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1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԳՐՈՒՅԹՆԵՐ
1.

Ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգը (այսուհետև՝ կարգ) սահմանում է Երևանի
պետական համալսարանում (այսուհետև՝ ԵՊՀ) առկա ու հեռակա ուսուցմամբ բակալավրի և
մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կանոնները։

2. Կարգը ներառում է ուսումնական գործընթացի կազմակերպման ընթացակարգերը, գիտելիքի
ստուգման և գնահատման համակարգը, ակադեմիական առաջադիմության չափանիշները և այլն։

3. Կարգը մշակվել է «Կրթության մասին» և «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության
մասին» ՀՀ օրենքներին, ԵՊՀ կանոնադրությանը համապատասխան։

2. ՈՒՍԱՆՈՂԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԲԵՌՆՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ
ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱԾԱՎԱԼԸ
4.

ԵՊՀ-ում բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերում ուսանողի տարեկան ուսումնական
բեռնվածությունն առկա ուսուցման համար սահմանվում է 1800 ժամ, որը համարժեք է 60 ESTS
կրեդիտի, իսկ հեռակա ուսուցման համար՝ 1440 ժամ, որը համարժեք է 48 ECTS կրե– դիտի։ 1 ECTS
կրեդիտը համարժեք է ուսանողի 30 ժամ լրիվ (լսարանային, արտալսարանային և ինքնուրույն)
ուսումնական բեռնվածությանը։ Ուսանողի շաբաթական ուսումնական լրիվ բեռնվածության
առավելագույն չափը 45 ժամ է, որը համարժեք է 1,5 ակադեմիական կրեդիտի։

5.

Բակալավրի կրթական ծրագրի լրիվ աշխատածավալը 240 կրեդիտ է, իսկ մագիստրոսի կրթական
ծրագրինը՝ 120, 90 և 60 կրեդիտ։

6.

Առկա ոաուցմամբ բակալավրի կրթական ծրագրի տևողությունը 4 տարի է (8 կիսամյակ), իսկ
մագիստրոսի կրթական ծրագրինը՝ 2 տարի (4 կիսամյակ), 1,5 տարի (3 կիսամյակ) և 1 տարի (2
կիսամյակ)։ Ուսումնական կիսամյակի համար սահմանվում է20–շաբաթյա տևողություն, որը
բաշխվում է հետևյալ հերթականությամբ՝ 8 շաբաթ լսարանային պարապմունքներ, 1 շաբաթ ընթացիկ
քննություններ, 7 շաբաթ լսարանային պարապմունքներ, 1 շաբաթ ընթացիկ քննություններ ու
ստուգարքներ և 3 շաբաթ եզրափակիչ քննություններ։

7.

Հեռակա ուսուցմամբ բակալավրի կրթական ծրագրի տևողությունը 5 տարի է (10 կիսամյակ)։
Ուսումնական կիսամյակի համար սահմանվում է 16-շաբաթյա տևողություն, որը բաշխվում է հետևյալ
հերթականությամբ՝ 4 շաբաթ լսարանային պարապմունքներ, 1 շաբաթ ինքնուրույն աշխատանք, 2
շաբաթ ընթացիկ քննություններ, 3 շաբաթ ինքնուրույն աշխատանք, 2 շաբաթ ընթացիկ քննություններ
և 4 շաբաթ եզրափակիչ քննություններ։

8.

Հեռակա ուսուցմամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրի տևողությունը 2,5 տարի է (5 կիսամյակ), 2 տարի
(4 կիսամյակ), 1,5 տարի (3 կիսամյակ)։ Ուսումնական կիսամյակի համար սահմանվում է 16-շաբաթյա
տևողություն, որը բաշխվում է հետևյալ հերթականությամբ՝ 3 շաբաթ լսարանային պարապմունքներ,
2 շաբաթ ինքնուրույն աշխատանք, 2 շաբաթ ընթացիկ քննություններ, 3 շաբաթ ինքնուրույն
աշխատանք, 2 շաբաթ ընթացիկ քննություններ և 4 շաբաթ եզրափակիչ քննություններ։

9.

Մանկավարժի

որակավորում

ստանալու

համար

համապատասխան

մասնագիտությունների

ուսանողները լրացուցիչ պետք է կուտակեն 30 կրեդիտ՝ համաձայն «Երևանի պետական
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համալսարանի բակալավրիատի շրջանավարտներին մանկավարժի որակավորում շնորհելու կարգի»։
10. Բակալավրի կրթական ծրագրի յուրաքանչյուր կիսամյակային քննաշրջանում նախատեսվում է
առավելագույնը 5 քննություն՝ բացառությամբ առաջին կիսամյակի, որտեղ քննությունների թիվը չի
գերազանցում 3-ը։ Մագիստրոսի կրթական ծրագրում այդ քննությունների թիվը սահմանվում է ըստ
օրինակելի ուսումնական պլանի։

3. ԱՌՑԱՆՑ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ
11. ԵՊՀ կրթական ծրագրերը, ինչպես նաև առանձին դասընթացներ կրթական ծրագրեր իրականացնող
ստորաբաժանման

(ֆակուլտետ,

ինստիտուտ,

կենտրոն)

գիտական

խորհրդի

որոշմամբ

և

ուսումնական գծով պրոռեկտորի արտոնությամբ կարող են կազմակերպվել առցանց եղանակով։
12. Արտակարգ և ֆորսմաժորային իրավիճակներում (եղանակային անբարենպաստ պայմաններ, սուր
վարակիչ

հիվանդությունների

տարածում,

տարերային

աղետ

և

այլն)

կրթության

շարունակականությունն ապահովելու համար ԵՊՀ-ում գործող բոլոր կրթական ծրագրերը ռեկտորի
հրամանով կարող են իրականացվել առցանց եղանակով։
13. Առցանց ուսուցման մասնակիցները (սովորողները, դա սավանդողները) ունեն նույն իրավունքներն ու
պարտականությունները, ինչ առդեմ ուսուցման դեպքում։
14. Առցանց և առդեմ եղանակներով իրականացվող դասընթացների բովանդակությունը և կրթական
վերջնարդյունքները պետք է լինեն նույնական և համապատասխանեն դասընթացի պլանին։
15. Առցանց ուսուցման էլեկտրոնային միջավայրի տեխնիկական ապահովումն ու վերահսկողությունն
իրականացնում են ԵՊՀ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կրթական և հետազոտական (այսուհետև՝
ՏՏԿՀ) կենտրոնը և տեղեկատվական համակարգերի սպասարկման և զարգացման վարչությունը։
16. Անկախ ուսուցման ձևից (առդեմ, առցանց)՝ դասընթացները պետք է հասանելի լինեն Ուսուցման
կառավարման համակարգում (այսուհետև՝ ՈԻ-ԿՀ)։
17. Անկախ ուսուցման ձևից (առդեմ, առցանց)՝ ՈՒԿՀ հարթակում յուրաքանչյուր ուսանողի համար
ստեղծվում է անհատական էջ, որտեղ նրան հասանելի են տվյալ կիսամյակի ուսումնական պլանով
նախատեսված բոլոր դասընթացները, դասընթացներին վերաբերող ուսումնամեթոդական նյութերը,
ուսանողի ակադեմիական տեղեկագիրը և այլ անհրաժեշտ տեղեկատվություն։
18. Կրթական ծրագրեր իրականացնող բոլոր ստորաբաժանումների (ֆակուլտետ, ինստիտուտ, կենտրոն)
պատասխանատուները յուրաքանչյուր ուսումնական կիսամյակի մեկնարկից առնվազն մեկ շաբաթ
առաջ ՈՒԿՀ են մուտքագրում դասընթացների անվանումները, դրանք դասավանդող դասախոսների և
ուսանողների տվյալները (անուն, ազգանուն, էլ. հասցե, լուսանկար և այլն)։
19. ՈԻԿՀ առցանց հարթակում դասընթացը վարողը վերահսկում է ուսանողների մասնակցությունը,
տրամադրում դասընթացի ծրագիրը և էլեկտրոնային ուսումնական նյութերը, ըստ անհրաժեշտության՝
կազմակերպում խորհրդատվություններ։
20. Ուսանողներին պաշտոնական միջոցներով (էլեկտրոնային փոստի կամ էլեկտրոնային կապի այլ
միջոցներով) տրվում է տեխնիկական աջակցություն։
21. Առցանց քննություններն իրականացվում են բացառապես ՈԻԿՀ համապատասխան հարթակում։
22. Առցանց դասերի, ընթացիկ գնահատումների և քննությունների ողջ ընթացքում ուսանողի և դասախոսի
տեսախցիկների միացված լինելը պարտադիր է։
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4. ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ
23. Բակալավրի կրթական ծրագրի կամընտրական դասընթացներ են նախատեսվում ընդհանուր

կրթական և մասնագիւրական կառուցամասերում։
24. Ընդհանուր կրթական կառուցամասի կամընտրական դասընթացների ցանկից ուսանողն ընտրում է
երկուսը։
25. Մասնագիտական կառուցամասում կամընտրական դասընթացներ են նախատեսվում 5-7-րդ
կիսամյակներում։
26. 6-7-րդ կիսամյակներում (հեռակա ուսուցման դեպքում՝ 8-9-րդ) նախատեսվում է 15 կրեդիտ
աշխատածավալով «շարժունության պատուհան», ինչը հնարավորություն է տալիս ուսանողներին
կրթական ծրագրի ղեկավարի համաձայնությամբ ընտրելու դասընթացների կազմը ինչպես
բակալավրի հարակից կրթական ծրագրերի դասընթացների, այնպես էլ այլ բուհերի կողմից
առաջարկվող դասընթացների ցանկից։
27. Մագիստրոսի՝ 120 կամ 90 կրեդիտ աշխատածավալով կրթական ծրագրի կամընտրական
դասընթացները նախատեսվում են մասնագիտացման դասընթացների կրթամասում, իսկ 60 կրեդիտի
դեպքում՝ ընդհանուր դասընթացների կրթամասում։
28. Կամընտրական դասընթացներին ուսանողները գրանցվում են կրթական ծրագրեր իրականացնող
ստորաբաժանումում (ֆակուլտետ, ինստիտուտ, կենտրոն), և արդյունքները սահմանված ժամկետում
ներկայացվում են Ուսումնամեթոդական վարչություն։
29. Կամընտրական դասընթացներին ուսանողների գրանցումը կատարվում է նախորդող ուստարում՝
մինչև ապրիլի 1-ը։ 90 ECTS կրեդիտատարությամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրի կամընտրական
դասընթացներին ուսանողների գրանցումը կատարվում է 1-ին կիսամյակում՝ մինչև նոյեմբերի 30-ը։
30. Սահմանված վերջնաժամկետից հետո գրանցումներ չեն կատարվում։
31. Համալսարանը կարող է չեղարկել ցանկացած կամընտրական դասընթացի իրականացումը, եթե
դրանում ընդգրկված չեն սահմանված նորմերով նախատեսված բավարար թվով ուսանողներ։

5. ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ
32. Հետազոտական աշխատանքը նախատեսված է տվյալ դասընթացի շրջանակում հետազոտություն
կատարելու և ներկայացնելու համար։ Այն նպատակ ունի խթանելու ուսանողի անհատական կամ
խմբային հետազոտություն կատարելու ունակությունները և նպաստելու նրա մասնագիտական
հմտությունների զարգացմանը։ Հետազոտական աշխատանքն իրականացվում է դասընթացի
տեսական կամ գործնական պարապմունքների համար նախատեսված ժամերին և ենթադրում է
դասավանդող դասախոսի խորհրդատվություն։
33. Հետազոտական աշխատանք պարունակող մասնագիտական դասընթացների ցանկը սահմանում է
ծրագրի ղեկավարը, և հաստատում է ստորաբաժանման (ֆակուլտետ, ինստիտուտ, կենտրոն)
գիտական խորհուրդը։ Հաստատումից հետո այն ներառվում է համապատասխան կրթական ծրագրի
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մասնագրում։ Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերում այդ դասընթացները նվազագույնը
երկուսն են, իսկ առավելագույնը՝ վեցը։
34. Հետազոտական աշխատանքը ներառվում է միայն մասնագիտական դասընթացներում։ Հետազոտական աշխատանքը մասնագիտական ոլորտին առնչվող, կիրառական կամ տեսական
նշանակություն ունեցող և գործնական խնդիրների լուծմանը միտված ինքնուրույն անհատական կամ
խմբային հետազոտություն է։ Այն անմիջականորեն առնչվում է տվյալ մասնագիտական դասընթացի
առարկային և խնդիրներին։
35. Հետազոտական աշխատանքը կատարվում է ուսանողի կամ ուսանողների խմբի (առավելագույնը՝ 4
ուսանող) կողմից՝ դասընթացը վարող դասախոսի ընդհանուր ղեկավարությամբ։
36. Հետազոտական աշխատանքը կատարվում է գիտական և հետազոտական ժամանակակից մեթոդների
կիրառմամբ։ Աշխատանքի արդյունքում ստացված տվյալները վերլուծվում են, և արվում է
համապատասխան եզրակացություն 1
37. Դասընթացի շրջանակում կատարված հետազոտական աշխատանքի արդյունքը հաշվի է առնվում
տվյալ դասընթացի արդյունարար գնահատականում՝ որպես երկու ընթացիկ քննություններից մեկի
գնահատական, որը սահմանվում է ըստ Աղյուսակ 2-ի կամ Աղյուսակ 3-ի։ Հետազոտական
աշխատանքը գնահատվում է ինչպես անհատական, այնպես էլ խմբային աշխատանքների կատարման
արդյունքում։ Վերջինիս դեպքում գնահատումն իրականացվում է դասախոսի կողմից ընտրված
գնահատման մեթոդաբանությամբ 2։
38. Հետազոտական աշխատանքի գնահատումը դասընթացը վարող դասախոսի հայեցողությամբ կարող
է իրականացվել այլ դասախոսների մասնակցությամբ։
39. Հետազոտական աշխատանքը գնահատելու համար ուսանողի կողմից այն բանավոր ներկայացնելը
պարտադիր է։
40. Հետազոտական աշխատանք ներառող դասընթացները բակալավրի կրթական ծրագրում կարող են
իրականացվել 4-7-րդ կիսամյակներում, իսկ մագիստրոսի կրթական ծրագրում՝ սկսած 1-ին
կիսամյակից։
41. Խմբային հետազոտական աշխատանք կատարելու դեպքում խմբերի կազմը հաստատվում է
դասախոսի կողմից մինչև յուրաքանչյուր կիսամյակի 3-րդ շաբաթվա ավարտը։ Հետազոտական
աշխատանքի թեմաները դասախոսի կողմից հանձնարարվում են մինչև տվյալ կիսամյակի 3-րդ
շաբաթվա ավարտը։ Հետազոտական աշխատանքը դասախոսին ներկայացվում է տպագիր կամ
էլեկտրոնային տարբերակով՝ դասախոսի հայեցողությամբ և նրա կողմից սահմանված ժամկետում։

6. ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ
6.1. Գնահատման համակարգի հիմնադրույթները
42. ԵՊՀ-ում գործում է ուսանողների գիտելիքների պարբերական ստուգման և գնահատման բազ–

1 Հետազոտական աշխատանքի կառուցվածքի և բաղադրիչների մասին տե՛ս «ԵՊՀ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերի մասնագիտական

դասընթացներում հետազոտական աշխատանքի կատարման կարգի» 8-րդ կետը։
Դասընթացի հետազոտական բաղադրիչի գնահատման չափանիշների և համամասնության մասին տես «ԵՊՀ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական
ծրագրերի մասնագիտական դասընթացներում հետազոտական աշխատանքի կատարման կարգի» 11-րդ կետը։
2
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մագործոն համակարգը, որի հիմնական նպատակներն են՝
1. կազմակերպել ուսումնառության համաչափ գործընթաց և խթանել ուսանողի ինքնուրույն
աշխատանքը,
2. ներմուծել հետադարձ կապի մեխանիզմներ՝ գնահատման արդյունքները դասախոսների և
ուսանողների կողմից որպես դասավանդման և ուսումնառության շարունակական բարելավման
միջոց օգտագործելու համար։
43. Գնահատումը ներառում է հետևյալ բաղադրիչները.
1. դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) ենթաբաժինների յուրացման գնահատում կիսամյակի
ընթացքում (2 ընթացիկ քննություն),
2. դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) առանձին թեմաների ընթացիկ ստուգումներ կիսամյակի
ընթացքում,
3. ծրագրով նախատեսված ինքնուրույն առաջադրանքների կատարման և յուրացման ստուգում և
գնահատում կիսամյակի ընթացքում (ինքնուրույն աշխատանք),
4. ծրագրով նախատեսված ինքնուրույն և/կամ խմբային հետազոտական աշխատանքի 3
կատարման գնահատում կիսամյակի ընթացքում (հետազոտական աշխատանք, որը փոխարինում է
ընթացիկ քննություններից որևէ մեկին),
5. դասընթացին մասնակցության գնահատում (մասնակցություն) 4,
6. ամբողջ դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) եզրափակիչ գնահատում քննաշրջանում, որը
ենթադրում է դասընթացի համար սահմանված կրթական վերջնադյունքների ձեռքբերման
մակարդակի գնահատում։
44. Ելնելով կրթական ծրագրի ուսումնական պլանով նախատեսված դասընթացների (ուսումնական
մոդուլների) աշխատածավալից, պարապմունքի ձևից, դասավանդման մեթոդներից և հաշվի առնելով
դասընթացի կարևորությունը ուսանողի մասնագիտական գիտելիքների և կարողությունների
ձևավորման մեջ՝ դասընթացները, ըստ գնահատման ձևի, բաժանվում են 4 խմբի՝
1.

եզրափակիչ գնահատումով,

2.

առանց եզրափակիչ գնահատման,

3.

առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման,

4.

ստուգարքային։

45. ԵՊՀ-ում ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման համար կիրառվում է 20–
միավորանոց սանդղակը։
46. Գնահատման դրական նվազագույն շեմը սահմանվում է 10 միավորը։ Գնահատման սանդղակը
ներկայացված է ստորև.

Աղյուսակ 1.
Գնահատման արդյունարար միավորը Գնահատականը

3
4

18-20

«Գերազանց»

14-17

«Լավ»

10-13

«Բավարար»

Միայն այն դեպքում եթե դասընթացը ներառում է ՀԲ
Մասնակցության գնահատման սանդղակը ներկայացված է Աղյուսակ 5-ում

8

«Անբավարար»

0-9

6.2. Դասընթացի գնահատումը
47. Դասընթացի գնահատման բաղադրիչները և դրանց հատկացվող միավորները (արտահայտված
տոկոսներով)

ընտրում

է

դասավանդող

դասախոսը՝

ելնելով

դասընթացի

դասավանդման,

ուսումնառության ձևերից ու ակնկալվող կրթական վերջնարդյունքների բնույթից, և հաստատում է
ամբիոնը։ Գնահատումների և քննությունների անցկացման ձևերը նշվում են տվյալ կրթական ծրագրի
մասնագրում՝ դասընթացի համառոտագրում։
48. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի գնահատման պարտադիր բաղադրիչներն են 2 ընթացիկ և
եզրափակիչ

քննությունները,

իսկ

մյուս

բաղադրիչներից

(ընթացիկ

ստուգումներ,

ինքնուրույն

աշխատանք, մասնակցություն) առնվազն մեկն ընտրում է դասավանդող դասախոսը։

Աղյուսակ 2.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի գնահատման բաղադրիչները և հատկացվող միավորները
Գնահատման
բաղադրիչը

2 ընթացիկ
քննություն

Ընթացիկ
ստուգում (ներ)

Ինքնուրույն
աշխատանք

Մասնակցություն

Եզրափակիչ
քննություն

Գնահատման
բաղադրիչի կշիռը

30-40 %

0-30 %

0-30 %

0-15 %

35-45 %

Հատկացվող
առավելագույն
միավորը

6-8

0-6

0-6

0-3

7-9

49. Դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականն առանձին բաղադրիչներից (2
ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում(ներ), ինքնուրույն աշխատանք, մասնակցություն, եզրափակիչ
քննություն) ստացված միավորների գումարն է։
50. Առանց եզրափակիչ գնահատման կարող են լինել հիմնականում փոքրածավալ մասնագիտական
դասընթացները։
51. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի գնահատման պարտադիր բաղադրիչներն են 2 ընթացիկ
քննությունները, իսկ մյուս բաղադրիչներից (ընթացիկ ստուգումներ, ինքնուրույն աշխատանք,
մասնակցություն) առնվազն երկուսն ընտրում է դասավանդող դասախոսը։

Աղյուսակ 3.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի գնահատման բաղադրիչները և հատկացվող միավորները

52. Առանց

Գնահատման
բաղադրիչը

2 ընթացիկ
քննություն

Ընթացիկ
ստուգում (ներ)

Ինքնուրույն
աշխատանք

Մասնակցություն

Գնահատման
բաղադրիչի կշիռը

35-45 %

0-40 %

0-40 %

0-15 %

Հատկացվող
առավելագույն
միավորը

7-9

0-8

0-8

0-3

ընթացիկ քննությունների գնահատման կարող են լինել հիմնականում փոքրածավալ

9

մասնագիտական դասընթացները։
53. Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման դասընթացի գնահատման պարտադիր բաղադրիչ է
եզրափակիչ քննությունը, իսկ մյուս բաղադրիչներից (ընթացիկ ստուգումներ, ինքնուրույն աշխատանք,
մասնակցություն) առնվազն երկուսն ընտրում է դասավանդող դասախոսը։

Աղյուսակ 4.
Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման դասընթացի գնահատման բաղադրիչները և հատկացվող
միավորները
Գնահատման
բաղադրիչը

Ընթացիկ
ստուգում(ներ)

Ինքնուրույն
աշխատանք

Մասնակցություն

Եզրափակի
քննություն

Գնահատման
բաղադրիչի կշիռը

0-40 %

0-40 %

0-15 %

35-45 %

Հատկացվող
առավելագույն
0-8
0-8
0-3
7-9
միավորը
54. Դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականը առանձին բաղադրիչներից (2
ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում(ներ), ինքնուրույն աշխատանք, մասնակցություն) ստացված
միավորների գումարն է։

Մասնակցության
տոկոսը (%)

Հատկացվող
միավորը

91-100 %

3

81-90 %

2

71-80 %

1

<70 %

0

55. Լաբորատոր աշխատանք ներառող դասընթացի ընթացիկ քննություններին ուսանողի մասնակցությունը
թույլատրվում է նախորդող ժամանակահատվածում նախատեսված լաբորատոր աշխատանքների
առնվազն 70 % կատարողականի (փորձերի կատարում և հանձնում) դեպքում։ Հակառակ դեպքում
ուսանողին չի թույլատրվում մասնակցել ընթացիկ քննություններին, իսկ քննական տեղեկագրում
նշանակվում է «0» միավոր։
56. Դասընթացը կարող է լինել եզրափակիչ գնահատումով միայն այն դեպքում, եթե կիսամյակում ունի
առնվազն 60 ժամ լսարանային բեռնվածություն։
57. Կիսամյակում եզրափակիչ գնահատումով դասընթացների թիվը չի կարող գերազանցել հինգը։
Ստուգարքային կարող են լինել բակալավրիատի ընդհանուր կրթական կառուցամասի դասընթացները,
մագիստրատուրայի ընդհանուր դասընթացները, ինչպես նաև մագիստրատուրայի «Մասնագիտության
արդի հիմնախնդիրները» մասնագիտական դասընթացը։
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6.3. Գնահատման գործընթացի կազմակերպումը

59. Կիսամյակի առաջին երկու շաբաթվա ընթացքում դասախոսը ուսանողներին տեղեկացնում է
գիտելիքների ստուգման ձևերի, հարցաշարերի և ժամկետների, ինչպես նաև գնահատման մեթոդների ու
չափանիշների մասին։
60. Կրթական ծրագրեր իրականացնող ստորաբաժանումները (ֆակուլտետ, ինստիտուտ, կենտրոն) կազմում
են քննաշրջանների ժամանակացույցները, որոնք հաստատում է ուսումնական գծով պրոռեկտորը։
Հաստատված ժամանակացույցի մեկ օրինակը հանձնվում է Ուսումնամեթոդական վարչություն, իսկ
ուսանողներին տեղեկացվում է նրանց
համալսարանական էլեկտրոնային փոստի միջոցով։
61. Ընթացիկ քննություններն իրականացվում են առկա ուսուցման համակարգում՝ ուսումնական կիսամյակի
9-րդ և 17-րդ շաբաթներում, իսկ հեռակա ուսուցման համակարգում՝ 6-7-րդ և 11-12-րդ շաբաթներում (այդ
շաբաթներում դասեր չեն նախատեսվում)։
62. Եզրափակիչ քննություններն առկա ուսուցման համակարգում անցկացվում են կիսամյակային
քննաշրջաններում՝

18-20-րդ

շաբաթներում,

իսկ

հեռակա

ուսուցման

համակարգում՝

13-16-րդ

շաբաթներում։
63. Բանավոր քննության և ստուգարքի ավարտից հետո դասախոսը տեղեկագիրը Ականավորման համար
նույն օրը ներկայացնում է դեկանատ, իսկ գրավոր քննության տեղեկագիրը դասախոսը սկանավորման
համար դեկանատ է ներկայացնում տվյալ քննության ավարտին հաջորդող 7 աշխատանքային օրվա
ընթացքում։
64. Ընթացիկ քննությունների, ընթացիկ ստուգումների, ինքնուրույն աշխատանքի, ստուգարքների և
եզրափակիչ քննությունների գնահատական(ներ)ը հրապարակելու օրը ուսանողն իրավունք ունի այն
բողոքարկելու գնահատումն իրականացրած դասախոսին կամ քննական հանձնաժողովին, իսկ վերջինիս
հետ անհամաձայնության դեպքում՝ նույն օրը գրավոր դիմելու դասընթացը կազմակերպող ամբիոնի
վարիչին, անհրաժեշտության դեպքում՝ նաև կրթական ծրագրեր իրականացնող ստորաբաժանման
(ֆակուլտետ, ինստիտուտ, կենտրոն) ղեկավարին։ Առցանց եղանակով իրականացվող քննության
դեպքում գրավոր դիմումն ուղարկվում է էլեկտրոնային փոստով։
65. Գրավոր քննությունները գրառվում են ուսանողներին տրամադրված սահմանված նմուշի տետրերում։
Ուսանողը և դասախոսը պետք է հետևեն քննական տետրում ներկայացված պահանջներին։
66. Ստուգարքի/եզրափակիչ քննության տեղեկագրում ուսանողի անվան դիմաց յուրաքանչյուր նշում
կատարվում է միայն ուսանողի ներկայությամբ (բացառությամբ «Չն»–ի)։ Եթե եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց(ներ)ի ընթացիկ քննությունների և մյուս բաղադրիչների գնահատումից հետո ուսանողի
արդյունարար միավորը 10 կամ բարձր է, ապա ուսանողն իրավունք ունի տվյալ դասընթացի եզրափակիչ
քննությանը, հետևաբար նաև լուծարքային շրջանին չներկայանալու, և այդ դեպքում տեղեկագրի
համապատասխան սյունակներում կատարվում է «Չն» նշումը, և պահպանվում է ուսանողի 10 կամ բարձր
միավորը։
67. Տեղեկագրերը Սկանավորելուց անմիջապես հետո ուսանողի գնահատականը ուղարկվում է նրա
համալսարանական էլեկտրոնային փոստին, որը համարվում է պաշտոնական տեղեկացում։ Ուսանողը
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պարտավոր է ամեն օր ստուգել համալսարանական իր էլեկտրոնային փոստը։ Որևէ անճշտություն
նկատելու դեպքում ուսանողը կարող է գրավոր բողոքարկել՝ դիմելով կրթական ծրագրեր իրականացնող
ստորաբաժանման (ֆակուլտետ, ինստիտուտ, կենտրոն) ղեկավարին, բայց ոչ ուշ, քան գնահատականի
մասին պաշտոնական տեղեկացմանը հաջորդող3 աշխատանքային օրվա ընթացքում, հակառակ դեպքում
ուսանողի դիմումին ընթացք չի տրվում, և գնահատականը մնում է անփոփոխ։ Եթե ուսանողը վատառողջ
Է, ապա դիմումը սահմանված ժամկետում նրա փոխարեն կարող է ներկայացնել լիազորված անձը։
68. Քննաշրջանը կամ առանձին ստուգարքներ/քննություններ ուսանողը համապատասխան հիմնավորմամբ
ժամկետից շուտ կարող է հանձնել ուսումնական գծով պրոռեկտորի թույլտվությամբ։

6.4. Ուսանողի ակադեմիական տեղեկագիրը

69. Ուսումնական գործունեության արդյունքներն ու առաջադիմության ցուցանիշներն ուսման որոշակի
ժամանակահատվածի կամ ամբողջ շրջանի ընթացքում գրանցելու նպատակով յուրաքանչյուր ուսանողի
համար լրացվում է ակադեմիական տեղեկագիր, որտեղ յուրաքանչյուր քննաշրջանից հետո գրանցվում են
նրա ուսումնասիրած դասընթացները և կրթական մոդուլները, վաստակած կրեդիտները և ստացած
արդյունարար գնահատականներն ըստ մոդուլների և կիսամյակների։ Տեղեկագիրն արտացոլում է
ուսանողի կատարած ուսումնական աշխատանքի ծավալը և կրթական ձեռքբերումների որակը։
Տեղեկագիրը հասանելի է ՈԻԿՀ-ում։
70. Ուսանողի

ուսման

առաջադիմության

ընդհանրացված

արդյունքները

ներկայացնելու

համար

ակադեմիական տեղեկագրում կիսամյակային արդյունքներից հետո նշվում են տվյալ կիսամյակի և մինչև
ուսման տվյալ ժամանակահատվածը ուսանողի առաջադիմությունն ամբողջացնող ամփոփիչ տվյալները,
որոնք ներառում են հետևյալ 4 քանակական ցուցանիշները՝

1. գումարային կրեդիտներ,

2. գնահատված կրեդիտներ,
3. վարկանիշային միավորներ,
4. միջին որակական գնահատական։
71. Գումարային կրեդիտը (Կ) կրթական ծրագրի ավարտական պահանջները բավարարելու նպատակով
ուսանողի կուտակած կրեդիտների գումարն է։
72. Գնահատված կրեդիտը (ԳԿ) գումարային կրեդիտի այն մասն է, որը գնահատված է թվային միավորներով.
ԳԿ = ^ Կրեդիտ։
73. Վարկանիշային միավորը (ՎՄ) թվային միավորներով գնահատված դասընթացների (մոդուլների)
կրեդիտների և դրանց արդյունարար գնահատականների արտադրյալների գումարն է.
ՎՄ = ^Կրեդիտ^Գարդ ՚
որտեղ Գարդ-ը տվյալ ուսումնական մոդուլից ստացված արդյունարար գնահատականն է։
74. Միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ) կրեդիտներով կշռված գնահատականների միջինն է, որը
հաշվարկվում է վարկանիշային միավորները գնահատված կրեդիտների գումարի վրա բաժանելով
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(արդյունքը կլորացվում է 1/100-ի ճշտությամբ).
ՄՈԳ = ՎՄ :
ԳԿ
75. Հաշվառվում և ակադեմիական տեղեկագրում գրանցվում են կիսամյակային (հաշվարկված առանձին
կիսամյակի համար) և արդյունարար (հաշվարկված ուսման տվյալ շրջանի համար) վարկանիշային
միավորները և ՄՈԳ-երը։

7. ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՀԱՆ9ՆՈՒՄԸ ԵՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԿՆՈՒՄԸ
76. Քննաշրջանի արդյունքներով դրական (10 և բարձր) միավոր ստացած ուսանողին տվյալ դասընթացը
վերահանձնել չի թույլատրվում։
77. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի գնահատման բաղադրիչների վերահանձնում չի թույլատրվում՝
բացի եզրափակիչ քննությունից։ Դասընթացի գնահատման արդյունարար դրական նվազագույն միավորի՝
10-ի շեմը չապահոված ուսանողն ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանում պետք է վերահանձնի
եզրափակիչ քննությունը՝ վերջինիս համար սահմանված առավելագույն միավորի ձեռքբերման
հնարավորությամբ։
78. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի ընթացիկ քննություններին չներկայացած ուսանողը կարող
է դրանք հանձնել ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանում։
79. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի գնահատման արդյունարար դրական նվազագույն
միավորի շեմը չապահոված ուսանողն ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանում ընթացիկ
քննություններին մասնակցում է առանձին-առանձին (իր ցանկությամբ՝ մեկին կամ երկուսին)՝ ընթացիկ
քննությունների համար սահմանված առավելագույն միավորի ձեռքբերման հնարավորությամբ։
80. Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման դասընթացի գնահատման բաղադրիչների վերահանձնում
չի թույլատրվում՝ բացի եզրափակիչ քննությունից։ Դասընթացի գնահատման արդյունարար դրական
նվազագույն միավորի՝ 10-ի շեմը չապահոված ուսանողն ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանում
պետք է վերահանձնի եզրափակիչ քննությունը՝ վերջինիս համար սահմանված առավելագույն միավորի
ձեռքբերման հնարավորությամբ։
81. Եզրափակիչ գնահատումով, առանց եզրափակիչ գնահատման և առանց ընթացիկ քննությունների
գնահատման դասընթացների համար սահմանված բոլոր բաղադրիչներից կիսամյակի ընթացքում 0
միավոր

ստացած

ուսանողը

զրկվում

է

դրական

արդյունարար

գնահատական

ստանալու

հնարավորությունից, իսկ տվյալ դասընթացը համարվում է առարկայական պարտք։
82. Դասընթացի համար սահմանված բոլոր բաղադրիչներից կիսամյակի ընթացքում 0 միավոր ստացած
ուսանողը կարող է մինչև ավարտական ուսումնական տարվա սկիզբը վճարովի հիմունքներով կրկնել
դասընթացը և հանձնել քննությունները, եթե առարկայական պարտքերի կրեդիտների գումարը չի
գերազանցում 12 կրեդիտը 5։
83. Ստուգարքային դասընթացի ստուգարքին չներկայացած ուսանողը կարող է այն հանձնել ակադեմիական
պարտքերի մարման շրջանում։
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84. Ակադեմիական պարտքերի մարման ժամանակացույցը հաստատում է ԵՊՀ ռեկտորը։ Ստուգարքների
և/կամ քննությունների վերահանձնումը կազմակերպվում է միայն քննական հանձնաժողովներով, որոնք
ձևավորվում են ռեկտորի հրամանով։
85. Եթե ուսանողը պարտքերի մարման շրջանում չի հաղթահարում դրական նվազագույն 10 միավորի շեմը,
բայց բարձրացնում է գնահատականը, ապա տեղեկագրում նրա անվան դիմաց նշվում է նոր միավորը։
86. Կրթական ծրագրում ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանից հետո եթե առաջացած առարկայական
պարտքերի կրեդիտների գումարը չի գերազանցում 12-ը, ապա համաձայն սահմանված կարգի՝ ուսանողը
(բացառությամբ ՀՀ ՊՆ կամ այլ ուժային կառույցների պատվերով սովորող ուսանողների) կարող է
առարկայական պարտքերը մարել մինչև ավարտական ուսումնական տարվա սկիզբը՝ վճարովի
հիմունքներով վերահանձնելով դասընթացները ևս 2 անգամ։
87. Քննաշրջանից և պարտքերի մարման շրջանից հետո ակադեմիական անբավարար առաջադիմություն
ունեցող ուսանողի՝ համալսարանից հեռացման վերաբերյալ հրամանը տրվում է կիսամյակի քննաշրջանի
ակադեմիական պարտքերի վերահանձնման արդյունքների ամփոփումից հետո, ըստ ԵՊՀ ռեկտորատի
սահմանած չափանիշների։
88. Ավարտական աշխատանքի պաշտպանությանը թույլատրված, բայց չներկայացած կամ «անբավարար»
գնահատված ուսանողը կարող է պաշտպանել ավարտական աշխատանքը (նույն՝ նախկինում
հաստատված կամ նոր հաստատված թեմայով) հաջորդ ուսումնական տարիներին։
89. Մագիստրոսի

կրթական

ծրագրում

մագիստրոսական

թեզի

պատրաստման

կատարողականն

ատեստավորվում է համապատասխան ուսումնական ստորաբաժանման կողմից՝ համաձայն ԵՊՀ-ում
մագիստրոսական թեզի պատրաստման և գնահատման կարգի պահանջների։
90. Մագիստրոսական

թեզի

ատեստավորումը

չանցած

ուսանողը

հեռացվում

է

համալսարանից

ակադեմիական անբավարար առաջադիմության պատճառով։ Հեռացված ուսանողը վերականգնումից
հետո կարող է շարունակել նախկինում հաստատված թեմայով մագիստրոսական թեզը։

8. ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ
91. Պրակտիկան ուսանողի մասնագիտական կրթության կարևոր և անբաժանելի բաղադրիչներից է, որը
նպատակաուղղված է ուսումնառության ընթացքում ստացած գիտելիքների գործնական կիրառության
հմտությունների զարգացմանը։
92. Բակալավրի կրթական ծրագրով սովորող ուսանողները, մասնագիտությամբ պայմանավորված, կարող են
անցնել հետևյալ պրակտիկաներից մի քանիսը՝ ուսումնական (ճանաչողական, դաշտային, էքսկուրսիոն,
թանգարանային և այլն) և մասնագիտական (արտադրական, գիտահետազոտական, փորձարարական,
մանկավարժական),

իսկ

մագիստրոսի

կրթական

ծրագրում

ընդգրկված

ուսանողները՝

միայն

մասնագիտական պրակտիկա։
93. Ուսումնական պրակտիկան կազմակերպվում է բակալավրիատի 1-ին և 2-րդ կուրսերի ուսանողների
համար, որի նպատակն է ամրապնդել և խորացնել ուսանողի ընդհանուր մասնագիտական գիտելիքները։
94. Մասնագիտական պրակտիկայի նպատակն է զարգացնել ուսանողների նեղ մասնագիտական
հմտությունները։
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95. Պրակտիկայի տեսակը, տևողությունը և ժամկետները սահմանվում են համապատասխան կրթական
ծրագրով։
96. Պրակտիկան

կազմակերպվում

և

վերահսկվում

է

Ուսումնամեթոդական

վարչության

կողմից՝

պրակտիկայի ծրագրի և ժամանակացույցի համաձայն, համապատասխան մասնագիտական կրթական
ծրագիրն իրականացնող ստորաբաժանման (ֆակուլտետ, ինստիտուտ, կենտրոն) պրակտիկայի
պատասխանատու(ներ)ի հետ համատեղ։
97. Որոշ հանգամանքներում (արտակարգ դրություն, ռազմական դրություն, համաճարակ և այլն)
ուսանողների պրակտիկան, ըստ անհրաժեշտության, կարող է կազմակերպվել առցանց եղանակով։
98. Բակալավրիատում մասնագիտական պրակտիկայի ամբողջ ընթացքն արձանագրվում է ուսանողի
օրագրում։ Պրակտիկայի ավարտին այն իրականացնող հաստատության պատասխանատու անձը
օրագրում ներկայացնում է կարծիք ու բնութագիր։ Օրագիրը կցվում է ուսանողի անձնական գործին։
99. Մասնագիտությամբ աշխատող ուսանողն ազատվում է մասնագիտական պրակտիկայից՝ աշխատանքի
վայրից ներկայացնելով համապատասխան տեղեկանք։
100. Պրակտիկան գնահատվում է ստուգարքի ձևով։ Պրակտիկայի ղեկավարը «Ստուգված» նշում է այն
դեպքում, եթե ուսանողը մասնակցել է պրակտիկային և կատարել է առաջադրանքները։

9.

ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐԸ

101. Կրթական ծրագրի պատշաճ մշակման, իրականացման, մշտադիտարկման և վերանայման նպատակով
նախատեսված են կրթական ծրագրի ղեկավարի գործառույթներ։
102. Կրթական ծրագրի ղեկավարին ընտրում և հաստատում է ստորաբաժանման (ֆակուլտետ, ինստիտուտ,
կենտրոն) գիտական խորհուրդը, և հրամանագրում է ռեկտորը։
103. Կրթական ծրագրի ղեկավարը կազմում է նոր կրթական ծրագրի մշակման հայտ, որով հիմնավորում է
ծրագրի ներդրման և հետագա իրականացման անհրաժեշտությունն ու նպատակահարմարությունը։
104. Կրթական ծրագրի ղեկավարը ծրագիրը մշակող աշխատանքային խմբի հետ ձևակերպում է ծրագրի
նպատակներն ու վերջնարդյունքները՝ որակավորումների ազգային և ոլորտային (առկայության դեպքում)
շրջանակների և աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան։
105. Կրթական ծրագրի ղեկավարը պետք է ծանոթ լինի գնահատման ժամանակակից մեթոդներին,
համապատասխան օրենսդրական փաստաթղթերին։
106. Կրթական ծրագրի ղեկավարը կազմակերպում է ծրագրի փաստաթղթային փաթեթի մշակման
գործընթացը, որին մասնակից է դարձնում նաև գործատուներին և արտաքին այլ շահակիցների։
107. Կրթական ծրագրի ղեկավարն ապահովում է ծրագրի հրապարակայնությունն ու մասնագիտական
կողմնորոշման աշխատանքները։
108. Կրթական ծրագրի ղեկավարը ստորաբաժանման (ֆակուլտետ, ինստիտուտ, կենտրոն) ղեկավարության
հետ միասին կրթական ծրագիրը նախապատրաստում է հավատարմագրման։
109. Կրթական ծրագրի ղեկավարը պետք է ունենա գիտական աստիճան։
110. Կրթական ծրագիրն իրականացնող դասախոսական կազմը համաձայնեցվում է կրթական ծրագրի
ղեկավարի հետ։
111. Կրթական ծրագրի ղեկավարը չի կարող ղեկավարել նույն կրթական մակարդակի մեկից ավելի կրթական
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ծրագրեր։
112. Կրթական ծրագրի ղեկավարն ուսանողների ծանոթացնում է իրենց իրավունքներին և պարտականություններին, համալսարանում գործող և հատկապես ուսանողներին առնչվող կանոնակարգերին
ու կարգերին (ԵՊՀ ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգ, ԵՊՀ ուսանողական նպաստների,
պետական և ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման կարգ, ԵՊՀ ներքին կարգապահական
կանոններ և այլն), ուսանողի ուղեցույցին, գրադարանից օգտվելու կանոններին և այլն։
113. Կրթական ծրագրի ղեկավարն ուղղորդում է ուսանողներին կամընտրական և հարակից դասընթացների
ընտրության հարցում։
114. Յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա ավարտին կրթական ծրագրեր իրականացնող ստորաբաժանման
(ֆակուլտետ, ինստիտուտ, կենտրոն) գիտական խորհուրդը լսում և գնահատում է կրթական ծրագրերի
ղեկավարների հաշվետվությունները։

10. ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔԸ
115. Համալսարանը յուրաքանչյուր ուստարվա համար հրապարակում է ԵՊՀ դասընթացների տեղեկագիրք,
որը տեղադրվում է համալսարանի կայքէջում։
116. Դասընթացների տեղեկագիրքը նախատեսված է համալսարանում իրականացվող կրթական ծրագրերի
վերաբերյալ տեղեկատվությունը ուսանողներին, դասախոսական ու վարչական կազմին, ինչպես նաև
լայն հանրությանը մատչելի դարձնելու համար և պարունակում է.
1. առաջարկվող կրթական ծրագրերը, ուսումնական գործընթացի ժամանակացույցը և ուսումնական
գործընթացի կազմակերպման կարգը,
2. կրթական ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը՝ շնորհվող որակավորումը, մուտքի շե– մային
պահանջները, ծրագրի նպատակները և նախանշված կրթական վերջնարդյունքները, կրթությունը
շարունակելու հնարավորությունները, ծրագրի ընդհանուր կառուցվածքը և բովանդակությունը,
քննական կանոնները և գնահատման կարգը, ամփոփիչ ատեստավորման ձևերը, պրակտիկաների
վերաբերյալ տեղեկատվությունը և այլն,
3. կրթական ծրագրի առանձին դասընթացի նկարագրությունը՝ դասընթացի անվանումը և նույնացման
թվանիշը, ուսումնական կիսամյակը, դասընթացին հատկացված կրեդիտները (ներառյալ շաբաթական
լսարանային ժամաքանակները՝ ըստ պարապմունքի ձևերի), դասընթացի նպատակը և կրթական
վերջնարդյունքները՝ արտահայտված կրթական մասնագիտական ու ընդհանրական գիտելիքներով,
կարողություններով

և

հմտություններով,

դասընթացի

համառոտագիրը

(հակիրճ

բովանդակությունը/թեմա– ները), դասավանդման, ուսումնառության և գնահատման մեթոդներն ու
չափանիշները։

11. ՈՒՍԱՆՈՂԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՔԱՐՏԸ
117. Ուսանողի անձնական գործը նրա ողջ ուսումնառության ընթացքում դեկանատում պահվող հիմնական
փաստաթղթերի փաթեթն է։
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118. Բակալավրիատի ուսանողի անձնական գործը պետք է ներառի.
1. ընդունող հանձնաժողովի կողմից տրամադրած ընդունելության դիմում-հայտը,
2. ավարտական փաստաթղթի բնօրինակը (ատեստատ կամ դիպլոմն իր միջուկով), 3x4 չափսի մեկ
լուսանկար, անձնագրի կամ նույնականացման քարտի պատճենը, ընդունելության գրավոր
քննության գնահատականը հիմնավորող փաստաթղթի բնօրինակը և արտոնությամբ ընդունվելու
դեպքում այդ արտոնությունը հավաստող համապատասխան փաստաթղթերի պատճենները։ Այս
փաստաթղթերը համալսարան ընդունված դիմորդը ներկայացնում է դեկանատ՝ դասերը փաստացի
սկսվելուց հետո առաջին շաբաթվա ընթացքում,
3. համալսարանի ու ուսանողի միջև կնքված պայմանագիրը,
4. ուսանողին վերաբերող դիմումները, գրությունները և համալսարանական ու ֆակուլտետային
բոլոր հրամանները։
119. Մագիստրատուրայի ուսանողի անձնական գործը պետք է ներառի.
1. ընդունող հանձնաժողովի կողմից տրամադրված դիմում-հայտը, 3x4 չափսի մեկ լուսանկար,
բակալավրի, մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված մասնագետի դիպլոմի և դրա հավելվածի,
անձնագրի կամ նույնականացման քարտի, զինվորական գրքույկի (առկայության դեպքում)
պատճենները,
2. համալսարանի Լւ ուսանողի միջև կնքված պայմանագիրը,
3. ուսանողին վերաբերող դիմումները, գրությունները և համալսարանական ու ֆակուլտետային բոլոր
հրամանները։
120. Համալսարանն ավարտվելուց հետո ուսանողի անձնական գործն ամբողջությամբ, ներառյալ շրջանցիկ
թերթիկը, դիպլոմի և դրա հավելվածի պատճենները և ավարտման հրամանը, հանձնվում է ԵՊՀ արխիվ։
121. Ուսանողի հետ պայմանագիրը կնքելուց հետո՝ մեկ ամսվա ընթացքում, ուսումնական էլեկտրոնային
քարտում կրթական ծրագրեր իրականացնող ստորաբաժանման (ֆակուլտետ, ինստիտուտ, կենտրոն)
դեկանատի կողմից լրամշակվում են ուսանողի անձնական տվյալները, նրան վերաբերող բոլոր
հրամանները։ Ուսանողի քննաշրջանի արդյունքները քննաշրջանից հետո, իսկ ուսումնական
էլեկտրոնային քարտը ուստարին ավարտվելուց հետո ուղարկվում են ուսանողի համալսարանական
էլեկտրոնային փոստի հասցեին։

12. ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԳՐՈՒՅԹՆԵՐ
122. Սույն կարգն ուժի մեջ է մտնում 2022 թ. սեպտեմբերի 1-ից և տարածվում է 2022/2023 ուստարում և դրանից
հետո ԵՊՀ ընդունված ուսանողների վրա
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ԲԱԺԻՆ II

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետը բակալավրի կրթական ծրագրով
կազմակերպում է ուսուցում` հետևյալ մասնագիտությունների գծով.
2․1․ «Փիլիսոփայություն»
2․2․ «Հոգեբանություն»
1.1. «ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ» ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
«Փիլիսոփայություն» կրթական ծրագրի մասնագիր
1. Ծրագրի անվանումը և

Փիլիսոփայություն, 022301.01.6

մասնագիտության թվանիշը
2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Փիլիսոփայության բակալավր

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական

2017-2018

տարին
6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները: Բակալավրի առկա ուսուցման ծրագրի
ընդունելությունը կատարվում է ըստ ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված
համապատասխան կարգի 1:
9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է՝ պատրաստել կրթության, գիտության և քաղաքացիական
հասարակության կառույցներում փիլիսոփայության և բարոյագիտության մասնագետներ,
որոնք ունակ կլինեն.
•

վերլուծել տեսական ու կիրառական փիլիսոփայության հիմնահարցերը և
համակարգել արդի քաղաքակրթության գիտական ու փիլիսոփայական զարգացման

•

միտումները,
շարունակել կրթությունը և մասնագիտանալ փիլիսոփայության, տրամաբանության և
բարոյագիտության բնագավառներում,

•

մասնակցել փիլիսոփայական և սոցիոմշակութային հիմնարար գիտելիքներ և
հմտություններ պահանջող աշխատանքներին

•

կանխատեսել քաղաքակրթական ճգնաժամերի աշխարհայացքային շարժառիթները և
մշակել դրանց հաղթահարման հայեցակարգերը:

1

«ՀՀ պետական և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ ընդունելության (ըստ բակալավրի կրթական
ծրագրի) կարգ», ՀՀ կառավարության որոշում ( 26 ապրիլի 2012 թվականի N 597 –Ն)։
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10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա1. դրսևորելու համակողմանի գիտելիք և

իմացություն

հայ

և

համաշխարհային

փիլիսոփայության տեսական և աշխարհայացքային գործառույթների, ինչպես նաև
փիլիսոփայական գիտելիքի կիրառման հնարավորությունների մասին,
Ա2.

փիլիսոփայության

ներկայացնելու

գործառույթները, հիմնարար
բնագիտության ու
Ա3. վերլուծելու մշակույթի

իմացաբանական

և

կիրառական

և

մեթոդաբանական

բնագավառները

հասարակագիտության հետ առնչությունները,
համակարգում փիլիսոփայության ունեցած դերն

և
ու

գործառույթները,
Ա4. մեկնաբանելու աշխարհի փիլիսոփայական պատկերի գոյաբանական և իմացաբանական
հիմունքները, նյութական և հոգևոր կեցության բնագիտական և մշակութաբանական
հիմքերը,
Ա5. բացատրելու պատմության փիլիսոփայության, մշակույթների ու քաղաքակրթությունների
զարգացման և դրսևորման արդի առանձնահատկությունները,
Ա6. դրսևորելու հիմնարար գիտելիքներ տեսական փիլիսոփայության, տրամաբանության և
գիտության փիլիսոփայության առարկայի արդի հիմնախնդիրների մասին,
Ա7. ներկայացնելու սոցիալական փիլիսոփայության, բարոյագիտության և սոցիալական
մարդաբանության տեսական ու կիրառական հիմնախնդիրները,
Ա.8

հիմնավորելու

փիլիսոփայական

գիտելիքները

տեսական

ու

գործնական

բնագավառներում կիրառելու համար մասնագիտական հմտությունների, հռետորության
և բանավիճելու ունակության նշանակությունը:
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ1. մեկնաբանելու փիլիսոփայական տարբեր

ուղղություններն

ու

հայեցակարգերը,

գնահատելու դրանց առանձնահատկությունները և արդիականությունը,
Բ2. առաջադրելու փիլիսոփայական, տրամաբանական և բարոյագիտական հիմնախնդիրներ,
մշակելու հետազոտական ծրագրեր և դրանց իրականացման մեթոդներ,
Բ3.

մեկնաբանելու

հայ

փիլիսոփայական

մտքի

առանձնահատկությունները

և

առնչությունները արևելյան և արևմտյան փիլիսոփայական մտքի հետ,
Բ4. վերլուծելու տնտեսական, քաղաքական և սոցիոմշակութային գործընթացները և
մշակելու դրանց հետազոտման մեթոդաբանություն,
Բ5.

Բացահայտելու

բնագիտական

փոխպայմանավորվածության

և

փիլիսոփայական

օրինաչափությունները

և

գիտության

մշակույթների
զարգացման

սոցիոմշակութային հետևանքները.
Բ6. զբաղվելու գիտամանկավարժական և գիտահետազոտական աշխատանքներով,
Բ.7.

տարբերակելու

երևույթների

օրինաչափ

կապերը

կատարելու փիլիսոփայական ընդհանրացումներ.
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պատահականություններից

և

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Գ1. Օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ

և հաշվետվություններ).

Գ2. օգտվելու համակարգչային ծրագրերից (Word, Excel, Power Point)
Գ3. պլանավորելու ժամանակն ու այլ ռեսուրսները.
Գ4. պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները,
վարելու գիտական բանավեճեր.
Գ5. պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը.
Գ6 համագործակցելու ինչպես անհատական, այնպես էլ խմբային նախագծերում:
11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է
13. Գնահատման ձևերը
Մինչև 60 լսարանային ժամ ներառող դասընթացները գնահատվում են առանց եզրափակիչ
գնահատման (միայն ընթացիկ գնահատումներով), կամ առանց ընթացիկ գնահատման
(միայն Եզրափակիչ գնահատումով) ։
60 և ավելի լսարանային ժամ մեկ կիսամյակում ներառող առարկաները գնահատվում են
Եզրափակիչ գնահատումով՝ 2 ընթացիկ (գրավոր և բանավոր) և 1 եզրափակիչ (բանավոր)
քննությունների միջոցով։
Ընթացիկ գրավոր քննությունները ենթադրում են ամփոփ վերլուծական պատասխաններ ըստ
հարցատոմսի, կամ առաջադրանքների գրավոր կատարում (հետազոտական աշխատանք և
այլն), իսկ ընթացիկ բանավոր քննությունները ենթադրում են ծավալուն վերլուծական
պատասխաններ
ներկայացում,

ըստ

հարցատոմսի,

ինքնուրույն

և

կամ

խմբային

էսսեների

պատրաստում

աշխատանքների

կատարում

և

բանավոր

և

բանավոր

ներկայացում։
Եզրափակիչ բանավոր քննությունները անցկացվելու են ըստ հարցատոմսերի։
14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
Փիլիսոփայություն»

ծրագրի

գիտահետազոտական٫
հրատարակչական

շրջանավարտները

ոլորտներում

գործող

հիմնարկներում`

Գիտահետազոտական ինստիտուտներ
Կրտսեր գիտաշխատող։

Կրթական-մանկավարժական հաստատություններ


են

կրթական-մանկավարժական٫

պաշտոնները.


կարող

Հասարակագիտության ուսուցիչ։
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աշխատանքի

անցնել

լրատվական٫
զբաղեցնելով

հետևյալ

Զանգվածային լրատվամիջոցներ


հեռուստատեսության խմբագիր,



հանրային կապերի խորհրդատու,



գովազդային գործակալ,



լրագրող-հրապարակախոս:

Հրատարակչական


խմբագիր



սրբագրիչ



գործավար

Հնարավոր

աշխատավայրերն

են.

ԵՊՀ

փիլիսոփայության

և հոգեբանության

ֆակուլտետը, ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության և սոցիոլոգիայի ինստիտուտը, տարբեր բուհեր,
ավագ և հիմնական դպրոցներ, հրատարակչություններ և խմբագրություններ, կրթական և
սոցիալական ծրագրեր իրականացնող միջազգային կազմակերպություններ, համայնքային և
հանրապետական հասարակական կազմակերպություններ:
Ծրագրի
շրջանավարտները կարող են
իրենց ուսումը

շարունակել

ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի մագիստրատուրայում,
հետագայում՝ ասպիրանտուրայում:
15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Սույն ծրագրով ուսումնառության օժանդակության համար առկա են բազմազան ռեսուրսներ՝
դասախոսների անձնական միջոցներով և դրամաշնորհային ծրագրերի շրջանակներում
ձեռքբերված ժամանակակից մասնագիտական գրականություն (հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն)։
Ֆակուլտետի դասախոսական անձնակազմը կիրառում է դասավանդման և ուսումնառության
նորարարական մեթոդներ՝ բանավեճեր, փոքր խմբերով աշխատանքներ, հետազոտական
առաջադրանքներ, այցեր թանգարաններ, որոնք նպաստում են ծրագրի կրթական
վերջնարդյունքների ձեռքբերմանը։
Ուսումնառության գործընթացում օգտագործվում են նաև հետևյալ օժանդակ ռեսուրսները.

•

ժամանակակից սարքավորումներով և ծրագրային միջոցներով ապահովված
լաբորատորիաներ,

•
•

ԵՊՀ գրադարան, ֆակուլտետի ընթերցասրահ,
էլեկտրոնային ռեսուրսներ:

16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք
օգտագործվել են ծրագիրը մշակելիս
Տվյալ

կրթական

որակավորումների

ծրագրի

մշակման

եվրոպական

հիմքում

ընկած

շրջանակը

են

բարձրագույն

(«Դուբլինյան

կրթության

նկարագրիչները»),

Որակավորումների ազգային շրջանակը, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 22.12.2016թ.-ի
թիվ

1326-Ա

հրամանով

հաստատված

«Փիլիսոփայություն

մասնագիտության»

որակավորումների ոլորտային շրջանակի բնութագրերը, ինչպես նաև մի շարք միջազգային
ծրագրային կողմնորոշիչներ և չափորոշիչներ::
17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ
-
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18. Դասախոսներին ներկայացվող ընդհանուր և մասնագիտական պահանջներ
1. Ընդհանրական կարողություններ
Դասավանդման և հոգեբանամանկավարժական
• Ուսանողակենտրոն մեթոդաբանության իմացություն և դասընթացների մշակման և
իրականացման գործընթացում դրա կիրառման կարողություն,
• դասավանդման և ուսումնառության
կիրառման կարողություն,

ինտերակտիվ

մեթոդների

• ուսանողին աջակցելու, մոտիվացնելու և նրա անձնային ուժեղ կողմերի զարգացմանը
աջակցելու կարողություն,
Հետազոտական
• հետազոտության մեթոդաբանական

սկզբունքների իմացություն,

• տարաբնույթ գիտական աղբյուրների (այդ թվում համացանցային) հետ աշխատելու,
տեղեկատվական ռեսուրսներից օգտվելու հմտություն,
Հաղորդակցման
• լսարանի հետ բանավոր հաղորդակցվելու և կառավարելու հմտություն,
• հռետորիկայի տարրական հմտություններ,
• միջանձնային հաղորդակցման հմտություններ,
•

օտար լեզվի իմացություն,

ՏՀՏ կիրառություն
• բազային համակարգչային (MS Office

փաթեթի ազատ տիրապետում՝ Word, Excel,

Power-Point) հմտություններ,
• ժամանակակից սոցիալական հարթակներից օգտվելու հմտություն,
• լուսացուցադրություններ պատրաստելու և ներկայացնելու հմտություններ (pptx, prezi,
canva և այլն):
Այլ կարողություններ
• ժամանակի կառավարման կարողություն,
• կոնֆլիկտների հաղթահարման և համագործակցելու կարողություններ
2. Մասնագիտական գիտելիքներ և կարողություններ
• Փիլիսոփայության հիմնական մեթոդաբանական սկզբունքների, հիմնարար և արդի
տեսությունների, հայեցակարգերի և ժամանակակից միտումների մասին գիտելիքներ,
• Փիլիսոփայության

հիմնարար

և

կիրառական

բնագավառներին

առնչվող

հիմնախնդիրները հասկանալու, վերլուծելու և մեկնաբանելու կարողություն,
• Մասնագիտական գործունեության էթիկական սկզբունքների
գործնական) իմացություն և պարտադիր պահպանում:

(հետազոտական

և

3. Ընդհանուր պահանջներ
Մասնագիտական պահանջներ
• գիտական աստիճան և/կամ մագիստրոսի կոչում փիլիսոփայության կամ դասավանդվող
առարկայի ոլորտում
• վերջին 5 տարում առնվազն 1 գիտական և/կամ մեթոդական հրատարակության
առկայություն,
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• վերջին

5

տարվա

ընթացքում

վերապատրաստումների
դասընթացների:

և/կամ

մասնակցություն

տեղական

կամ

մասնագիտական

որակավորման

միջազգային
բարձրացման

Մանկավարժական փորձ
•

մասնագիտական

դասընթացների

դասավանդման

և/կամ

վերապատրաստումներ

(թրեյնինգներ) իրականացնելու առնվազն 3 տարվա փորձ:
Այլ պահանջներ
• ուսանողական հարցման արդյունքներով ստացված գնահատականների միջինը՝ առնվազն
4,0 (գործող դասախոսների համար)։
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ԾՐԱԳՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ

դրսևորելու համակողմանի գիտելիք և
համաշխարհային
փիլիսոփայության

իմացություն հայ
տեսական

և Բ1
և

աշխարհայացքային գործառույթների, ինչպես նաև փիլիսոփայական

մեկնաբանելու փիլիսոփայական տարբեր ուղղություններն ու
հայեցակարգերը, գնահատելու դրանց առանձնահատկությունները և
արդիականությունը.

գիտելիքի կիրառման հնարավորությունների մասին
Ա2

ներկայացնելու փիլիսոփայության իմացաբանական և
մեթոդաբանական գործառույթները, հիմնարար

և

Բ2
կիրառական

առաջադրելու փիլիսոփայական, տրամաբանական և
բարոյագիտական հիմնախնդիրներ, մշակելու հետազոտական

բնագավառները և բնագիտության ու հասարակագիտության հետ

ծրագրերի և դրանց իրականացման մեթոդներ

առնչությունները,
Ա3

վերլուծելու մշակույթիհամակարգում փիլիսոփայության ունեցած
դերն ու գործառույթները:

Բ3

մեկնաբանելու
հայ
փիլիսոփայական
մտքի
ությունները
և
առնչությունները
արևելյան

առանձնահատև
արևմտյան

փիլիսոփայական մտքի հետ.
Ա4

մեկնաբանելու

աշխարհի

փիլիսոփայական

պատկերի Բ4

գոյաբանական և իմացաբանական հիմունքները, նյութական և

վերլուծելու

տնտեսական,

քաղաքական

և

սոցիոմշակութային

գործընթացները և մշակելու դրանց հետազոտման մեթոդաբանություն,

հոգևոր կեցության բնագիտական և մշակութաբանական հիմքերը
Ա5

Ա6

բացատրելու պատմության փիլիսոփայության, մշակույթների ու Բ5

բացահայտելու

քաղաքակրթությունների

փոխպայմանավորվածության օրինաչափությունները և գիտության

զարգացման

և

դրսևորման

արդի

բնագիտական

և փիլիսոփայական մշակույթների

առանձնահատկությունները

զարգացման սոցիոմշակութային հետևանքները.

դրսևորելու հիմնարար գիտելիքներ տեսական փիլիսոփայության,
Բ6
տրամաբանության և գիտության փիլիսոփայության առարկայի արդի

զբաղվելու գիտամանկավարժական և գիտահետազոտական
աշխատանքներով

հիմնախնդիրների մասին

Ա7

ներկայացնելու սոցիալական փիլիսոփայության, բարոյագիտության և սոցիալական մարդաբանության տեսական ու կիրառական

Բ7

տարբերակելու երևույթների օրինաչափ կապերը պատահականություններից և կատարելու փիլիսոփայական ընդհանրացումներ.

հիմնախնդիրները
Ա8

հիմնավորելու փիլիսոփայական գիտելիքները տեսական ու

Բ8

գործնական բնագավառներում կիրառելու համար մասնագիտական
հմտությունների, հռետորության և բանավիճելու ունակության
նշանակությունը:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1

օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից
(ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ,

Գ4

պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր.

գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ).
Գ2

օգտվելու համակարգչային ծրագրերից (Word, Excel, Power Point).

Գ5

պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը.

Գ3

պլանավորելու ժամանակն ու այլ ռեսուրսները.

Գ6

համագործակցելու ինչպես անհատական, այնպես էլ խմբային
նախագծերում:

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ
Ուսումնական մոդուլի անվանումը

Մոդուլ
ի թվա

Ա Ա Ա3 Ա Ա Ա Ա Ա Բ
1 2
4 5 6 7 8 1

Բ Բ Բ Բ5 Բ Բ
2 3 4
6 7

Գ Գ2 Գ Գ4 Գ Գ
1
3
5 6

նիշը
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ

1401/Բ01

Հայոց պատմության հիմնահարցեր

1106/Բ03
1602//Բ01

Անգլերեն/Գերմաներեն/Ֆրանսերեն/-1

x
x

x
x

x

x

x

x

1604/Բ01
1608/Բ32
1602//Բ01

Անգլերեն/Գերմաներեն/Ֆրանսերեն/-2

1604/Բ01
1608/Բ33

Ռուսերեն-1

1703/Բ01

x

x

Ռուսերեն-2

1703/Բ01

x

x

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման հիմունքներ

2301/Բ01

x x

x

Քաղ. պաշտպան. և արտակարգ իրավիճ. բնակչ.

0002/Բ01

առաջին բուժօգն.

x

x

Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ

0708/Բ01

x x

Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների հետ աշխատանք

0105/Բ01

Իրավունքի հիմունքներ

1901/Բ01

Ֆիզդաստիարակություն

0001/Բ01

Գործարարության հիմունքներ

1005/Բ24

Քաղաքագիտության հիմունքներ

1202/Բ23

x

x

Մշակութաբանության հիմունքներ

1107/Բ55

x

x

Կրոնագիտության հիմունքներ

2101/Բ01

x

x

Սոցիոլոգիայի հիմունքներ

2203/Բ22

x x

x

x

x

x
x

x

Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգեր

0407/Բ01

x

Տնտեսագիտության հիմունքներ

1007/Բ20

Փիլիսոփայության ներածություն

1311/Բ01

Տրամաբանություն-1

1311/Բ02

Անտիկ փիլիսոփայության պատմություն

1311/Բ03

Մշակույթի պատմություն և տեսություն

1311/Բ04

Տրամաբանություն 2

1311/Բ05

Միջնադարի և Վերածննդի շրջանի փիլ. պատմ.

1311/Բ06

Սոցիալական փիլիսոփայության ներածություն

1302/Բ01

Գոյաբանություն

1311/Բ07

Հոգեբանություն

1309/Բ18

Զարգացման հայեցակարգեր

1311/Բ08

Մաթեմատիկական տրամաբանություն

1311/Բ09

Կիրառական փիլիսոփայություն

1302/Բ02

x

Նոր շրջանի փիլիսոփայության պատմություն

1311/Բ10

x

Ազատության փիլիսոփայություն

1302/Բ03

x

Պատմության փիլիսոփայություն

1302/Բ04

x

Իմացության փիլիսոփայություն

1311/Բ11

Գեղագիտություն

1302/Բ05

Գերմանական դասական փիլիսոփայություն

1311/Բ12

Ստեղծագործության տեսության հիմնահարցեր

1311/Բ13

Սոցիալական դիցաբանություն

1302/Բ06

Մեթոդաբանություն

1311/Բ14

x

Սոցիալական ճանաչողություն

1302/Բ07

x

19-րդ դարի փիլիսոփայության պատմություն

1311/Բ15

Արվեստի փիլիսոփայություն

1311/Բ16

x x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

Գիտական գիտելիքի օբյեկտիվ. հիմնավ. հիմնապնդիրներ

1311/Բ17

x

x

x

Ազգային հիմնահարցերը գլոբալ զարգացման համատեքստում

1311/Բ18

x

Բնագիտության փիլիսոփայական հարցեր

1311/Բ19

Փիլիսոփայական մարդաբանություն

1302/Բ08

Բարոյագիտություն

1302/Բ09

20-րդ դարի փիլիսոփայության պատմություն

1311/Բ20

Գիտության զարգացման հայեցակարգեր

1311/Բ21

Բիոէթիկա

1302/Բ10

Հռետորիկայի հիմունքներ

1311/Բ22

Անցումային հասարակություն

1302/Բ11

Ազգային ինքնություն

1302/Բ12

Արդի փիլիսոփայություն

1311/Բ23

x

Հայ փիլիսոփայության պատմություն

1311/Բ24

x

Մշակույթ. երկխոսութ. հիմնախն. գլոբ. համատեքս.

1311/Բ25

Հայ դիցաբանական սիմվոլիկա

1311/Բ26

x

Մարգինալ փիլիսոփայական ուսմունքներ

1311/Բ27

x

x

x

x

Փիլիսոփայության պատմության տեսություններ

1311/Բ28

x

x

x

x

Յուրայինի ֆենոմենոլոգիա

1302/Բ13

x

x

Տեղեկատվական հասարակություն

1302/Բ14

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x
x

x
x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x
x

x

x
x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

«ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
Պարտադիր դասընթացներ
1.1401/Բ01

2. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ - 1

4. 2 ժամ/շաբ.

5. գործնական -2 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային

7. Ստուգարք

3. 2 ECTS կրեդիտ

Կիսամյակ
8.Դասընթացի նպատակն է՝
• ներկայացնել լեզվի առանձին բաժինների առանձնահատկությունները,
• ծանոթացնել լեզվական նորմի չափանիշներին,
• նկարագրել լեզվական մակարդակներում տեղի ունեցող տեղաշարժերն ու փոփոխությունները։
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել

լեզվական մակարդակների յուրահատկությունները,

2.

սահմանել լեզվի հիմնական գործառույթներն ու դրանց նպատակները,

3.

ընտրել լեզվական ճիշտ ձևերը:

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

գործնականում իրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ,

2.

հիմնավորել լեզվական այս կամ այն միավորի ընտրությունը:

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ
1.

Սովորեցնել լեզվական նորմային համապատասխան լեզվական ձևերը:

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ4. պատրաստելուու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները,
վարելու գիտական բանավեճեր,
Գ5 ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքը, ընկալելու և տարածելու նոր
տեղեկատվությունը:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
• դասախոսություն,
• գործնական աշխատանք,
• սլայդի ցուցադրում,
• ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
1. Ստուգարքը

բանավոր է: Ստուգարքը անցկացվում է ուսանողներին նախապես
տրված հարցաշարով. յուրաքանչյուր ուսանողին տրվում է 4-5 հարց:

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ուղղախոսական, հնչյունափոխական, տառադարձման յուրահատկությունները,
2. Բառապաշարային փոփոխություններն ու զարգացումները,
3. Ձևաբանական և շարահյուսական համակարգերի առանձնահատկությունները:

30

14.Հիմնական գրականության ցանկը

1. Ավետիսյան Յու., Սարգսյան Ա., Թելյան Լ. և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Եր., 2016:
2. Եզեկյան Լ., Հայոց լեզու,, Երևան, 2007:
1.1401/Բ02

2. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ - 2

4. 2 ժամ/շաբ.

5. գործնական- 2 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային

7.Ստուգարք

3.2 ECTS կրեդիտ

Կիսամյակ
8.Դասընթացի նպատակն է՝
• ներկայացնել լեզվի և խոսքի փոխհարաբերության խնդիրները,
• ծանոթացնել խոսքի հիմնական արժանիքներին,
• նկարագրել բանավոր և գրավոր խոսքի կառուցվածքային յուրահատկությունները։
9. Դասընթացի ավարտին

ուսանողն ունակ կլինի՝

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ճանաչել

խոսքի մշակույթի վերաբերյալ տեսությունները,

2.

սահմանել լեզվի ու խոսքի հատկանիշները,

3.

ընտրել խոսքային իրավիճակին համապատասխան լեզվական միավորներ:

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. գործնականում իրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ,
2. հիմնավորել տեքստերի գործառական պատկանելությունը,
3. կառուցել գործառական տարաբնույթ տեքստեր (ըստ խոսքային իրավիճակի):

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ
1. կառուցել ճիշտ և գրագետ խոսք,
2. սովորեցնել խոսքային վարվեցողության հիմնական առանձնահատկությունները:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ4. պատրաստելուու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները,
վարելու գիտական բանավեճեր,
Գ5. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքը, ընկալելու և տարածելու նոր
տեղեկատվությունը:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
• դասախոսություն,
• գործնական աշխատանք,
• սլայդի ցուցադրում,
• ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Ստուգարքը բանավոր է, որն անցկացվում է ուսանողներին նախապես տրված հարցաշարով:
Քննատոմսը բաղկացած է երեք հարցից. Առաջին և երկրորդ հարցերը տեսական հարցեր են և
գնահատվում են 7-ական միավոր, իսկ երրորդ հարցը գործնական առաջադրանք է, որը գնահատվում
է 6 միավոր:
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13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. գրավոր և բանավոր խոսքի առանձնահատկությունները,
2. Խոսքի արժանիքները (ճշտություն, ճշգրտություն, սեղմություն և այլն),
3. խոսքային վարվեցողություն,
4. գործառական ոճեր:
14.Հիմնական գրականության ցանկը

1.
2.
3.
4.

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

1106/Բ03

2 ECTS կրեդիտ

շաբաթական 2 ժամ

դաս.-15 ժամ, գործ.- 15 ժամ

1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակը հայոց հին ու միջին դարերի պատմության առանցքային հարցերի
վերաբերյալ ուսանողներին հիմնարար գիտելիքներ տրամադրելը և բազմակողմանիորեն զարգացած,
կենսունակ ազգային գիտակցություն ունեցող քաղաքացիների դաստիարակմանը նպաստելն է:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն`
1. Ներկայացնելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի պարբերափուլերի հիմնահարցերը,
2. Քննական (քննադատական) մոտեցմամբ մեկնաբանելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի
պարբերափուլերի հիմնահարցերի շուրջ եղած տարաբնույթ կարծիքները,
3. Բացատրելու

հայոց

պետականության

ձևավորման

և

զարգացման

ընթացքն

ու

առանձնահատկությունները հին և միջին դարերում՝ արժևորելով և իր քաղաքացիական
գիտակցության մեջ արմատավորելով հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված
ավանդույթների նշանակությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ`
4. Տարբերակելու շրջանառության մեջ գտնվող հակագիտական և կեղծ պնդումները,
5. Կիրառելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի պարբերափուլերի կարևորագույն
հիմնահարցերի վերաբերյալ ձեռք բերած գիտելիքները հասարակական դիսկուրսում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ՝
6. Նպաստելու հանրության տարբեր խմբերի (ընտանիքի, ընկերների և այլոց) գիտակցության մեջ
հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված ավանդույթների արժևորմանն ու
արմատավորմանը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ3.

քննադատորեն

վերլուծելու

և

եզրահանգումներ

կատարելու

տեսությունների, ուսումնասիրությունների և կիրառական հիմնախնդիրների վերաբերյալ:
Գ5. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքը, ընկալելու և տարածելու նոր
տեղեկատվությունը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն,
2. Սեմինար,
3. Քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով: Տոմսերը պարունակում են երկու հարց:
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հայկական լեռնաշխարհ. աշխարհագրական դիրքը, տարածքը և բնական պայմանները: Հայ ժողովրդի
ծագման հիմնահարցը և վաղ պետական կազմավորումները Հայկական լեռնաշխարհում: Վանի
թագավորությունը (Ք.ա. IX-VII դդ.): Հայաստանը Երվանդունիների հարստության օրոք (Ք.ա. VI-III
դդ.): Մեծ Հայքի թագավորությունը Արտաշեսյան (Ք.ա. 189-1 թթ.) և Արշակունյաց (66-428 թթ.)
հարստությունների օրոք: Հայոց մշակույթի Ոսկեդարը: Հայաստանը նախարարական համակարգի
ներքո (428-885 թթ.): Հայոց թագավորությունը Բագրատունյաց հարստության (885-1045 թթ.) օրոք:
Կիլիկիայի հայկական պետությունը (1080-1375 թթ.): Քոչվորական ցեղերի արշավանքները Հայաստան:
Հայ-վրացական զինակցությունը և Զաքարյանների իշխանությունը: Հայաստանը ուշ միջնադարում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Պ. Հովհաննիսյան, Է. Մինասյան և ուրիշներ, Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Հր. Սիմոնյանի, Երևան,
ԵՊՀ հրատ., 2012:

2.

Հ. Ժամկոչյան, Ա. Աբրահամյան, Ս. Մելիք-Բախշյան, Ս. Պողոսյան, Հայ ժողովրդի պատմություն
(սկզբից մինչև XVIII դարի վերջը), խմբ.՝ Ս. Մելիք-Բախշյանի, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1975:

3. Հայոց պատմություն, հ. II, գ. II, խմբ.՝ Ա. Մելքոնյանի և ուրիշների, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ
պատմ. ինստ., «Զանգակ-97» հրատ., 2014:
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1106/Բ04

Հայոց պատմության հիմնահարցեր-2

2 ECTS
կրեդիտ

շաբաթական 2 ժամ

դաս.-15 ժամ, գործ.- 15 ժամ

2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակը հայոց նոր ու նորագույն դարերի պատմության առանցքային հարցերի
վերաբերյալ ուսանողներին հիմնարար գիտելիքներ տրամադրելը և բազմակողմանիորեն զարգացած,
կենսունակ ազգային գիտակցություն ունեցող քաղաքացիների դաստիարակմանը նպաստելն է:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ներկայացնելու հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանի կարևորագույն հարցերը,
2. Քննական (քննադատական) մոտեցմամբ մեկնաբանելու հայոց պատմության նոր և նորագույն
շրջանի հիմնահարցերի շուրջ եղած տարաբնույթ կարծիքները,
3. Բացատրելու հայոց պետականության վերականգնման համար մղվող ազատագրական պայքարի
ձևավորման և զարգացման ընթացքն ու առանձնահատկությունները,
4. Վերլուծելու նորագույն ժամանակաշրջանում հայոց պետականության վերականգնումն ու
զարգացումը՝

վերարժևորելով

և

իր

գիտակցության

մեջ

արմատավորելով

հայոց

պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված ավանդույթների նշանակությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. Տարբերակելու շրջանառության մեջ գտնվող հակագիտական և կեղծ պնդումները,
6. Կիրառելու հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանի կարևորագույն հիմնահարցերի
վերաբերյալ ձեռք բերած գիտելիքները հասարակական դիսկուրսում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. Նպաստելու հանրության տարբեր խմբերի գիտակցության մեջ ազգային-ազատագրական
պայքարի և հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված ավանդույթներիարժևորման
արմատավորմանը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ3.

քննադատորեն

վերլուծելու

և

եզրահանգումներ

կատարելու

տեսությունների, ուսումնասիրությունների և կիրառական հիմնախնդիրների վերաբերյալ:
Գ5. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքը, ընկալելու և տարածելու նոր
տեղեկատվությունը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն,
2. Սեմինար,
3. Քննարկում:
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով: Տոմսերը պարունակում են երկու հարց:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հայ ազատագրական շարժումը XVI դ. կեսերից մինչև XVIII դ.: Ազատագրական պայքարը Սյունիքում
և Սյունիքում 1722-1730 թթ.: Ռուս-թուրքական և ռուս-պարսկական պատերազմները և Հայաստանը
XIX դ. առաջին երեսնամյակում: Հայկական հարցի միջազգայնացումը: Հայ քաղաքական
կուսակցությունների առաջացումը և հայ ազատագրական շարժումը XIX դ. վերջին – XX դ. սկզբին:
Հայոց ցեղասպանությունը: Մայիսյան հերոսամարտերը: Հայաստանի Առաջին Հանրապետությունը
(1918-1920 թթ.): Խորհրդային Հայաստանը (1920-1991 թթ.): Հայերի մասնակցությունը Երկրորդ
աշխարհամարտին: Արցախյան շարժումը (1988-1991 թթ.) և պատերազմը (1991-1994 թթ.): Հայաստանի
Երրորդ Հանրապետությունը (1991 թվականից):
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Պ. Հովհաննիսյան, Է. Մինասյան և ուրիշներ, Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Հր. Սիմոնյանի, Երևան,
ԵՊՀ հրատ., 2012:
2.

Հ. Ժամկոչյան, Ա. Աբրահամյան, Ս. Մելիք-Բախշյան, Ս. Պողոսյան, Հայ ժողովրդի պատմություն
(սկզբից մինչև XVIII դարի վերջը), խմբ.՝ Ս. Մելիք-Բախշյանի, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1975:

3.

Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Ա. Մելքոնյանի և ուրիշների, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմ. ինստ.,
«Զանգակ-97» հրատ., հ. III, գ. I, 2010, հ. III, գ. II, 2015, հ. IV, գ. I, 2010, հ. IV, գ. II, 2016:
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1. 1602/Բ 01

2. Անգլերեն-1

3. 4 կրեդիտ

4. 4 / շաբ.

5. գործ. - 2

6. 1-ին՝ աշնանային

7. ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. ընդհանուր անգլերենի (General English) հիմնական լեզվական հմտությունների զարգացում,
2. մասնագիտական անգլերենի (Professional English) հիմունքների ներմուծում,
3. հիմնական մասնագիտական բառապաշարի, այնուհետև մասնագիտականտերմինների
ներմուծում և ուսուցում,
4. մասնագիտական ընթերցանության տիրույթում գլխավոր և աջակցող
մտքերի տարբերակում և թարգմանություն
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա . մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1. բացատրել անգլերենի քերականության հիմունքները և ճիշտ կիրառել քերականական
կառույցները ,

2. ներկայացնլ մասնագիտական բառային ֆոնդի հիմնական հասկացությունները,
բ . գործնական մասնագիտական կարողություններ.
3. կիրառել գրավոր խոսքի հիմնական հմտությունները,
4. հաղորդակցվել ընդհանուր և մասնագիտական թեմաներով՝ կիրառելով բանավոր խոսքի
հիմնական հմտությունները,
գ . ընդհանրական /փոխանցելի/ կարողությունները (եթե այդպիսիք կան).
5. օգտվել մասնագիտությանն առնչվող տեղեկատվական աղբյուրներից ,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1.համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, աշխատելու
մասնագիտական միջավայրում, պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
Գ4. պատրաստելուու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները,
վարելու գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ
2. անհատական և խմբային աշխատանք
3. անհատական և խմբային հաղորդակցական առաջադրանք
4. ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է գրավոր աշխատանքով և բանավոր
ստուգմամբ:
1. գրավոր ստուգում (թեստ անցած լեզվական նյութի հիման վերաբերյալ):
2. բանավոր ստուգում (կարդալ, թարգմանել և վերատադրել մասնագիտական տեքստը):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. անգլերենի քերականական կառույցները
2. ընդհանուր բառապաշարի զարգացում
3. մասնագիտական անգլերենի հիմնական բառապաշարը
4. մասնագիտական անգլերեն լեզվով գրավոր և բանավոր տեքստերի տեսակների ներմուծում
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14. Հիմնական գրականության ցանկ. /ստորև տրված է օրինակը՝/
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
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1. 1602/Բ01

2. Անգլերեն-2

3. 4 կրեդիտ

4. 4 / շաբ.

5. գործ. - 2

6. 2-րդ՝ գարնանային

7. ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. լեզվական իրազեկության զարգացում՝ գիտելիքներ և կարողություններ բառապաշարի,
շարահյուսության, ինչպես նաև օտար լեզվի որպես համակարգի այլ
առանձնահատկությունների մասին,
2. հաղորդակցական գործընթացների և խոսքային գործունեության մեջ ուսանողների
ներգրավման մակարդակի բարձրացում,
3. մասնագիտական բառապաշարի ուսուցման կարողությունների և հմտությունների
զարգացում,
4. մասնագիտական տեքստերի ընկալման կարողությունների զարգացում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ընկալել, հասկանալ, մեկնաբանել մասնագիտական տեքստերի բովանդակությունն ու
կառուցվածքը,
2. տիրապետել մասնագիտական և ընդհանուր բառապաշարի հենքային շերտերին՝
դրանց ճշգրիտ գործածության նպատակադրմամբ,
3. ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում անգլերեն լեզվով ինքնուրույն աշխատանք
կատարելու սկզբունքների իմացություն

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. իրականացնել գրավոր և բանավոր մասնագիտական տեքստերի ընթերցում, վերարտադրում
և թարգմանություն,
5.

ձևավորել և ներկայացնել բանավոր կապակցված խոսք՝ ուսումնասիրվող մասնագիտական
թեմաների վերաբերյալ,

6.

արտահայտել և հիմնավորել կարծիք՝ երկխոսության մեջ մտնելով համակուրսեցիների հետ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7∙ արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ ինտերնետային)
տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և ներկայացնելու նպատակով
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1.

համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, աշխատելու

մասնագիտական միջավայրում, պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
7. Գ4. պատրաստելուու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. անհատական և խմբային հաղորդակցական առաջադրանք,
ինքնուրույն աշխատանք
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է գրավոր աշխատանքով և բանավոր
ստուգմամբ:
1. գրավոր ստուգում (թեստ՝ անցած լեզվական նյութի հիման վերաբերյալ),
2. բանավոր ստուգում (կարդալ, թարգմանել և վերատադրել մասնագիտական տեքստը):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.

մասնագիտական լեզվի բառապաշարարի առանձնահատկություններ

2. անգլերենով մասնագիտական գրավոր և բանավոր տեքստերի տեսակների վերլուծություն
3. դասախոսության ընթացքում նյութի կարևոր առանցքային կետերի գրառում
4. տարբեր աղբյուրներից մասնագիտական տեղեկատվության առանձին մասերի համադրում և
շարադրում
գրավոր տեքստերի վերաձևակերպում մասնագիտական բառապաշարի օգտագործմամբ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ. /ստորև տրված է օրինակը՝/
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
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1. 1604/Բ 31

2. Գերմաներեն-1

3. 4-ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. գործ.-4

6. 1-ին կիսամյակ/ աշնանային

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

տալ նախնական գիտելիքներ գերմաներեն լեզվի հնչյունաբանության, քերականության և
բառագիտության բնագավառներում,

•

ստեղծել անհրաժեշտ հիմք տվյալ լեզվի ուսումնասիրության հաջորդ փուլերի համար:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

իմանալ արտասանական նորմերը և հնչաբանական յուրահատկությունները,

2.

պատկերացում կազմել ուսուցման տվյալ փուլում նախատեսված բառապաշարի մասին,

3.

ունենալ անհրաժեշտ գիտելիքներ գերմաներենի ելակետային քերականական կառույցների
մասին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

ճիշտ արտաբերել գերմաներենի առանձին հնչյունները և դրանց արտասանական
տարբերակները,

5.

հասկանալ և խոսքում գործադրել այս փուլի համար անհրաժեշտ բառապաշարը,

6.

ձեռք բերած քերականական գիտելիքների հիման վրա կառուցել նախադասություններ և
կիրառել դրանք խոսքում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. ընկալել և մեկնաբանել գերմաներենի արտասանական յուրահատկությունները,
8. կազմել գերմաներենին բնորոշ բառային կաղապարներ,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1.համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, աշխատելու
մասնագիտական միջավայրում, պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
Գ4. պատրաստելուու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները,
վարելու գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք,
2. ինքնուրույն աշխատանք,
3. խմբային աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Գերմաներենի արտասանական նորմերը: Արտասանություն և գրություն: Հնչյունաբանական
տառադարձություն: Գերմաներենի ձայնավորական և բաղաձայնական համակարգերը:
2. Քերականական կարգեր, դրանց արտահայտման միջոցները գերմաներենում: Գոյականի,
ածականի և բայի ձևաբանական ու քերականական նշանակությունները: Գոյականի հոլովման
տիպերը: Հոլովների նշանակությունը և գործածությունը: Ածականի համեմատության
աստիճանները: Համեմատության աստիճանների կարգ: Բայի ձևաբանական տիպերը:
Լիիմաստ և սպասարկու բայեր: Նախդիրների գործառույթը նախադասության մեջ:
3. Պարզ նախադասություն, դրա շարադասությունը: Ուղիղ և շրջուն շարադասություն, դրանց
առանձնահատկությունները:
4. Թեմատիկ բառապաշարն ընդգրկում է հետևյալ թեմաները՝ «Ընտանիք», «Իմ
մասնագիտությունը», «Համալսարան», «Իմ հանգստյան օրը»,«Ճանապարհորդություն»,
«Գերմանիա»:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.

Kessler H., Levin V., Deutsch für Ausländer, Teil 1, Berlin, 1982.
Griesbach H., Schulz D., Deutsche Sprachlehre für Ausländer, Ismaning, 2004.

3.

Gabrieljan J. u. A., Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2017.

4.

G. Helbig, J. Buscha, Deutsche Grammatik für Ausländer, Leipzig, 2001.
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1. 1604/Բ 32

2. Գերմաներեն-2

3. 4-ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. գործ.-4

6. 2-րդ կիսամյակ/ գարնանային

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ուսանողների մոտ զարգացնել ուսուցման նախորդ փուլում ձեռք բերած գիտելիքները
գերմաներենի ձևաբանության և քերականության բնագավառներում,

•

ընդլայնել թեմատիկ բառապաշարը, ակտիվացնել այդ բառապաշարը և քերականական
գիտելիքները` համապատասխան երկխոսությունների և տեքստերի վերարտադրման
նպատակով,

•

ամբողջացնել բակալավրիատի ընդհանուր կրթական մակարդակում ուսանողների
գիտելիքները գերմաներեն լեզվից:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. պատկերացում կազմել գերմաներենի ձևաբանական և քերականական ընդարձակ
կաղապարների մասին,
2. ընդլայնել կոնկրետ թեմատիկ բառապաշարը,
3. պատկերացում կազմել երկխոսությունների կառուցվածքի և տեքստերի վերարտադրության ու
փոխադրման սկզբունքների մասին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. ճիշտ կազմել գերմաներենին բնորոշ ձևաբանական և քերականական կաղապարները,
5. համապատասխան ձևով գործադրել ձեռք բերած թեմատիկ բառապաշարը,
6. կազմել երկխոսություններ, գրել փոխադրություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. վերլուծել գերմաներենի կառուցվածքային կաղապարներն ու հարացույցային ձևերը,
8. գործնականում կիրառել թեմատիկ բառապաշարը,
9. մեկնաբանել գերմաներենում խոսքի ձևավորման յուրահատկությունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1.համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, աշխատելու
մասնագիտական միջավայրում, պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
Գ4. պատրաստելուու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները,
վարելու գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք,
2. ինքնուրույն աշխատանք,
3. խմբային աշխատանք:

43

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Գոյականի նշանակությունը և շարահյուսական գործառույթները: Հոգնակի թվի կազմության
հիմնական տիպերը: Անհոգնական և անեզական գոյականներ: Գոյականների հոլովման
համակարգը և գերմաներենի հոլովների կիրառական նշանակությունները:
2. Բայերի ձևաբանական և իմաստաքերականական դասակարգումը: Անցողական և
անանցողական երկսեռ բայեր: Բայի քերականական կարգերը:
3. Սահմանական եղանակի ակտիվ և ներգործական սեռերի բոլոր ժամանակների կազմությունն
ու գործառույթը: Ժամանակաձևերի բացարձակ և հարաբերական գործառույթը: Ստորոգյալի
համաձայնեցումը ենթակայի հետ: Հրամայական եղանակի ձևերը և նրանց քերականական
հոմանիշները: Երկանդամ, եռանդամ և միանդամ կրավորական կառույցները:
4. Թեմատիկ բառապաշարն ընդգրկում է «Գերմանիայի մեծ քաղաքները», «Ընկերական
շրջապատում», «Տնտեսություն և քաղաքականություն», «Իմ զբաղմունքը», «Իմուսումը»,
«Հայաստանի պատմությունից», «Համագործակցություն» և այլն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Kessler H., Levin V., Deutsch für Ausländer, Teil 2, Berlin, 1992.
2. Griesbach H., Schulz D., Deutsche Sprachlehre für Ausländer, Ismaning, 2004.
3. Gabrieljan J. u. A., Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2017.
4. Dreyer-Schmidt, Lehr-und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Ismaning, 2002.
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1. 1608/Բ31

2. Ֆրանսերեն-1

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. գործն.՝ 4 ժամ

6. I կիսամյակ/աշնանային

7. ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

Զարգացնել ծրագրային թեմատիկայի սահմաններում բառային և քերականական
հմտություններ

•

Ձևավորել մասնագիտական թեմաների շուրջ մենախոսական և երկխոսական
կարողություններ
Ձևավորել մասնագիտական տեքստերի բանավոր և գրավոր թարգմանության

•

կարողություններ
9. Դասընթացի ավարտին

ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
•

մատնանշելու մասնագիտական տեքստերի լեզվաոճական առանձնահատկությունները

•

տարրորոշելու մասնագիտական տերմինները համատասխան տեքստերում

•

սահմանելու մասնագիտական տեքստերի թարգմանության դժվարությունները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
•
•

մեկնաբանելու մասնագիտական տեքստերի բառաքերականական դժվարությունները
մենախոսելու մասնագիտական թեմաների շուրջ

•

թարգմանելու (գրավոր-բանավոր) մասնագիտական տեքստեր

գ. փոխանցելի կարողություններ
•

թարգմանելու հմտություններ

•

բառարաններից օգտվելու կարողություններ

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1.համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, աշխատելու
մասնագիտական միջավայրում, պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
Գ4. պատրաստելուու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները,
վարելու գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
•

գործնական պարապմունք

•

հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, ինքնուրույն հետազոտություն,
խմբային աշխատանք

•

դասավանդման նորարական մեթոդներ, ինտերակտիվ և այլն:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ գրավոր ստուգում, 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունա- կում է 10 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2. 2-րդ ընթացիկ բանավոր ստուգում, 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից
•

Présentations et usages

•

La famille – les âges de la vie

•

Le temps qui passe

•

Le physique – l’apparence

•

Les activités quotidiennes

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Djoulhakian M., Méliksétian R., Mouradian A., Manuel de francais, Erévan, 2013.

2.
3.

Claire M., Vite et bien 2, niveau B1, Paris, CLE internationale, 2009.
Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, Paris, CLE
internationale, 2009.

4.

Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, niveau
intermédiaire, CLE internationale, Paris 2009.
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1. 1608/Բ32

2. Ֆրանսերեն 2

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. գործն.՝ 4 ժամ

6. II կիսամյակ/գարնանային

7. ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

Զարգացնել մասնագիտական թեմաների շուրջ մենախոսական և երկխոսական
կարողությունները

•

Ձևավորել մասնագիտական տեքստերի գրավոր թարգմանության հմտություններ

9. Դասընթացի ավարտին

ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
•

տարորոշելու մասնագիտական տեքստերի լեզվաոճական ցուցիչները,

•

տարբերակելու մասնագիտական տեքստերի համընդհանուր և տերմինային բառաշերտերը

•

բացատրելու մասնագիտական տեքստերի թարգմանության դժվարությունները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
•

մենախոսելու և երկխոսել մասնագիտական թեմաների շուրջ

•

թարգմանելու (գրավոր և բանավոր) մասնագիտական տեքստեր

•

բանավիճելու մասնագիտական թեմաների շուրջ

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1.համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, աշխատելու
մասնագիտական միջավայրում, պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
Գ4. պատրաստելուու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները,
վարելու գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
• գործնական պարապմունք
•

հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, ինքնուրույն հետազոտություն,
խմբային աշխատանք

•

դասավանդման նորարական մեթոդներ, ինտերակտիվ և այլն:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ գրավոր ստուգում, 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունա- կում է 10 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2. 2-րդ ընթացիկ բանավոր ստուգում, 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
•

Les professions – les métiers

•

La technologie

•

La communication

•

L’argent- la banque

•

Le caractère et la personnalité

47

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Djoulhakian M., Méliksétian R., Mouradian A., Manuel de francais, Erévan, 2013.

2.

Claire M., Vite et bien 2, niveau B1, Paris, CLE internationale, 2009.

3.

Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, Paris, CLE
internationale, 2009.

4.

Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, niveau
intermédiaire, CLE internationale, Paris 2009.
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1. 1703/ B 01

2. Ռուսերեն- 1

3. 4 ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. 4 ժամ /գործնական

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•
•

ընդլայնել բանավոր խոսքի բառապաշարը
զարգացնել գրավոր խոսքի հմտությունները

•

ծանոթացնել հիմնական շարահյուսական կառուցվածքներին

•

ծանոթացնել գիտական ոճի առանձնահատկություններին

•

ապահովել մասնագիտական լեզվի հիմնական բառապաշարի և տերմինների ընկալումը

•

ապահովել մասնագիտական տեքստի ընկալումը և վերարտադրումը

•

զարգացնել գրական և մասնագիտական տեքստերի թարգմանության հմտությունները

•

ծանոթացնել ամփոփագրեր և ռեֆերատներ կազմելու հմտություններին

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
● ցուցաբերել բառապաշարի հստակ իմացություն
●

կարդալ և վերարտադրել գրական և մասնագիտական տեքստը

●

մեկնաբանել մասնագիտական տերմինները

●

տիրապետել պահանջվող քերականական կանոններին

●

գտնել տեքստի գլխավոր իմաստը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
● կազմել երկխոսություններ առաջարկված թեմայով
● կրճատել/ընդլայնել տեքստը
● պատասխանել հարցերին
● կազմել բառակապակցություններ, օգտագործելով համապատասխան շարահյուսական
կառուցվածքները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
● տվյալ թեմայով տեղեկատվության որոնում
● տեղեկատվական աղբյուրների ընդլայնւմ
● թեմայի շուրջ մտքերի փոխանակում
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1.համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, աշխատելու
մասնագիտական միջավայրում, պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
Գ4. պատրաստելուու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները,
վարելու գիտական բանավեճեր:
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.

գործնական պարապմունքներ

2.

ինքնուրույն աշխատանք

3.
4.

թիմային աշխատանք
բանավոր ներկայացում

5.

հարց և պատասխան

6.

ստուգողական աշխատանք

7.

ուսուցողական ֆիլմի դիտում

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. թեստային առաչադրանք
2. բանավոր հարցում
3. ստուգարք
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Քերականության հիմնական հարցերը: Խոսքի մշակույթի հիմնախնդիրները:
Գիտական ոճի ոճաբանական առանձնահատկությունները: Շարահյուսական կառուցվածքները:
Գիտական ոճի ձևաբանական առանձնահատկությունները:
Մասնագիտական տերմինաբանության առանձնահատկությունները:
14. Հիմնականգրականությանցանկ.
1. Алексеенко Т.Н. Научный стиль речи. Учебное пособие для иностранных студентов. Харьков:
ХНУ, 2005.
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.
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1. 1703/ B 01

2. Ռուսերեն - 2

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. 4 ժամ /գործնական

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
● զարգացնել մասնագիտական թեմաների քննարկման և բանավեճի

կարողությունները

● ապահովել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի գերազանց իմացություն
● ընդլայնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարը նոր տերմինների ընդգրկմամբ
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
● ցուցաբերել մասնագիտական բառապաշարի հստակ իմացություն
● ցուցաբերել միջազգային չափորոշիչներով սահմանված В1 մակարդակին
համապատասխանող ռուսաց լեզվի իմացություն

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
● կազմել մասնագիտական թեմայով զեկույցներ
● տիրապետել մասնագիտական լայնածավալ տեղեկատվությանը
● կատարել միջազգային չափանիշների B1 մակարդակին համապատասխանող թեստային
աշխատանք

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
● օգտագործել ձեռք բերած հաղորդակցման և լեզվական հմտությունները
● օգտագործել ձեռք բերած իմացությունները մասնագիտական ոլորտում
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1.համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, աշխատելու
մասնագիտական միջավայրում, պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
Գ4. պատրաստելուու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, վարելու
գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունքներ
2. ինքնուրույն աշխատանք
3. թիմային աշխատանք
4. բանավոր ներկայացում/զեկույց/
5. բանավեճ
6. ստուգողական աշխատանք
7. թեստային աշխատանք
8. վիկտորինա
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. թեստային առաջադրանք
2. բանավոր հարցում
3. ստուգարք
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13. Դասընթացը բաղկացած է 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:
14. Հիմնականգրականությանցանկ.
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.
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1. 2301/Բ01

2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման հիմունքներ

4. շաբաթական 2 ժամ

5. գործ.-2

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. ստուգարք

3. 2 կրեդիտ

8. Դասընթացի հիմնական նպատակն է
•

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 ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
•
•

աշխատել տեքստի, գրաֆիկական օբյեկտների, աղյուսակների հետ
կատարել հաշվարկներ, կազմել դիագրամներ և գրաֆիկներ

•

ինքնուրույն կատարել իր թղթավարությունը (կուրսային և ավարտական աշխատանքներ,
հաշվարկների կատարում, զեկուցումների համար սլայդների պատրաստում և այլն)։

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1.համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, աշխատելու
մասնագիտական միջավայրում, պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
Գ2. կիրառելու ժամանակակից ՏՀՏ -ները գիտելիքի փոխանցման գործընթացը և մասնագիտական
գործունեությունը արդյունավետ իրականացնելու և դյուրացնելու համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասերն անցկացվում են համակարգչի միջոցով, հանձնարարվում են խնդիրներ և ինքնուրույն
առաջադրանքներ:
2. Ուսուցողական նյութերը և ինքնուրույն աշխատանքի առաջադրանքները տրամադրվում են
ուսանողներին էլէկտրոնային տեսքով՝ փոխանցվում են էլեկտրոնային կրիչով կամ ուղարկում
էլ. փոստին:
3. Եզրափակիչ ստուգումներն անցկացվում են համակարգչի միջոցով՝ հանձնարարված
առաջադրանքների հիման վրա: Կամավորության սկզբունքով հնարավոր է ստուգարքը
հանձնել առցանց եղանակով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է համակարգչի միջոցով՝ ուսանողի ամփոփիչ աշխատանքի հիման վրա։
Առաջադրանքներն հիմնված են դասընթացի ընթացքում անցած թեմաների վրա։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բաժին 1 - Համակարգչի կառուցվածքը և աշխատանքի հիմնական սկզբունքները։
Բաժին 2 - Windows օպերացիոն համակարգի գրաֆիկական ինտերֆեյսի հետ աշխատելու հիմնական
սկզբունքները:
Բաժին 3 - Տեքստային փաստաթղթերի ստեղծման և մշակման տեխնոլոգիաներ: Բաժին 4 -
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Հաշվարկներ էլեկտրոնային աղյուսակներում, դիագրամներ, գրաֆիկներ։ Բաժին 5 - Ներկայացման
մուլտիմեդիա տեխնոլոգիաներ՝ ստեղծում և ցուցադրում:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Katherine Murray, First Look Microsoft Office 2010, Microsoft Press, 2010

2.

Ю. Стоцкий, А. Васильев, И.Телина, Microsoft Office 2010, Питер, 2010

Առաջադրանքներ՝ էլեկտրոնային կրիչով:
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1. 0002/B01

2. Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ
իրավիճակներում բնակչության առաջին բուժօգնություն

4.
6.

4 ժամ/շաբ.
1-ին՝աշնանային կիսամյակ

5.

դաս. - 2, գործ. - 2

7.

ստուգարք

3. 4 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
սովորողների մոտ ձևավորել ԱԻ-ների մասին պատկերացում, ԱԻ-ներում գործելու հմտություններ,
փրկարարական աշխատանքների կազմակերպման վերաբերյալ հմտություններ և տարաբնույթ
պատահարների ժամանակ հնարավոր վնասվածքների և այլ ախտահարումների դեպքում առաջին
բուժօգնության ցուցաբերման անհրաժեշտ կարողություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. պատկերացնել տարաբնույթ ԱԻ-ների հետևանքով ստեղծված իրավիճակը և դրան
դիմակայելու ուղիները,
2. ներկայացնել տեղեկատվություն ԱԻ-ում և պատերազմի ժամանակ պետության կողմից
իրականացվող միջոցառումների մասին՝ ուղղված բնակչության պաշտպանությանը,
3. քննարկել ՀՀ-ում հավանական ԱԻ-ներից բխող ռիսկի գնահատման մեթոդները,
4. գնահատել տուժածի վիճակը (առաջնային և երկրորդային զննում), վնասվածքի տեսակն ու
ծանրությունը և տիրապետել առաջին բուժօգնություն ցուցաբերելու հիմնահարցերին,
5. տիրապետել համաճարակային իրավիճակներում վարակի տարածման հնարավոր ուղիներին
ու պաշտպանության ձևերին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կիրառել անհրաժեշտ հմտություններ, տարաբնույթ ԱԻ-ներում նախընտրելի վարքագիծ
դրսևորելու ուղղությամբ,
2. ցուցաբերել առաջին բուժօգնություն տարաբնույթ վնասվածքների և ախտահարումների
դեպքերում,
3. օգտագործել ձեռք բերված կարողություները ԱԻ և պատերազմի ժամանակ պետության կողմից
իրականացվող միջոցառումների ընթացքում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում,
2. աշխատել թիմում և լուծել բարդ խնդիրներ,
3. վերլուծել իրավիճակը և կատարել անհրաժեշտ գործողություններ իր և շրջապատի համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1.

համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, աշխատելու

մասնագիտական միջավայրում, պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
Գ5.

ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքը, ընկալելու և տարածելու նոր

տեղեկատվությունը:
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն, մեթոդական և գործնական պարապմունք:
2. Անհատական և ինքնուրույն աշխատանքներ:
3. Թեմատիկ ուսումնական խաղեր, ուսումնական տեսաֆիլմերի ցուցադրում:
4. Ուսումնամեթոդական վարժանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք. անց է կացվում բանավոր կարգով և հարցաթերթիկներով (2 հարց, ուսումնառության
արդյունքների համար նախատեսված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի
ապահովում):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Արտակարգ իրավիճակներ ու պատահարներ:
2. Քաղաքացիական պաշտպանություն:
3. ԱԻ-ում բնակչության առաջին բուժօգնություն:
14. 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
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1. 0708/Բ01

2. Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. 2 ժամ դասախոսություն

6. 2-րդ` գարնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

3. 2 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 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 ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ճանաչել էկոլոգիայի` որպես գիտության ձևավորման պատմության, սոցիալական էկոլոգիայի
հիմունքներին և առանձնահատկություններին,
2. ծանոթ լինելու էկոհամակարգի, կենսացենոզի և նոոսֆերայի ուսմունքներին,
3. նկարագրելու մարդկության կայուն զարգացման սկզբունքները,
4. հասկանալու և լուսաբանելու աշխարհում և Հայաստանում օդային, հողային և ջրային
ռեսուրսների հիմնական էկոլոգիական խնդիրները,
5. իրազեկ լինելու բնական և անթրոպոգեն էկոհամակարգերի զարգացման ընդհանուր
սկզբունքներին և օրինաչափություններին

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Օգտվելու ՀՀ կլիմայի փոփոխության մասին, կենսաբազմազանության մասին,
անապատացման դեմ պայքարի ազգային զեկույցներից,
2. մասնագիտական առանձնահատկություններից ելնելով կիրառելու բնապահպանական և
էկոլոգիական գիտելիքները հասարակության կայուն զարգացման տարբեր ծրագրերում,
3. վերլուծություններ կատարել էկոլոգիական վիճակի մասին և անել համապատասխան
եզրակացություններ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Վերլուծել փաստեր և կատարել հետևություններ,
2. կատարել տրամաբանական և վերլուծական աշխատանքներ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ3.քննադատորեն

վերլուծելու

և

եզրահանգումներ

կատարելու

տեսությունների, ուսումնասիրությունների և կիրառական հիմնախնդիրների
վերաբերյալ,
Գ4.

պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները,

վարելու գիտական բանավեճեր:

57

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասավանդման ձևեր
1. համակցված դասեր՝ հեռահար դասընթացներ /Moodle համակարգով/ և դասախոսություններ:
Ուսումնառության ձևեր
2. ինքնուրույն աշխատանք` գրականության ընթերցում, Moodle համակարգում զետեղված
դասախոսությունների ընթերցում, առաջադրանքների կատարում և խմբային քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք. [Ստուգարքն անցկացվում է թեստային համակարգով, on-line, տրվում է առավելագույնը
60 հարց, նախապես կազմված հարցաշարից]:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ներածություն: Էկոլոգիայի համառոտ պատմություն, կառուցվածքը, առարկան և օբյեկտը:
Օրգանիզմների գոյության միջավայրը և պայմաններին հարմարվելը:
Կյանքի գոյատեվման հիմնական միջավայրերը:
Պոպուլյացիաների էկոլոգիա:
Կենսացենոզներ: Էկոհամակարգեր:
Նյութերի շրջանառությունը էկոհամակարգերում: էկոհամակարգերի ինքնազարգացում: Կենսոլորտ:
Մարդու փոխազդեցությունը բնության հետ:
Մթնոլորտի պահպանությունը:
Երկրի կլիմայի փոփոխության և անապատացման հիմնախնդիրները:
Ջրային պաշարների պահպանությունը:
Հողային պաշարների պահպանությունը:
Երկրի կենսաբանական բազմազանությունը:
Կենսաբազմազանության պահպանությունը:
Շրջակա միջավայրը և մարդու առողջությունը:
14. 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:
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1. 0105/Բ01

2. Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների
հետ աշխատանք

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 1, գործն. – 1

6. 2 – րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. ստուգարքային

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ծանոթացնել կիրառական վիճակագրության հիմնական մեթոդների հետ,

•

սովորեցնել ուսանողներին կիրառել վիճակագրության մեթոդները գործնական խնդիրներ
լուծելու համար,

•

ծանոթացնել ուսանողներին կիրառական վիճակագրության տարբեր բաժինների հետ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
ձևակերպել վիճակագրական խնդիրներ,
2. կառուցել նմուշին համապատասխան հաճախությունների սյունապատկերը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. վերլուծելով առկա տվյալները` կատարել վիճակագրական հետևություններ,
4. կարողանալ ստանալ տարբեր բնութագրիչների գնահատականներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
5. համակարգել և վերլուծել ստացած տեղեկատվությունը, անել հետևություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2.

կիրառելու ժամանակակից ՏՀՏ -ները գիտելիքի փոխանցման գործընթացը և մասնագիտական

գործունեությունը արդյունավետ իրականացնելու և դյուրացնելու համար:
Գ4.

պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները,

վարելու գիտական բանավեճեր:
11․Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. գործնական պարապմունք,
3. ինքնուրույն աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից:
Նկարագրական վիճակագրություն: Նմուշային եղանակ: Գնահատման տեսություն: Միջակայքային
գնահատականներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Գասպարյան Կ. Վ., “Վիճակագրության խնդիրների ժողովածու’’, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2017:
2. Ивченко Г. И., Медведев Ю. И., “Математическая статистика’’, кн. дом “ Либроком’’, М., 2014.
3. Ü. ¶. ²Ñ³ñáÝÛ³Ý, º. È. Æëñ³»ÉÛ³Ý, Ð³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï»ëáõÃÛ³Ý ËÝ¹ñ³·Çñù, ºՊՀ, 2016:
4. Ե. Հարությունյան և այլոք, Հավանականություն և կիրառական վիճակագրություն, 2000:
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1. 1901/Բ01
2. Իրավունքի հիմունքներ
4. 2 ժամ/շաբաթ
5. Դաս․ - 2
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. Ստուգարք

3. 2 կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է
Սովորեցնել հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտների իրավական-օրենսդրական կարգավորման
հիմունքները, մշակել ստացած իրավական գիտելիքները գործնականում կիրառելու հմտություններ,
ինչպես նաև ձևավորել իրավական աշխարհայացք ու մշակույթ։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
 բնութագրել /բացատրել/ պետաիրավական հիմնական հասկացությունները, իրավունքի արդի
ձևերը, իրավական կարգավորման կառուցակարգը, իրավունքի համակարգի հիմնական ճյուղերը,
դրանց կարգավորման հիմնական աղբյուրները,
 տարբերել

օրինականություն,

իրավաչափ

և

իրավախախտ

վարքագիծ,

իրավական

պատասխանատվություն հասկացությունները,
 բացատրել իրավունքի հիմնական ճյուղերի կարևոր հասկացությունները, կարգավորման
առարկան, հիմնադրույթները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
 համեմատել և տարբերակել պետաիրավական հիմնական հասկացությունները, իրավունքի
աղբյուրները, դրանց աստճանակարգությունը,
 իրականացնել իրավական և սեփական իրավունքների պաշտպանության գործողություններ։
 դրսևորել իրավական աշխարհայացք և իրավական մշակույթ:

գ. ընդհանրական կարողություններ
 ինքնուրույն ուսումնասիրել իրավական կարգավորման աղբյուրները,
 օգտվել իրավական տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
օրենսգրքեր, օրենքներ),
 օժանդակել օրինականության ապահովմանը, ցուցաբերել ակտիվություն, հարգել օրենքը և
իրավական պետության արժեքները, ունենալ բարոյաիրավական պատշաճ գիտակցություն,
պատասխանատվության զգացում։
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1.համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, աշխատելու
մասնագիտական միջավայրում, պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը,
Գ4.
պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, վարելու
գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. ինքնուրույն աշխատանք,
4. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա
5. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
6. իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր /կամ գրավոր/: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես
տրամադրված հարցաշարից:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հասարակություն և պետություն: Իրավունք: Իրավական կարգավորման կառուցակարգը և
իրավունքի կենսագործումը։ Իրավունքի ձևերը: Իրավունքի համակարգը: Օրինականություն,
իրավաչափ վարքագիծ, իրավախախտում: Կոռուպցիայի դեմ պայքարի իրավական հիմնահարցերը:
Սահմանադրական իրավունք: Դատական իշխանություն և դատական համակարգ: Քաղաքացիական
իրավունք: Աշխատանքային իրավունք: Ընտանեկան իրավունք: Էկոլոգիական իրավունք: Քրեական
իրավունք: Դատավարական իրավունք: Միջազգային իրավունք։

Հիմնական գրականության ցանկը
1. ՀՀ Սահմանադրություն, 2015 թ. խմբագրությամբ:
2. ՀՀ քաղաքացիական, քրեական, ընտանեկան, աշխատանքային, քրեական և քաղաքացիական
դատավարության օրենսգրքերը:
3. Հասարակագիտություն, դասագիրք 9-րդ դասարանի համար, Ղազինյան Գ., Վաղարշյան Ա. և
այլոք, Եր., Տիգրան Մեծ, 2014:
4. Հասարակագիտություն, դասագիրք 11-րդ դասարանի համար, Ղազինյան Գ., Վաղարշյան Ա.
և այլոք, Եր., Տիգրան Մեծ, 2015:
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ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
Կամընտրական դասընթացներ
1. 1005/Բ24

2. Գործարարության հիմունքներ

3. 2 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.՝ 2,

6. 4-րդ` գարնանային կիսամյակ

7. ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• տրամադրել գործարարության էության և դրսևորման առանձնահատկությունների, ինչպես նաև
գործարարության զարգացման հիմնախնդիրների վերաբերյալ գիտելիքներ և իմացություն,
• ուսուցանել գործարարության տեսա-մեթոդական հենքերը, ինչպես նաև գործարարության
կազմակերպման տեսա-գործնական հիմունքներն անհրաժեշտ հմտությունները,
• տրամադրել բիզնես պլանների մշակման և այլ կարևոր կարողություններ, որոնք կարող
են օգտակար լինել շրջանավարտի մասնագիտական կարիերայի ընթացքում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
• սահմանել գործարարության էությունը և հիմնական հասկացությունները, գործարարության
առանձնահատկությունները և մոդելային բնորոշիչները, գործարարության փուլային
զարգացման բնորոշիչները և առանձնահատկությունները,
• ներկայացնել գործարարության տեսա-մեթոդական հենքերը, ինչպես նաև գործարարության
կազմակերպման տեսա-գործնական հիմունքնեըը,
• լուսաբանել

գործարարության

կազմակերպման

ձևերը,

կառավարման

սկզբունքները

մոտեցումները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
• վերլուծել և տարբերակել գործարարության համակարգերն ու տիպերը, գտնել բիզնեսի
զարգացման համարժեք մոտեցումները, ընտրել գործարարության կազմակերպման ու
կառավարման տեսա-գործնական հիմքերը և դրանց կիրարկման ձևերը,
• գնահատել ՀՀ-ում գործարար միջավայրը, ներկայացնել գործարարության զարգացման
հնարավորությունները

և

խնդիրներն

ու

ռիսկերը,

կանխատեսել

գործարարության

զարգացման հնարավորություններն ու հեռանկարները,
• օգտվել բիզնես-պլանների մշակման գործիքներից, օգտվել Պորտերի մրցակցային հինգուժերի
և SWOT վերլուծական գործիքներից և կատարել բիզնես նախագծի արդյունավետության և
նպատակահարմարության

գնահատում,

կատարել

բիզնես

հաշվարկներ,

գնահատել

հնարավոր ֆինանսավորման աղբյուրները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
• օգտվել տեղեկատվական-վերլուծական տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ,
• միջազգային կազմակերպությունների տարեկան զեկույցներ, կատարել անհրաժեշտ
վերլուծություններ և այլն,
• իրականացնել գործարարության խաղարկային ներկայացումներ:
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և

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
• Գ4. պատրաստելուու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները,
վարելու գիտական բանավեճեր,
• Գ5 ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքը, ընկալելու և տարածելու
նոր տեղեկատվությունը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
•

դասախոսություններ

•

ինքնուրույն աշխատանք՝ որպես դասընթացի նյութի խորացման միջոց և դասախոսության
նյութերի յուրացման ակտիվ մեթոդ.
-ի լրումն դասախոսության ժամանակ ներկայացված նյութերի, ուսանողներին՝ ինքնուրույն
պարապելու համար, հանձնարարվում է համապատասխան գրականություն,
-կազմակերպվում են անհատական և խմբային քննարկումներ,

-այն կրում է խորհրդատվական բնույթ և կարող է որոշակիացվել դասախոսի կողմից
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Գործարարության էությունը և ձեռներեցության տեսության զարգացման փուլային
բնորոշիչները
Թեմա 2. Ձեռներեցական որոշումների կայացման գործընթացը. ձեռներեցական հաշվարկներ
Թեմա 3. Ֆինանսավորման աղբյուրները և ձևերը
Թեմա 4. Ձեռներեցի գործունեության համընդհանուր բնույթը և տրամաբանությունը:
Թեմա 5. Ձեռներեցի գործողությունների տրամաբանությունը և ձեռներեցական գործընթացը:
Թեմա 6. Ձեռներեցության տեսակները և դրանց չափորոշիչները
Թեմա 7. Ձեռներեցության ձևերը և տիպերը, մասնավորապես.
Թեմա 9. Բիզնեսի ռազմավարական զարգացումը և բիզնես ռազմավարությունը
Թեմա 10. Բիզնեսի ռազմավարական պլանավորումը. էությունը, սկզբունքները և գործառույթները
Թեմա 11. Բիզնեսի ռազմավարական կառավարումը. էությունը և իրագործման փուլային
առանձնահատկությունները
Թեմա 12. Ռազմավարական պլանավորումը և կառավարումը. փոխազդեցությունը և մոտեցումները
Թեմա 13. Ձեռներեցական գործունեության կազմակերպումը. բիզնես պլան
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1. 1202/Բ23.

2. Քաղաքագիտության հիմունքներ

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2

6. 4-րդ` գարնանային կիսամյակ

7. Ստուգարքային

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ուսանողներին ծանոթացնել քաղաքագիտության ձևավորման տեսական և գաղափարական
ակունքներին,

•

ուսանողներին ծանոթացնել հիմնական կատեգորիաների ու քաղաքագիտության ուսումնասիրության առարկայական տիրույթին,

•

ուսանողների մոտ ձևավորել քաղաքական իրականության վերլուծության գործնական
հմտություններ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ըմբռնել քաղաքագիտական հիմնական հասկացություններն ու սահմանումները, դրանց
իմաստն ու նշանակությունը,

2.

պատկերացնել քաղաքագիտության տեսական և կիրառական նշանակություն ունեցող
հիմնահարցերի էությունը,

3.

ընկալել քաղաքագիտական բովանդակության օտարալեզու մասնագիտական տեքստերը և
կատարել թարգմանություններ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.
5.

կատարել բավարար քաղաքագիտական վերլուծություններ,
կողմնորոշվել գործնական քաղաքականության առանձնահատկությունների մեկնաբանման
հարցերում,

6.

մատնանշել դեմոկրատիայի, քաղաքական մշակույթի, քաղաքականսոցիոլոգիայի
հիմնահարցերը

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
7.

օգտվել մասնագիտական գրականությունից,

8.

պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:

9.

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

Գ3.

քննադատորեն

վերլուծելու

և

եզրահանգումներ

կատարելու

տեսությունների, ուսումնասիրությունների և կիրառական հիմնախնդիրների վերաբերյալ:
Գ5. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքը, ընկալելու և տարածելու նոր
տեղեկատվությունը:
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ, այդ թվում երկխոսության բաղադրամասերի ընդգրկմամբ:
2. Գիտական աշխատանքների քննարկումներ՝ փոխներգործող

(ինտերակտիվ)

բանավեճերի առաջադրմամբ:
3. Ինքնուրույն աշխատանք՝ ընդգրկելով նախատեսված վերլուծական նյութերը:
4. Արտալսարանային

հաղորդակցություն

դասախոսի

հետ՝

քննարկումների

համատեղ պատրաստում:
5. Բանավոր ներկայացումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 հարց` նախապես տրամադրված
հարցաշարից: Ստուգարքն ստանալու համար անհրաժեշտ է հավաքել առնվազն 10 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1՝ Քաղաքագիտության ձևավորումը որպես գիտություն: Քաղաքագիտության օբյեկտը և
առարկան: Քաղաքականության ծագումը և էությունը։ Թեմա 2՝ Քաղաքական իշխանության էությունը,
կառուցվածքը և լեգիտիմությունը։ Թեմա 3՝ Հասարակության քաղաքական համակարգը։ Պետությունը
որպես քաղաքական համակարգի գլխավոր ինստիտուտ։ Թեմա 4 ՝ Քաղաքական կուսակցություններ
և կուսակցական համակարգեր։ Թեմա 5՝ Քաղաքական գործընթացներ: Ընտրություններ և ընտրական
համակարգեր: Թեմա 6՝ Քաղաքական գաղափարախոսություններ: Թեմա 7՝ Քաղաքական էլիտա և
լիդերություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Дегтерев А.А., Основы политической теории, М.: Высш. шк., 1998, 239 с.

2.
3.

Гаджиев К.С. Политическая философия. М., 1999.
Мухаев Р.Т.Теория политики. М.:ЮНИТИ,2005.

4.

Соловьев, А.И. Политология: политическая теория, политические технологии : Учебник
для студентов вузов . – М.: Аспект Пресс, 2006.

5.

Òåîðèÿ ïîëèòèêè: Ó÷åáíîå ïîñîáèå / Ïîä ðåä. Á.À. Èñàåâà. – ÑÏá.: Ïèòåð, 2008.- 464 ñ. – (Ñåðèÿ
§Ó÷åáíîå ïîñîáèå¦).
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2. Տնտեսագիտության հիմունքներ

3. 2 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս․ - 2

6. 4-րդ` գարնանային կիսամյակ

7. ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին հաղորդել համապատասխան գիտելիքներ տնտեսական
երևույթների բովանդակության դրանց մեկանաբանության, ժամանակակից տնտեսական
համակարգերում առկա տնտեսական մեխանիզմների գործողության, դրանց իրավատնտեսական
կարգավորման մասին: Այդ գիտելիքները կօժանդակեն ուսանողներին՝ իրական կյանքում
արդյունավետ տնտեսական որոշումների կայացման համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Բացահայտել տնտեսական համակարգերի կենսագործունեությունը, լուսաբանել
հասարակության տնտեսական նպատակները և հիմնական
տնտեսագիտական հասկացությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
շուկայական տնտեսության պայմաններում և տարբեր տնտեսական իրավիճակներում
արդյունավետ հիմնավորված որոշումների ընդունմանը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
յուրաքանչյուր մասնագիտական ոլորտում (ըստ ֆակուլտետների,
մասնագիտությունների) որոշումների ընդունման տնտեսական հիմնավորմանը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ3.
քննադատորեն
վերլուծելու
և
եզրահանգումներ
կատարելու
տեսությունների, ուսումնասիրությունների և կիրառական հիմնախնդիրների վերաբերյալ:
Գ5.

ստեղծագործաբար

կիրառելու

ձեռքբերված

գիտելիքը,

ընկալելու

և

տարածելու

տեղեկատվությունը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
. դասախոսություններ, առաջադրանքներ,
. դասախոսության ժամանակ առանձնացվող և ուսանողներին առավել կողմնորոշող` իրական
կյանքից բերված տարբեր օրինակների ներկայացում և պարզաբանում,
. ինտերակտիվ (փոխներգործուն) ուսուցման ապահովման համար
ուսանողների հետ տնտեսական քաղաքականության տարբեր ոլորտներին առնչվող առավել
կարևոր հիմնախնդիրների պարզաբանում:
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նոր

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1. Տնտեսագիտության առարկան և խնդիրները:
2. Հասարակության տնտեսական հիմնահարցերը: Տնտեսական համակարգերը:
3. Պահանջարկ և առաջարկ: Շուկայական հավասարակշռությունը:
4. Սպառողի վարքի մեկանաբանությունը:
5. Արտադրության ծախքերը ,գնագոյացումը և շուկայական տարբեր կառուցվածքները:
6. Մակրոտնտեսական ցուցանիշները:
7. Տնտեսական անկայունությունը: Գնաճն ու գործազրկությունը:
8. Փողը, բանկային համակարգը, դրամավարկային քաղաքականություն:
9. Պետական բյուջեն, եկամտային և ծախսային մասերը:
10. Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը: Տնտեսական զարգացման խնդիրները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ջեյմս Դ. Գոռթնի, Ռիչարդ Լ. Ստրոուպ, Տնտեսագիտություն.Մասնավոր և հասարակական
ընտրություն, Երևան, ԵրՊԺՏԻ-ի ,,Տնտեսագետ,, հրատարակություն, 1999:
2.

Հ. Լ. Սարգսյան, Հ. Գ. Մարգարյան, Տնտեսագիտության տեսություն, ուսումնական ձեռնարկ,
Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2017թ.:

3. Լևոն Խաչատրյան, Լևոն Մարգարյան, Անուշ Խանդամիրյան, Տնտեսագիտության հիմունքներ,
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ (ոչ տնտեսագիտական ֆակուլտետների համար), Երևան,
Լիմուշ հրատարակչություն, 2014:
4. Стэнли Л. Брю, Кэмпбелл Р. Макконнелл, Экономикс. Краткий курс, Москва, Изд-во ,,ИнфраМ,, , 2015:
5. www.armstat.am
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2. Մշակութաբանության հիմունքներ

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. 1 ժամ-դաս., 1 ժամ-ինքն.

6. 4-րդ` գարնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ուսանողներին ծանոթացնել մշակույթ ֆենոմենի բնութագրերին և մշակութը հետազոտող
գիտակարգերին:

•

ուսանողների մոտ ձևավորել ընդհանուր, ինչպես նաև իրենց մասնագիտության հետ առնչվող
մշակույթի ոլորտների ու գործընթացերի մասին կայուն գիտելիքներ:

•

ուսանողների մոտ գիտելիքներ ձևավորել հայ և համաշխարհային մշակույթների ևներկա
մշակութային գործընթացների մասին:

9.

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. վերարտադրել «մշակույթ» հասկացության ամենատարածված սահմանումները, մշակույթի
առաջացման և զարգացման տեսությունները,
2.

ներկայացնել մշակույթի կառուցվածքը, բաղադրիչները, մշակույթի ծագման և զարգացման

հիմնական օրինաչափությունները,
3.
4.

նկարագրել մշակութաբանության շրջանակներում ուսումնասիրվող հիմնական ոլորտները,
քննարկել համաշխարհային և հայ մշակույթների պատմական զարգացումների

օրինաչափությունները,
5.

ճանաչել ժամանակակից մշակութային գործընթացները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

բացահայտել մշակութային երևույթների բաղադրիչներն ու դրսևորումները, պատճառներն ու

պայմանները,
2.

ճանաչել և իրարից զանազանել համաշախարհային մշակութային գործընթացի պատմական և

լոկալ դրսևորումները,
3.

տարանջատել մերօրյա մշակութային երևույթները և գործընթացները։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.

վերլուծել փաստեր և կատարել հետևություններ,

2.

ստեղծագործաբար կիրառել մշակույթի մասին ստացած գիտելիքները մշակույթի տարբեր

ոլորտներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ3. քննադատորեն

վերլուծելու

և

եզրահանգումներ

կատարելու

տեսությունների,

ուսումնասիրությունների և կիրառական հիմնախնդիրների վերաբերյալ:
Գ5. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքը, ընկալելու և տարածելու նոր
տեղեկատվությունը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.

Դասախոսություն

2.

Գործնական պարապմունք

3.

Դիդակտիկ նյութերի մատուցում
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը գնահատվում է ստուգարքի միջոցով: Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է
առավելագույնը 4 հարց`նախապես տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.

Մշակութաբանության ուսումնասիրման օբյեկտը, առարկան և խնդիրները:

2.

Մշակույթ» հասկացության սահմանումները, մշակույթի բնույթի, ծագման և զարգացման

վերաբերյալ տեսությունները:
3. Մշակույթն ուսումնասիրող գիտակարգերը:
4.

Մշակույթի կառուցվածքը, բաղադրիչները, գործառույթները և մեխանիզմները:

5.

Մշակութային գործընթացներ:

6.

Մշակութային նորմեր, պրակտիկաներ և մշակութային կապիտալ հասկացությունները:

7.

Մշակութային ավանդույթը և նորույթը, ադապտացման, ինտեգրման և ձուլման

հասկացությունները:
8. Մշակույթը և բնությունը, մշակութայինի և բնականի հարաբերակցութունը:
9.

Մշակույթը «անհատ», «հասարակություն», «էթնոս», «քաղաքակրթություն» կատեգորիաների
համատեքստում:

10. Մշակույթը և գենդերը:
11. Մշակույթը և սոցիալական կառուցվածքը:
12. Մշակույթի քաղաքական և տնտեսական չափումները:
13. Մշակույթը և լեզուն:
14. «Զանգվածային», «էլիտար», «քաղաքային» մշակույթ հասկացությունները։
15. Համաշխարհային մշակույթի պատմական զարգացումները. մոտեցումներ, հարցադրումներ,

օրինաչափություններ:
16. Հայ մշակույթի պատմական զարգացումները. մոտեցումներ, հարցադրումներ,

օրինաչափություններ:
Ժամանակակից մշակութային գործընթացները և գլոբալացման խնդիրը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Գուրևիչ Պ. Մշակութաբանություն, Ե., 2002:
2. Арутюнов С. А., Рыжакова С. И. Культурная антропология, М., 2004:
3. Кравченко А. И. Культурология, М., 2003.
4. Розин В.М. Культурология. М., 1998.
5. Armenian Folk Arts, Culture and Identity. Bloomington and Indianapolis, Indiana Univ. Press, 2001.
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1. 2101/Բ01

2. Կրոնագիտության հիմունքներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-30,

6. 4-րդ` գարնանային կիսամյակ

7. ստուգարք

3. 2 կրեդիտ

8. դասընթացի նպատակ(ներ)ը] Դասընթացի նպատակն է՝
• տալ ընդհանուր համակարգված գիտելիքներ
առաջացման, ձևավորման և զարգացման,

կրոնի, դրա պատմական դրսևորումների
հասարակակական և հոգևոր կյանքում

դերակատարության մասին, ծանոթացնել,
• տալ ընդհանուր գիտելիքներ աշխարհում գոյություն ունեցող կրոնների, դրանց դասակարգման
սկզբունքների, օրինաչափությունների, առանձնահատկությունների, Հայոց եկեղեցու հիմնական
առանձնահատկությունների վերաբերյալ,
• ծանոթանալ ժամանակակից ավանդական և ոչ ավանդական կրոնների աշխարհայացքային և
դավանաբանական հիմնարար սկզբունքներին և պաշտամունքային առանձնահատկություններին,
9. դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները] Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
ներկայացնելու կրոնի սահմանումը և կառուցվածքը, տեղն ու դերը հասարակության մեջ,

•

նկարագրելու ժամանակակից կրոնների և կրոնի պատմական ձևերի ձևավորման ու զարգացման
պատմությունը, ազգային և համաշխարհային կրոնների բնութագիրը, գլխավոր
առանձնահատկություններն
ու
հիմնական
գծերը,
ոչ
ավանդական

կրոնների

առանձնահատկությունները և դասակարգումը,
լուսաբանելու Հայոց եկեղեցու պատմությունը, դավանաբանական առանձնահատկությունները և

•

ՀՀ արդի կրոնական իրավիճակը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
•

հասկանալու և վերլուծելու կրոնական ու կրոնագիտական գրականությունը,

•

դասակարգելու կրոնի բազմազան և տարատեսակ դրսևորումները, խմբավորելու և

•

համեմատելու տարբեր կրոններ,
բացահայտելու
և
վերլուծելու

ժամանակակից

կրոնների

աշխարհայացքային, ծիսապաշտամունքային, դավանաբանական առանձնահատկությունները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
•

կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում,

•

վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետևություններ,

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք (ներ)ը.
Գ3.

քննադատորեն

վերլուծելու

և

եզրահանգումներ

կատարելու

տեսությունների, ուսումնասիրությունների և կիրառական հիմնախնդիրների վերաբերյալ:
Գ5. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքը, ընկալելու և տարածելու նոր
տեղեկատվությունը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում քննարկում
հանձնարարված թեմաների շուրջ:
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսությունները և մասնակցում քննարկումներին:
3. ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն հետազոտություն
որոշակի թեմաներով:
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք. ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝ բանավոր ներկայացման
հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կրոնագիտությունն իբրև գիտություն: «Կրոնագիտության հիմունքներ» դասընթացի կառուցվածքը,
բովանդակությունը, հիմնական հասկացությունների և կատեգորիաների համակարգը։ «Կրոն»
հասկացությունը, կառուցվածքը, գործառույթները, Կրոնի տիպաբանությունը և պատմական ձևերի
դասակարգման

սկզբունքները։

Կրոնի

վաղ

ձևերը:

Նախնադարյան

(վաղ)

հավատալիքներ.

Դիցաբանություն և կրոն: Բազմաստվածություն և միաստվածություն։ Հայոց դիցաբանություն:
Ազգային և համաշխարհային կրոնների սահմանումն ու համառոտ բնութագիրը: Ժամանակակից
ազգային կրոններ: Կրոնը ժամանակակից աշխարհում: Հնդկաստանի ազգային կրոնները
(հինդուրիզմ, ջայնիզմ, սիկհիզմ), Չինաստանի և ճապոնիայի ազգային կրոնները, (դաոսականություն,
կոնֆուցիականություն,

սինտո),

Հուդայականության

էությունը

և

բնութագրիչ

առանձնահատկությունները։ Բուդդայականության առաջացումը և զարգացումը, դավանաբանական
և

ծիսապաշտամունքային

առանձնահատկությունները,

հիմնական

Քրիստոնեության առաջացումը և զարգացումը:
դավանաբանական

ուղղությունները:

Քրիստոնեության

և

ծիսապաշտամունքային

առանձնահատկությունները: Ուղղափառություն. Կաթոլիկություն. Բողոքականություն, բողոքական
ավանդական և ոչ ավանդական հարանվանություններ, Հայոց եկեղեցու դավանաբանական և
ծիսապաշտամունքային
դավանաբանական

և

առանձնահատկությունները:
ծիսապաշտամունքային

Իսլամի

առաջացումը

և

զարգացումը,

առանձնահատկությունները,

ուղղությունները: Հայաստանի Հանրապետությունում կրոնական իրավիճակի ընդհանուր
բնութագիրը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1.
2.
3.
4.
5.

Քրիստոնյա Հայաստան։ Հանրագիտարան, Երևան, Հայկ. հանրագիտ., 2002։
История религии (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) Т. 1-2. М., 2007.
Лебедев В. Ю. Религиоведение; учебник для бакалавров, М. 2013.
Основы религиоведения (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) М., 2005.
Религиоведение, (учеб. Под общ. Ред. М. М. Шахнович), СПб, 2012.
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հիմնական

1. 2203/Բ22

2. Սոցիոլոգիայի հիմունքներ

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. 2

6. 4-րդ` գարնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին փոխանցել գիտելիքներ սոցիոլոգիական գիտելիքի
կառուցվածքի

և հետազոտական մեթոդների վերաբերյալ՝ ծանոթացնելով
սոցիոլոգիայի ուսումնասիրության առարկայի և սոցիոլոգիական աշխարհայացքի

առանձնահատկություններին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. տարբերակելու սոցիոլոգիայի որպես գիտության կառուցվածքային մակարդակները,
2. ներկայացնելու սոցիոլոգիայի` որպես գիտության կայացման նախադրյալները, գիտությունների
համակարգում սոցիոլոգիայի տեղն ու դերը, սոցիոլոգիայի աշխարհայացքային և էթիկական
առանձնահատկությունները, ուսումնասիրության առարկան,
3. նկարագրելու հիմնական սոցիոլոգիական մոտեցումները, մշակույթի տարրերը, ինչպես նաև
հասարակության մեջ տեղի ունեցող մի շարք սոցիալական գործընթացներ ու հրատապ
սոցիալական հիմնախնդիրներ,
4. նկարագրելու սոցիալական գործողության և հասարակության սոցիալական կառուցվածքի
փոխկապվածությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. օգտվելով սոցիոլոգիական հասկացութային գործիքակազմից` մեկնաբանելու հասարակական
գործընթացներն ու հիմնախնդիրները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1.համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների

հետ,

աշխատելու մասնագիտական միջավայրում, պահպանելու մասնագիտական
էթիկայի նորմերը,
Գ3.քննադատորեն

վերլուծելու

և

եզրահանգումներ

կատարելու

տեսությունների, ուսումնասիրությունների և կիրառական հիմնախնդիրների
վերաբերյալ,
Գ4.

պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, վարելու

գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասընթացը ենթադրում է դասախոսություններ, լսարանում ուսանողների թե´ պասիվ ունկնդրում,
թե´ մասնակցություն քննարկումներին, ինչպես նաև՝ հանձնարարված գրականության
արտալսարանային ընթերցում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք՝ եզրափակիչ բանավոր ստուգման ձևաչափով: Բանավոր ստուգման հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.

Սոցիոլոգիան որպես գիտություն. կայացման առանձնահատկությունները
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2.

Սոցիոլոգիայի օբյեկտն ու առարկան. մոտեցումներ և տեսական պարադիգմաներ

3.

Սոցիոլոգիան գիտությունների համակարգում

4.

Սոցիոլոգիական աշխարհայացք և սոցիոլոգիական էթիկա

5.
6.

Սոցիոլոգիական գիտելիքի կառուցվածքը
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
14. Հիմնական գրականության ցանկ. (գրականությունըտրամադրվումէդասախոսի կողմից)
1. Гидденс Э. “Социология”// 2-е изд., полн. перераб. и доп., М.: Эдиториал УРСС, 2005.
2. Миллс Ч. Р. “Социологическое воображение”// Пер. с англ. О. А. Оберемко. Под общей редакцией и
с предисловием Г. С. Батыгина. - М.: Изда-тельский Дом NOTA BENE, 2001, 264 с.
3. Штомпка П. “Социология. Анализ современного общества” М.: Логос, 2005, 664 с.
4. Macionis J.J. “Sociology”// USA: Pearson Education, Inc., 14th ed., 2012.
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1. 0407/Բ40

2. Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգեր

4. 2 ժամ/շաբ.
6. 4-րդ` գարնանային կիսամյակ

3. 2 ECTS կրեդիտ

5. դաս.-2
7.Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացումներ ժամանակակից բնագիտության՝ ֆիզիկայի, քիմիայի
և կենսաբանության, զարգացման ուղղությունների, վերջին ժամանակներում ձեռք բերված
նվաճումների, տնտեսության մեջ վերջիններիս կիրառության վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել ժամանակակից բնագիտության բնագավառում կատարված
հայտնագործությունները,
2. պարզաբանել բնագիտության նշանակությունը ժամանակակից տնտեսության և հասարակության
զարգացման մեջ,
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ՝
3. կիրառել ժամանակակից բնագիտության գիտելիքները առօրյա կյանքում ,
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)՝
4. համակցել բնագիտական գիտելիքները հումանիտար գիտությունների ոլորտի հետ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ3. քննադատորեն վերլուծելու և եզրահանգումներ կատարելու տեսությունների,
ուսումնասիրությունների և կիրառական հիմնախնդիրների վերաբերյալ:
Գ5. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքը, ընկալելու և տարածելու նոր
տեղեկատվությունը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.Դասախոսություններ,
2. Սեմինարներ, քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են՝
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր և հիմնված է կիսամյակի ընթացքում արված տարբեր
ստուգողական աշխատանքների արդյունքների և բանավոր հարցման ձևով անցած նյութերի վրա:
Ստուգարքի ընթացքում տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից:
3. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1. Բնագիտությունը և հասարակության զարգացնան փուլերը:
Թեմա 2. Միկրոաշխարհի օրինաչափությունները: Ատոմների և մոլեկուլների կառուցվածքի
առանձնահատկություննեը և դրանց դրսևորումները ժամանակակից սարքերում:
Թեմա 3. Մակրոաշխարհի օրինաչափությունները: Էներգիայի ստացման միջոցները ներկայումս և
ապագայում: Էներգիայի վերականգնելի աղբյուրներ: Պոլիմերների, պլաստմասսաների,
մանրաթելերի և կաուչուկների ստացման և օգտագործման հնարավորությունները:

Թեմա 4. Մեգաաշխարհի օրինաչափությունները: Արեգակնային համակարգի և տիեզերքի
կառուցվածքը:
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ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
Պարտադիր դասընթացներ
1. 1311/Բ01

2.Փիլիսոփայության ներածություն

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-1 , սեմ.-1

6. 1-ին աշնանային կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման

3. 2 կրեդիտ
ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ձևավորել ընդհանուր պատկերացում փիլիսոփայության, որպես հոգևոր մշակույթի
յուրահատուկ ձևի, փիլիսոփայության լինելիության և զարգացման գործընթացի,
փիլիսոփայական գիտելիքի հիմնական յուրահատկությունների և փիլիսոփայության
գործառույթների մասին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

նկարագրելու, թե ինչով է տարբերվում փիլիսոփայական գիտելիքը գիտական
գիտելիքից, իսկ փիլիսոփայությունը՝ հոգևոր մշակույթի այլ ձևերից ,

2.

մեկնաբանելու փիլիսոփայության իմացաբանական և մեթոդաբանական
գործառույթները, հիմնարար և կիրառական բնագավառի առնչությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. բացատրել, թե ինչ դեր է կատարում փիլիսոփայությունը մարդու հոգևոր կյանքում և նրա
պրակտիկ գործունեության ընթացքում,
2. մեկնաբանել փիլիսոփայական տարբեր ուղղություններն ու հայեցակարգերը,
նկարագրել և գնահատել դրանց առանձնահատկությունները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.

դասընթացի ժամանակ ձեռք բերված գիտելիքները կիրառել հետագայում`
ուսումնասիրվող փիլիսոփայական պրոբլեմների ըմբռնման, իմաստավորման
գործընթացում:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. ներկայացնելու փիլիսոփայության իմացաբանական և մեթոդաբանական
գործառույթները, հիմնարար և կիրառական բնագավառները և բնագիտության ու
հասարակագիտության հետ առնչությունները,
Ա4. մեկնաբանելու աշխարհի փիլիսոփայական պատկերի գոյաբանական և
իմացաբանական հիմունքները, նյութական և հոգևոր կեցության ծագման
բնագիտական և մշակութաբանական հիմքերը,
Բ1. մեկնաբանելու փիլիսոփայական տարբեր ուղղություններն ու հայեցակարգերը,
գնահատելու դրանց առանձնահատկությունները և արդիականությունը,
Գ4. պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները,
վարելու գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2. գրավոր ստուգում (թեստ, վերլուծական և ստեղծագործական աշխատանք)
բանավոր ստուգում
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Դասընթացի արդյունարար գնահատականը ձևավորվում է երկու ընթացիկ քննությունների,
ընթացիկ ստուգման, ինքնուրույն աշխատանքի և մասնակցության համար տրված միավորների
գումարի հիման վրա։
Գնահատման բաղադրիչները ՝ 2 ընթացիկ քննություն՝ յուրաքանչյուրը առավելագույնը 4 միավոր,
ընթացիկ ստուգումներ առավելագույնը՝ 5 միավոր, ինքնուրույն աշխատանք առավելագույնը՝ 5
միավոր, մասնակցություն առավելագույնը՝ 2 միավոր: Գնահատման չափանիշները՝ անցած
նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը, պատասխանների ամբողջականությունը և
անսխալականությունը:
1. 1-ին ընթացիկ քննություն ը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճշգրիտ
մեկնաբանում:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն ը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական
պատասխաններ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Փիլիսոփայության ակունքները: Փիլիսոփայության համեմատական վերլուծության առաջացման
օբյեկտիվ պայմանները: Փիլիսոփայության առարկայի փոփոխությունը պատմության ընթացքում:
Փիլիսոփայության հիմնական յուրահատկությունները: Փիլիսոփայության գործառույթները:
Փիլիսոփայության հիմնական դպրոցները, ուղղությունները և հասկացությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Շաքարյան Հր.Գ., Փիլիսոփայություն, Երևան, 2005թ.:
2. Սարգսյան Ա.Հ., Փիլիսոփայության դասընթաց, Երևան, 2010թ.:
3. Կարապետյան Ֆ., Մուտք իմաստասիրություն, Երևան, Զանգակ 97, 2004թ.:
4. Бертран рассел, История западной философии. М., 2010г..
Ильин В.В., Философия, Москва, 2005г., т.1,т.2.
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1. 1311/Բ02

2. Տրամաբանություն 1

3. 5 կրեդիտ
ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.-3, սեմ.-1

6. 1-ին աշնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատումով

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողների մոտ ձևավորել կանոնավոր մտածողության ձևական-տրամաբանական
սկզբունքների վերաբերյալ համակարգված գիտելիքներ, զարգացնելու ճիշտ
մտածողության հմտություններ, տրամաբանական գործողությունների վերլուծության և
գնահատման կարողություններ` նպաստելով մասնագիտական գիտելիքների յուրացմանն
ու վերլուծական մտածողության զարգացմանը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու տրամաբանության ընդհանուր ճանաչողական նշանակությունը և
մասնագիտական գիտելիքների յուրացման ու կիրառման բնագավառներում
տրամաբանական մտածողության ունեցած դերը,
2. կիրառել կանոնավոր մտածողության հիմնարար սկզբունքներն ու մասնավոր
նորմերը կշռադատություններ ու վերլուծություններ կատարելիս:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. ճիշտ

կատարել

հասկացությունների, դատողությունների և մտահանգումների

հետ կապված տրամաբանական գործողությունները,
2. կիրառել

ճկուն և էվրիստիկ մտածողություն` մասնագիտության տրամաբանական-

մեթոդաբանական հարցերի շրջանակում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. դրսևորել տրամաբանական մտածողության անհրաժեշտ մշակույթ` պահպանելով
կանոնավոր մտածողության հիմնարար սկզբունքների ու դրանցից բխող մասնավոր
նորմերի պահանջները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6.
դրսևորելու
տրամաբանության

հիմնարար
գիտելիքներ
տեսական
փիլիսոփայության,
և գիտության փիլիսոփայության առարկայի
արդի

հիմնախնդիրների մասին ,
Ա8. հիմնավորելու փիլիսոփայական գիտելիքները տեսական ու գործնական
բնագավառներում

կիրառելու

համար

մասնագիտական

հմտությունների,

հռետորության և բանավիճելու ունակության նշանակությունը,
Բ7. տարբերակելու երևույթների օրինաչափ կապերը պատահականություններից և
կատարելու փիլիսոփայական ընդհանրացումներ,
Գ4.պատրաստելու

զեկուցումներ,

ներկայացնելու
հետազոտություններ

ի արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր:
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2. Հանձնարարված թեմաներով ելույթների ներկայացում
3. Գործնական առաջադրանքների և վարժությունների կատարում
4. Անհատական աշխատանք
12.

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.

Դասընթացի արդյունարար գնահատականը ձևավորվում է 2 ընթացիկ քննությունների, ընթացիկ
ստուգման, մասնակցության և եզրափակիչ քննության համար տրված գնահատականների գումարի
արդյունքում։
Գնահատման բաղադրիչները ՝ 2 ընթացիկ քննություն՝ յուրաքանչյուրը 4 միավոր, ընթացիկ
ստուգումներ 2 միավոր, մասնակցություն առավելագույնը՝ 2 միավոր, եզրափակիչ քննություն
առավելագույնը՝8 միավոր: Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և
վերարտադրության աստիճանը, պատասխանների ամբողջականությունը և
անսխալականությունը:
1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճշգրիտ
մեկնաբանում:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն ը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական
պատասխաններ:
2. Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 8 միավոր

Գնահատման մեթոդ. բանավոր քննություն ըստ առաջադրված հարցաշարի:
Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, խնդիրների լուծում,
վերլուծական պատասխաններ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Տրամաբանության առարկան և նշանակությունը: Մտքի կանոնավորությունը և ճշմարտությունը:
Բազմատրամաբանության սկզբունքը: Մտածողություն և լեզու: Հասկացություն. տրամաբանական
գործողություններ հասկացությունների հետ: Դատողության կառուցվածքն ու տեսակները:
Տրամաբանական մտածողության հիմնական օրենքները. որոշակիության, անհակասականության,
հետևողականության և հիմնավորվածության պահանջները: Անհրաժեշտ մտահանգումներ, դրանց
տեսակները: Բարդ, կրճատ և կրճատ-բարդ մտահանգումներ: Ճշմարտանման մտահանգումներ,
դրանց իմացաբանական-մեթոդաբանական նշանակությունը: Փաստարկման էությունը և
բաղադրատարրերը. ապացուցում և հերքում: Փոխակերպական տրամաբանության ընդհանուր
բնութագիրը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Գևորգյան Հ.Ա., Բաղդասարյան Վ.Խ.,Տրամաբանություն: Եր. , 2015
2. Кириллов В.И., Орлов Г.А.,Фокина Н.И., Упражнения по логике. Учебное пособие.
М.,2005
3. Ивлев Ю.В., Логика. Учебник. 3-е издание. М., 2005.
4. Ивин А.А., Практическая логика. Учебное пособие. М.,2002.
5. А.Гетманова. Логика. 9-ое изд., Moсква, 2006
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1. 1311/Բ 03

2. Անտիկ փիլիսոփայության պատմություն

3. 5
ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2, սեմ.-2

6. 3-րդ աշնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատումով

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

Ուսանողներին տրամադրել համակողմանի գիտելիք անտիկ փիլիսոփայության
ծագման, ձևավորման ու զարգացման օրինաչափությունների, Արևելքի և Արևմուտքի
փիլիսոփայական մտածելակերպի յուրահատկությունների մասին,

•

ծանոթացնել Հին հնդկական, Հին չինական, հունահռոմեական փիլիսոփայական
դպրոցներին և ուղղություններին, Հին աշխարհի դասական մտածողների՝ Կոնֆուցիոսի,
Լաո ցզիի, Բուդդայի, Հերակլիտեսի, Սոկրատեսի, Պլատոնի, Արիստոտելի և այլոց

•

ուսմունքներին
օժանդակել ուսանողներին՝ դրսևորելու փիլիսոփայական տեքստերի վերլուծության ու

գնահատման գործում իրենց տեսական և գործնական հմտությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. բացատրելու փիլիսոփայության պատմության,

որպես

գիտության ձևավորման և

կայացման ընթացքը, փիլիսոփայության պատմության ուսումնասիրության հիմնական
սկզբունքներն ու մեթոդները,
2. ներկայացնելու Հին Արևելքի (Հնդկաստան, Չինաստան) փիլիսոփայական մտքի
առանձնահատկությունները, փիլիսոփայական դպրոցների (կոնֆուցիականություն,
դաոսիզմ, բուդդայականություն և այլն) հիմնական գաղափարները,
3. լուսաբանելու Արևելյան և Արևմտյան փիլիսոփայման եղանակների
տարբերությունները, խոշորագույն մտածողների փիլիսոփայական հայացքները,
4. ներկայացնելու անտիկ փիլիսոփայության զարգացման արդյունքները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. ցույց տալու անտիկ փիլիսոփայական ուղղությունների ու դպրոցների
տարբերություններն ու ընդհանրությունները,
2. վերլուծելու անտիկ փիլիսոփայական մտքի զարգացման օրինաչափությունները,
3. արժևորելու անտիկ փիլիսոփայական ուսմունքները, դրանցում քննարկված
հիմնահարցերի լուծումները,
4. իրականացնելու փիլիսոփայական տեքստերի վերլուծություն:
9. գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.

օգտվելու մասնագիտական գրականությունից, սկզբնաղբյուրներից և տեղեկատվական
այլ աղբյուրներից,

2.

Կիրառելու իր գիտելիքները մասնագիտական այլ դասընթացներում,

3.

Ներկայացնելու քննարկված հարցերի վերաբերյալ գոյություն ունեցող տեսակետները և
իր կարծիքը:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Դրսևորելու հիմնարար գիտելիք և իմացություն հայ և համաշխարհային
փիլիսոփայության տեսական և աշխարհայացքային գործառույթների, ինչպես նաև
փիլիսոփայական գիտելիքի կիրառման հնարավորությունների մասին,
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Ա2.ներկայացնելու փիլիսոփայության իմացաբանական և մեթոդաբանական
գործառույթները, հիմնարար և կիրառական բնագավառները և բնագիտության ու
հասարակագիտության հետ առնչությունները,
Ա3. վերլուծելու մշակույթի համակարգում փիլիսոփայության ունեցած դերն ու
գործառույթները,
Գ1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսությունների, առաջադրանքների քննարկում, գրականության վերլուծություն,
2.տեքստերի մեկնաբանում և հասկացությունների վերլուծություն,
3.տարբեր տեսակետների համեմատական վերլուծություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.

Դասընթացի արդյունարար գնահատականը ձևավորվում է 2 ընթացիկ քննությունների, ընթացիկ
ստուգման, մասնակցության և եզրափակիչ քննության համար տրված գնահատականների գումարի
արդյունքում։
Գնահատման բաղադրիչները ՝ 2 ընթացիկ քննություն՝ յուրաքանչյուրը առավելագույնը 4 միավոր,
ընթացիկ ստուգումներ 2 միավոր, մասնակցություն առավելագույնը՝ 2 միավոր, եզրափակիչ
քննություն առավելագույնը՝8 միավոր: Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և
վերարտադրության աստիճանը, պատասխանների ամբողջականությունը և
անսխալականությունը:
1. 1-ին ընթացիկ քննություն ը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճշգրիտ
մեկնաբանում:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն ը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական
պատասխաններ:
3. Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 8 միավոր

Գնահատման մեթոդ. բանավոր քննություն ըստ առաջադրված հարցաշարի:
Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, խնդիրների լուծում,
վերլուծական պատասխաններ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

1. Փիլիսոփայության պատմությունը որպես գիտություն, դրա առարկան, խնդիրները և
ուսումնասիրության սկզբունքներն ու մեթոդները:

2. Հին Չինաստանի և Հին Հնդկաստանի փիլիսոփայական դպրոցները:
3. Անտիկ հունական փիլիսոփայության զարգացման փուլերը
(բնափիլիսոփայական, դասական, հելլենիստական):

4. Բնափիլիսոփաներ, Սոփեստներ, Սոկրատես, Պլատոն, Արիստոտել:
5. Վաղ հելլենիստական փիլիսոփայություն (սկեպտիկներ, ստոիկներ, էպիկուրականներ):
Ուշ հելլենիզմի փիլիսոփայությունը: Նորպլատոնականություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Антология мировой философии, Античность, Мн., 2001.
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2.

Богомолов А., Античная философия, М., 1987.

3.

Рассел Б., История западной философии, СПБ, 2001.

4.

Чанышев А., История философии древнего мира, М., 2011.

5.

Զաքարյան Ս., Փիլիսոփայության պատմություն, Եր., 2006:
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2. Մշակույթի պատմություն և տեսություն

3. 5 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ

5. դաս.-3, սեմ.-1

6. 1-ին աշնանային կիսամյակ

7. առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ուսումնասիրել մշակույթ երևույթն իր նյութական և հոգևոր արտահայտություններում
մարդկության ողջ պատմության համատեքստում,

•

ներկայացնել մշակույթի զարգացման օրինաչափությունները և տարբեր մշակութային
դարաշրջանների առանձնահատկությունները,

•

վերլուծել մշակութաբանական մի շարք տեսություններ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու մշակույթի զարգացման օրինաչափությունները, մշակութաբանական
տեսությունների բովանդակությունը և մշակույթ երևույթը վերլուծելու համար օգտագործվող
հիմնական հասկացությունները,
2. ներկայացնելու նախնադարյան և Հին աշխարհի (Միջագետք, եգիպտոս,
Հունաստան, Հնդկաստան, Չիաստան) մշակույթների առանձնահատկությունները,
3. վերլուծելու Վերածննդի, Նոր և Նորագույն դարաշրջանների
մշակույթների յուրակերպությունները,
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Գիտական շարադրանքում օգտագործելու մշակութաբանական հիմնական
հասկացությունները (հոգևոր և նյութական մշակույթ, էլիտար և զանգվածային մշակույթ,
մշակույթ և քաղաքակրթություն, մշակույթի անընդհատություն և ժառանգորդում ևայլն),
2. Նկարագրելու հայոց մշակույթի պատմական զարգացման ընդհանուր ուղին և
կարևորագույն ձեռքբերումները:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. օգտվելու մասնագիտական գրականությունից, սկզբնաղբյուրներից և տեղեկատվական
այլ աղբյուրներից,
2.

Կիրառելու իր գիտելիքները մասնագիտական այլ դասընթացներում և առօրյա կյանքում,

3. Արժևորելու հայոց մշակույթը համաշխարհային մշակույթի զարգացման համատեքստում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. վերլուծելու մշակույթի համակարգում փիլիսոփայության ունեցած դերն ու
գործառույթները,
Ա5. բացատրելու պատմության փիլիսոփայության, մշակույթների ու
քաղաքակրթությունների զարգացման և դրսևորման արդի առանձնահատկությունները,
Գ1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
Գ4. պատրաստելուու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները,
վարելու գիտական բանավեճեր:
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ, սեմինարներ,
2.տեքստերի մեկնաբանում, քննարկում-բանավեճ
3. դերային խաղ և մոդելավորում:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.

Գնահատման բաղադրիչները ՝ ընթացիկ ստուգումներ առավելագույնը՝ 5 միավոր, ինքնուրույն
աշխատանք առավելագույնը՝ 5 միավոր, մասնակցություն առավելագույնը՝ 2 միավոր,
եզրափակիչ քննություն առավելագույնը՝ 8 միավոր:
Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը,
պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը: Ներկայացումների
հիմնավորվածությունը և գիտական բարեխղճությունը։

Գնահատման մեթոդները. Եզրափակիչ բանավոր քննություն ըստ առաջադրված հարցաշարի:
Հարցատոմսում երկուական հարց՝ յուրաքանչյուրը առավելագույնը 4 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Մշակույթի տեսության և պատմության առարկան, ուսումնասիրման մակարդակները,
մեթոդները:
2. Մշակութաբանություն և մշակույթի փիլիսոփայություն:
3. «Մշակույթ» հասկացության ծագումն ու պատմական զարգացումը: Մշակույթի
կառուցվածքը: Մշակույթ և բնություն: Մշակույթ և քաղաքակրթություն:
4. Մշակույթի մասին փիլիսոփայական տեսությունների վերլուծություն:
5. Նախնադարյան մշակույթ: Հին աշխարհի մշակույթը (Միջագետք, Եգիպտոս, Հունաստան,
Հնդկաստան, Չինաստան), Միջնադարի և Վերածննդի մշակույթը: Իսլամական մշակույթ:
Նոր և նորագույն շրջանի մշակույթը:
6. Հայոց մշակույթի զարգացման փուլերի բնութագիրը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Գ. Մելքումյան, Մշակութաբանություն, Երևան, 2000:
2. Է. Աթայան, Հոգի և ազատություն, Երևան, 2005:
3. Հ. Գևորգյան, Փիլիսոփայություն: Գիտություն: Մշակույթ, Երևան, 2005:
4. П. Гуревич, Философия культуры, М., 2001.
5. Культурология, под ред. Драча. Ростов-на-Дону, 1998. Ч.1.
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2.Տրամաբանություն-2

3. 5 կրեդիտ
ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.-3, սեմ.-1

6. 2-րդ գարնանայինկիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատումով

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

զարգացնել կանոնավոր մտածողության հմտությունները, տրամաբանական
գործողությունների վերլուծության և գնահատման կարողությունները` նպաստելով նաև
ընդհանուր փիլիսոփայական գիտելիքների յուրացմանն ու վերլուծական-քննադատական
մտածողության զարգացմանը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. դրսևորելու իմացություն անհրաժեշտ և հավանական մտահանգումների, դրանց
ճանաչողական և մեթոդաբանական տեսանկյունների վերաբերյալ,
2. ներկայացնել ապացուցման, հերքման, հիմնավորման, փաստարկման կազմն ու
առանձնահատկությունները:

բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. ճիշտ իրականացնել և գնահատել մտահանգումներին, ապացուցմանն ու հերքմանը
վերաբերող տրամաբանական գործողությունները,
2. ցուցաբերել վերլուծական, քննադատական և ճկուն մտածողություն` մասնագիտության
տրամաբանական-մեթոդաբանական հարցերի շրջանակում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. ցուցադրել մտքերի հստակ շարադրման, մտավոր հաղորդակցման, փաստարկման,
ապացուցման ու հերքման անհրաժեշտ մշակույթ ու հմտություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. դրսևորելու հիմնարար գիտելիքներ տեսական փիլիսոփայության, տրամաբանության
և գիտության փիլիսոփայության առարկայի արդի հիմնախնդիրների մասին ,
Ա8. հիմնավորելու փիլիսոփայական գիտելիքները տեսական ու գործնական
բնագավառներում կիրառելու համար մասնագիտական հմտությունների, հռետորության և
բանավիճելու ունակության նշանակությունը,
Բ7. տարբերակելու փիլիսոփայական, տրամաբանական և բարոյագիտական
հիմնախնդիրները,
Գ4. պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները,
վարելու գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2. Հանձնարարված թեմաներով ելույթների ներկայացում
3. Գործնական առաջադրանքների և վարժությունների կատարում
4. Անհատական աշխատանք
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12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.

Դասընթացի արդյունարար գնահատականը ձևավորվում է 2 ընթացիկ քննությունների, ընթացիկ
ստուգման, մասնակցության և եզրափակիչ քննության համար տրված գնահատականների գումարի
արդյունքում։
Գնահատման բաղադրիչները ՝ 2 ընթացիկ քննություն՝ յուրաքանչյուրը առավելագույնը 4 միավոր,
ընթացիկ ստուգումներ 2 միավոր, մասնակցություն առավելագույնը՝ 2 միավոր, եզրափակիչ
քննություն առավելագույնը՝8 միավոր: Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և
վերարտադրության աստիճանը, պատասխանների ամբողջականությունը և
անսխալականությունը:
1. 1-ին ընթացիկ քննություն ը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:

Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճշգրիտ
մեկնաբանում:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն ը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական
պատասխաններ:
Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 8 միավոր

Գնահատման մեթոդ. բանավոր քննություն ըստ առաջադրված հարցաշարի:
Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, խնդիրների
լուծում, վերլուծական պատասխաններ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Սլիլլոգիզմի ընդհանուր բնութագիրն ու կազմը: Սիլլոգիզմի ձևերն ու եղանակները, ընդհանուր և
հատուկ կանոնները: Առանձնացնող մտահանգում: Մտամանգում հարաբերության մասին: Բարդ
մտահամգումներ: Կրճատ և կրճատ-բարդ մտահանգումներ: Դեդուկտիվ և ինդուկտիվ
մտահանգումներ: Լրիվ ինդուկցիա: Ճշմարտանման մտահանգումներ, դրանց իմացաբանականմեթոդաբանական նշանակությունը: Ոչ լրիվ ինդուկցիա պարզ թվարկման միջոցով: Գիտական
ինդուկցիա, ինդուկտիվ հետազոտության մեթոդներ: Համանմանություն: Փաստարկման էությունը
և բաղադրատարրերը: Ապացուցում և հերքում: Դասական և ոչ դասական տրամաբանական
համակարգեր: Փոխակերպական տրամաբանության ընդհանուր բնութագիրը: Պարալոգիզմ,
սոփեստություն, սրամտություն և պարադոքս: Պրոբլեմ, հիպոթեզ, տեսություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. 1. Գևորգյան Հ.Ա., Բաղդասարյան Վ.Խ.,Տրամաբանություն: Եր. , 2015
2. Кириллов В.И., Орлов Г.А.,Фокина Н.И., Упражнения по логике. Учебное пособие.
М.,2005
3. Ивлев Ю.В., Логика. Учебник. 3-е издание. М., 2005.
4. Ивин А.А., Практическая логика. Учебное пособие. М.,2002.
5. А.Гетманова. Логика. 9-ое изд., Moсква, 2006
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2. Միջնադարյան և Վերածծնդի շրջանի

3. 5 ECTS

փիլիսոփայության պատմություն

կրեդիտ

4. 4 ժամ.

5. դաս.-3, սեմ. -1

6.2-րդ գարնանային կիսամյակ

7. եղրափակիչ գնահատումով

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• Ուսանողներին տրամադրել համակողմանի գիտելիք Միջնադարի և Վերածննդի
փիլիսոփայության մասին,
•

Ուսանողներին ծանոթացնել կրոնական փիլիսոփայության յուրահատկություններին ու
գործառույթներին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. Բացատրելու միջնադարի և Վերածննդի փիլիսոփայության ձևավորման, զարգացման
փուլերը և առանձնահատկությունները, աստվածակենտրոն և մարդակենտրոն
փիլիսոփայման եղանակների տարբերությունները, կրոնական, գիտական ու
փիլիսոփայական հեղափոխությունների էությունը

2. ներկայացնելու ջատագովության, հայրաբանություն և սխոլաստիկայի բնութագիրը,
միջնադարյան փիլիսոփայության հիմնահարցերի (Աստծո կեցության ապացույցներ,
ունիվերսալիաներ, հավատի և բանականության հարաբերակցություն) լուծումները,

3. լուսաբանելու Վերածննդի շրջանի փիլիսոփայության յուրահատկությունները,
հիմնական ուղղությունները (հումանիզմ, նորպլատոնականություն,
բնափիլիսոփայություն):
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. համեմատելու միջնադարի և Վերածննդի փիլիսոփայությունները:
2. բնութագրելու Միջնադար, Վերածնունդ, սքոլաստիկա, Ռեֆորմացիա,
հումանիզմ և աշխարհականացում հասկացությունները,

3. տարբերակելու կրոնական և հումանիստական փիլիսոփայման տիպերը,
4. պարզաբանելու իրար հետ կապված դարաշրջանների փիլիսոփայական
ուսմունքների ընդհանրություններն ու տարբերությունները,
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. համեմատելու տարբեր դարաշրջանների փիլիսոփայական միտքը,
2. վերլուծելու փիլիսոփայական տեքստեր և գնահատելու դրանցում առաջադրված գաղափարները,
3. ներկայացնելու քննարկված հարցերի վերաբերյալ գոյություն ունեցող տեսակետները և
կարծիքը:
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իր

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. դրսևորելու հիմնարար գիտելիքև իմացություն հայ և համաշխարհային
փիլիսոփայության տեսական և աշխարհայացքային գործառույթների, ինչպես նաև
փիլիսոփայական գիտելիքի կիրառման հնարավորությունների մասին,
Ա2. ներկայացնելու փիլիսոփայության իմացաբանական և մեթոդաբանական
գործառույթները, հիմնարար և կիրառական բնագավառները և բնագիտության ու
հասարակագիտության հետ առնչությունները,
Ա3. վերլուծելու մշակույթի համակարգում փիլիսոփայության ունեցած դերն
ու գործառույթները,
Գ1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ
ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և
հաշվետվություններ):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսությունների, առաջադրանքների քննարկում, գրականության վերլուծություն,
2.տեքստերի մեկնաբանում և հասկացությունների վերլուծություն,
3.տարբեր տեսակետների համեմատական վերլուծություն:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
Գնահատման բաղադրիչները ՝ 2 ընթացիկ քննություն՝ յուրաքանչյուրը առավելագույնը 4 միավոր,
ընթացիկ ստուգումներ 2 միավոր, մասնակցություն առավելագույնը՝ 2 միավոր, եզրափակիչ
քննություն առավելագույնը՝8 միավոր: Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և
վերարտադրության աստիճանը, պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը:
1. 1-ին ընթացիկ քննություն ը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճշգրիտ
մեկնաբանում:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն ը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական
պատասխաններ:
Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 8 միավոր

Գնահատման մեթոդ. բանավոր քննություն ըստ առաջադրված հարցաշարի:
Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, խնդիրների լուծում,
վերլուծական պատասխաններ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

1. Միջնադարյան փիլիսոփայության բնորոշ գծերը, զարգացման փուլերը:
2. Ջատագովական և հայրաբանական փիլիսոփայություն: Օգոստինոս Երանելի:
3. Արաբալեզու փիլիսոփայություն (Իբն Սինա, Իբն Ռուշդ)
4. Սխոլաստիկական փիլիսոփայության զարգացման փուլերն ու հիմնահարցերը։ Վաղ
սխոլաստիկա (Պիեռ Աբելյար, Անսելմ Քենթրբերացի): Սքոլասիկայի Ոսկեդար (Թովմա
Աքվինացի)։ Ուշ սխոլաստիկա (Դունս Սկոտ, Ուիլյամ Օկկամ):

5. Վերածծնդի փիլիսոփայության բնորոշ գծերը: Հումանիստական փիլիսոփայության
բնութագիրը:

6. Նորպլատոնականություն: Բնագիտական և բնափիլիսոփայական ուղղությունները:
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Գիտական հեղափոխության էությունը:

7. Կրոնական հեղափոխությունը՝ Ռեֆորմացիան և փիլիսոփայական միտքը:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Антология мировой философии, Возрождения, М., 2001.
2. Рассел Б., История западной философии, СПБ, 2001.
3. Реале Дж., Антисерии Д., Западная философия от истоков до наших дней, Средневековье,
СПб, 1995.

4. Жильсон Э., Философия в средние века, М., 2004.
5. Զաքարյան Ս., Փիլիսոփայության պատմություն, Եր., 2006:
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1302/ Բ01

2. Սոցիալական փիլիսոփայության ներածություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2

6. 2-րդ գարնանային կիսամյակ

7. առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•
•

ուսանողներին ծանոթացնել սոցիալական փիլիսոփայության ընդհանուր կառուցվածքին,
ներկայացնել սոցիալական փիլիսոփայության ճանաչողության առանձնահատկությունները։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

բփիլիսոփայության աշխարհայացքային և արժեքաբանական
առանձնահատկությունները

2.

ներկայացնելու սոցիալական համակարգերի զարգացման և
գործառնության օրինաչափությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.

տարբերակելու քաղաքակրթական հայեցակարգերն ու դրանց
զարգացման օրինաչափությունները,

4.
5.

գնահատելու փակ և բաց համակարգերի գործառույթներն ու զարգացման միտումները,
վերլուծելու հասարակության բնութենական և սոցիոմշակութային հիմունքները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6.
7.

իրականացնելու սոցիալ-փիլիսոփայական վերլուծություններ,
վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետևություններ:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա7. ներկայացնելու սոցիալական փիլիսոփայության, բարոյագիտության և սոցիալական
մարդաբանության տեսական ու կիրառական հիմնախնդիրները, հիմնարար
գիտելիքներ սոցիալական փիլիսոփայության, բարոյագիտության և սոցիալական
մարդաբանության տեսական ու կիրառական խնդիրների մասին :
Ա8

հիմնավորելու փիլիսոփայական գիտելիքները տեսական ու գործնական
բնագավառներում կիրառելու համար մասնագիտական հմտությունների,
հռետորության և բանավիճելու ունակության նշանակությունը:

Բ2

առաջադրելու փիլիսոփայական, տրամաբանական և բարոյագիտական
հիմնախնդիրներ, մշակել հետազոտական ծրագրեր և դրանց իրականացման մեթոդներ:

Գ1

օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,

էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. տեքստերի մեկնաբանում և հայեցակարգերի համեմատական վերլուծություն,
2. առաջադրանքների քննարկում, իրավիճակների վերլուծություն
3. տեսական հայեցակարգերի համեմատական վերլուծություն։
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 9 միավոր.

Գնահատման բաղադրիչները ՝ ընթացիկ ստուգումներ առավելագույնը՝ 4 միավոր, ինքնուրույն
աշխատանք առավելագույնը՝ 4 միավոր,մասնակցություն դասընթացին առավելագույնը՝ 3 միավոր։
Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը,
պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Սոցիալական ճանաչողության օբյեկտի առանձնահատկությունները։
2. Հասարակական կյանքի բնութենական հիմունքները։
3. Հասարակությունը որպես ինքնագործող համակարգ։
4. Հասարակության տնտեսական կյանքը։
5. Հասարակության քաղաքական կյանքը։
6. Հասարակության հոգևոր կյանքը։
7. Փիլիսոփայական մարդաբանություն։
8. Պատմության իմաստն ու նշանակությունը։
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2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ /շաբ.

5. դաս.-1., գործ.- 1

6. 2-րդ գարնանային կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ներկայացնել սոցիո-հումանիտար հետազոտությունների մեթոդաբանական հայեցակարգերը,

•

ուսումնասիրել գիտական հետազոտության կազմակերպման առանձնահատկությունները ու
մեթոդները

•

նկարագրել հետազոտության պլանավորման և իրականացման քայլերն ու սկզբունքները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

թվարկելու սոցիո-հումանիտար հետազոտությունների յուրակերպությունները, դրանց
անցկացման մեթոդաբանական հիմքերը և ձևերը,

2. նկարագրելու հետազոտությունների անցկացման հիմնական եղանակները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Իրականացնելու սոցիո-հումանիտար ոլորտի հետազոտություն՝ կիրառելով կոնկրետ
մեթոդներ և հնարներ (օրինակ՝ դեպքի ուսումնասիրություն, ֆոկուս խմբային քննարկում,
հարցախույզ և այլն),
2. մատնանշելու գիտական հետազոտության որակական և քանակական մեթոդներն ըստ
հետազոտության նպատակի և լսարանի առանձնահատկությունների,
3. ներկայացնելու հետազոտության մեթոդներն ըստ առավելությունների և թերությունների և
ընտրել կոնկրետ հետազոտության համար պահանջվող լավագույն մեթոդը։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1.

Կիրառելու յուրացրած մեթոդները հասարակական կյանքում առկա իրողությունները

վերլուծելու և գնահատելու համար,
2. վերլուծելու հետազոտության արդյունքները՝ տարբեր մասնագիտական հանրությունների
շրջանում,
3. կիրառելու մասնագիտական և հասարակական գործունեությունը հետազոտության
բարոյական սկզբունքների և ակադեմիական ազնվության պահանջների վրա։

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա7 ներկայացնելու սոցիալական փիլիսոփայության, բարոյագիտության և սոցիալական
մարդաբանության տեսական ու կիրառական հիմնախնդիրները:
Ա8 հիմնավորելու փիլիսոփայական գիտելիքները տեսական ու գործնական բնագավառներում
կիրառելու համար մասնագիտական հմտությունների, հռետորության և բանավիճելու
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ունակության նշանակությունը:
Բ2

առաջադրելու փիլիսոփայական, տրամաբանական և բարոյագիտական հիմնախնդիրներ,
մշակելու հետազոտական ծրագրեր և դրանց իրականացման մեթոդներ:

Գ1

օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
•

Դասախոսություն, ինտերակտիվ դասախոսություն։

•

Դեպքերի ուսումնասիրություն։

•

Ֆոկուս խմբային քննարկումներ։

•
•

Գրականության վերլուծություն, աշխատանք սկզբնաղբյուրների հետ։
Լուսացուցադրություններ։

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են

Դասընթացի արդյունարար գնահատականը ձևավորվում է երկու ընթացիկ քննությունների, ընթացիկ
ստուգման, ինքնուրույն աշխատանքի և մասնակցության համար տրված միավորների գումարի հիման
վրա։
1.
1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.
Գնահատման մեթոդ՝ ամփոփ վերլուծական գրավոր պատասխաններ հարցերին,
Գնահատման չափանիշները՝ նյութի ինքնուրույն վերլուծություն, պատասխանների
ամբողջականություն
2.
2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր. Գնահատման
մեթոդները՝ էսսեի պատրաստում և բանավոր ներկայացում:
Գնահատման չափանիշները՝ կատարված աշխատանքի համապատասխանությունը առաջադրված
նկարագրիչներին:
Գնահատման բաղադրիչները՝ ընթացիկ ստուգում առավելագույնը՝ 5 միավոր, ինքնուրույն
աշխատանք առավելագույնը՝ 4 միավոր, մասնակցություն առավելագույնը՝ 3 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Սոցիալական իմացության առանձնահատկությունները:
2. Սոցիոհումանիտար գիտելիքի մեթոդաբանական առանձնահատկությունները: Հետազոտական
հիմնախնդրի որոշարկման հիմնական մարտավարությունները:
3. Գիտական աղբյուրների վերլուծության և գիտական

գրականության ուսումնասիրման

մեթոդաբանական սկզբունքները:
4. Գիտական հետազոտության հիմնական փուլերը:
5. Պրոբլեմային իրավիճակի սահմանում և հիմնախնդրի հրատապություն:
6. Հետազոտության օբյեկտ և առարկա:
7. Հետազոտության նպատակ և խնդիրներ:
8. Հետազոտության վարկած:
9. Արժեքային կողմնորոշումը հասարակական գիտություններում:
10. Հետազոտության
մեթոդների
դասակարգումը,
որակական
հետազոտություններ:
11. Անհատական և խմբային հետազոտություններ։
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և

քանակական

12. Հետազոտության պլանավորման փուլերը:
13. Փաստարկման առանձնահատկությունները սոցիոհումանիտար գիտելիքի համակարգում:
Հետազոտության արդյունքների տեսականացման ռազմավարությունները:
14. Հետազոտության արդյունքների վերլուծություն և մեկնաբանություն:
15. Հետազոտության կազմակերպման և արդյունքների ներդրման շրջապտույտը:
16. Գիտական հետազոտության հաջողակ նախագիծ պատրաստելու և ներկայացնելու հիմնական
սկզբունքները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. J. Gerring, Social science methodology, Cambridge University Press, 2012․
2. A. Bryman, Research Methods and Organization Studies. Rouledge. London and NY. 2005.
3. M. Garner et al. (eds.), Teaching Research Methods in the Social Sciences. Ashgate. 2009.
4. M. Pickering (ed.), Research Methods for Cultural Studies. Edinburgh. 2008.
5. Г. Н. Миненко, Введение в методологию социально-гуманитарных исследований, Кемерово, 2015.

93

1. 1311/Բ07

2. Գոյաբանություն

3. 4կրեդիտ
ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.-3 , սեմ.-1

6. 3-րդ աշնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատումով

8. Դասընթացի նպատակն է
•
•

ներկայացնել գոյաբանությունը որպես փիլիոփայության գիտաճյուղ ,
բացահայտել այն կապը, որը գոյություն ունի մի կողմից գոյաբանության և, մյուս կողմից՝
իմացաբանության ու մեթոդաբանության միջև,

•

ցույց տալ, որ պատմականորեն հենց գոյաբանական հարցադրումներն ու
պատկերացումներն են հանդիսացել փիլիսոփայության ձևավորման
մեկնակետը,

•

հիմնավորել Նոր ժամանակներում կատարված շրջադարձի անխուսափելիությունը
գոյաբանական հարցադրումների պատմական փոփոխության համայնապատկերի վրա,
ինչպես նաև գոյաբանական հարացույցի «վերադարձը» քսաներորդ դարի փիլիսոփայական
խնդրակարգ։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն՝
1. նկարագրելու գոյաբանական ուսմունքների ծագումը անտիկ շրջանում,
2. բացատրելու նոր ժամանակներում գոյաբանական հարցադրումների հարուցած
տրամաբանական ու իմացաբանական դժվարությունները:
3. մեկնաբանելու գիտական իմացության զարգացման արդի գոյաբանական
հարցադրումների հրատապությունը և դրանց շուրջ տարվող փիլիսոփայական
բանավեճերը,
4. վերլուծելու մասնավոր գիտություններում ծագող գոյաբանական հարցերի ու դրանց
հետ կապված դժվարությունների հաղթահարման ուղիները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ՝
1. Հասկանալու գոյաբանական հարցադրումների նշանակությունը, ինչպես անտիկ ու
Նոր ժամանակաների, այնպես էլ ժամանակակից գիտության համար,
2. վերլուծելու գիտական իմացության զարգացման ընթացքը դրանում
ծագող գոյաբանական հարցադրումների համատեքստում,
3. ներկայացնելու գիտական կոնկրետ տեսությունների հիմքերում ընկած
գոյաբանական ենթադրությունները,
4. գնահատելու ժամանակակից գիտական հարացույցերն իրենց գոյաբանական
նախադրյալների դիտակետից:
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. ներկայացնելու փիլիսոփայության իմացաբանական և մեթոդաբանական
գործառույթները, հիմնարար և կիրառական բնագավառները և բնագիտության ու
հասարակագիտության հետ առնչությունները,
Ա4. մեկնաբանելու աշխարհի փիլիսոփայական պատկերի գոյաբանական և
իմացաբանական հիմունքները, նյութական և հոգևոր կեցության ծագման
բնագիտական և մշակութաբանական հիմքերը,
Բ1. մեկնաբանելու փիլիսոփայական տարբեր ուղղություններն ու
հայեցակարգերը, գնահատելու դրանց առանձնահատկությունները և
արդիականությունը,
Գ4. պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ (այդ թվում՝ տեսադասախոսություններ)
2. Գործնական պարապմունքներ (աշխատանք տեքստերի հետ, գիտելիքների ստուգում,
բանավեճ)
3. Անհրաժեշտության դեպքում՝ արտադասարանային կոնսուլտացիաներ։
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.

Դասընթացի արդյունարար գնահատականը ձևավորվում է 2 ընթացիկ քննությունների, ընթացիկ
ստուգման, մասնակցության և եզրափակիչ քննության համար տրված գնահատականների գումարի
արդյունքում։
Գնահատման բաղադրիչները ՝ 2 ընթացիկ քննություն՝ յուրաքանչյուրը առավելագույնը 4 միավոր,
ընթացիկ ստուգումներ 2 միավոր, մասնակցություն առավելագույնը՝ 2 միավոր, եզրափակիչ
քննություն առավելագույնը՝8 միավոր: Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և
վերարտադրության աստիճանը, պատասխանների ամբողջականությունը և
անսխալականությունը:
1. 1-ին ընթացիկ քննություն ը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճշգրիտ
մեկնաբանում:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն ը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական
պատասխաններ:
4. Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 8 միավոր

Գնահատման մեթոդ. բանավոր քննություն ըստ առաջադրված հարցաշարի:
Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, խնդիրների
լուծում, վերլուծական պատասխաններ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Գոյաբանության տեղը փիլիսոփայության համակարգում։ (Փիլիսոփայության երեք
հարացույցները։
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Գոյաբանական

պրոբլեմատիկայի

կերպափոխությունները)։

2.

Սկիզբը

(գոյության

հասկացությունը՝ էլեատներ։ Պարմենիդեսը չգոյության մասին։ Շարժման խնդիրը ։ Գոյությունը և
մտածողությունը; Անշարժի և շարժվողի դիալեկտիկան)։ 3. Տեսքը (Պլատոնի էյդոսները և
Արիստոտելի չորս պատճառները:)։ 4.Ակունքը (նորպլատոնականություն, Թովմա Ակվինացու
արիստոտելյան ապացույցները: Ունիվերսալիաների հիմնահարցը):
5. Ենթական (սուբստանցը) (Դեկարտի cogito-ն: Աստծո գոյության ապացույցը որպես անսելմյան
փաստարկի կերպափոխում: Լայբնիցի մոնադները): 6. Տրանսցենդենտն ու տրանսցենդենտալը
(Կանտ:): 7. Ենթական (սուբյեկտը) (Ֆիխտեի ակտիվիզմը, Շելինգի նույնության սկզբունքը, Հեգելի
բացարձակ սուբյեկտը:): 8. Աշխատանքը (Բացարձակ ոգու կերպափոխումը պրակտիկայի:
Հասարակական

կեցությունն

ու

հասարակական

գիտակցությունը: Էնգելսի Բնության
դիալեկտիկան: Մատերիայի լենինյան սահմանումը): 9. Կյանքը (Մարքսյան մատերիալիզմի

քննադատությունը Մարտին Հայդեգերի կողմից։ Գոյության հարցը։ Հայդեգերի հիմնարար
գոյաբանությունը որպես գոյությանը հասնելու միջոց։): 10. Հայդեգերի երկրորդ շրջանը (գոյությունն
առանց ներ-կայության: Մարդու և գոյության փոխադարձ յուրացումը իրա-դարձության մեջ:)։ 11.
Լեզուն (Լ. Վիտգենշտայնի փիլիսոփայական զարգացման առաջին փուլը։ «Տրամաբանականփիլիսոփայական տրակտատ»-ը։ Տրամաբանական վերլուծության փիլիսոփայությունը։ Ատոմար
փաստերը՝ վերիֆիկացում և ֆալսիֆիկացում)։ 12. (Տեսության գոյաբանական նախադրյալները։ Ռ.
Կարնապի լեզվական կարկասները։ Վ. վ. Քվայնի գոյության չափանիշը։ Թ. Կունի «Գիտական
հեղափոխությունների կառուցվածքը»)։ 13. (Լ. Վիտգենշտայնի փիլիսոփայության երկրորդ փուլը։
Փիլիսոփայության լեզվաբանական-պրագմատիկական շրջադարձը։ Լեզվական խաղերը և դրանց
գոյաբանությունները։)։ 14. Պատկեր և իմաստ։ (Գոյաբանական պրոբլեմատիկան հետարդիական
փիլիսոփայական համակարգերում)։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Философия: Учебник / Под ред. А.Ф. Зотова, В.В. Миронова, A.B. Разина.— 2-е изд., перераб. и
доп.— М.: Академический Проект; Трикста, 2004.— 688 с.
2.

Ոսկանյան Ա., Հասկացման անխուսափելիությունը. Դրվագներ փիլիսոփայական
հերմենևտիկայի և կազմաքանդման պատմությունից, Եր., ԵՊՀ հրատ, 2015, 394

3.

էջ։
Ոսկանյան Ա., Փիլիսոփայություն (տեսադասախոսություններ), կայքի հասցեն՝
http://boon.am/ashot-voskanyan-1/ և հաջորդները։

4.

А.Барсегян, Лекции по философии. Онтологические проблемы, Ер․2008

5.

Введение в философию. Учебное пособие для высших учебных заведении, изд. третье. М․
2005.
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1. 1309/Բ18

3. 4 կրեդիտ
4. ECTS

2. Հոգեբանություն

5. 4 ժամ

6. դաս,- 3, սեմ.- 1

7. 3-րդ աշնանային կիսամյակ

8. Առանց եզրափակիչ գնահատման

9. Դասընթացի նպատակն է ՝
•

ուսանողներին հաղորդել հիմնարար գիտելիքներ հոգեբանության հիմնադրույթների մասին,

•

ծանոթացնել հոգեկան գործընթացների, վիճակների և առանձնահատկությունների
հիմնական դրսևորումներին:

10.

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. թվարկելու հոգեկան գործընթացները, դրանց հիմքում ընկած
գործոնները, դրանց դրսևորումներն ու արդյունքները,
2. նկարագրելու հոգեկան վիճակների առանձնահատկությունները,
3. տարբերակելու անհատական առանձնահատկությունները, անձնային տիպերը,
4. վերլուծելու

խմբերում իրականացող սոցիալ-հոգեբանական գործընթացները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. կիրառել վարքի հիմքում ընկած հոգեբանական գործոնների կառավարման
հմտությունները,
6. վերլուծել անձի վարքն ու դրա շարժառիթները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. օգտվել տեղեկատվության տարբեր աղբյուրներից,
8. ներկայացնել հետազոտության արդյունքները։
11. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ3. զբաղվելու գիտամանկավարժական և գիտահետազոտական աշխատանքներով,
Գ1.օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
Գ2. Օգտվելու համակարգչային ծրագրերից (Word, Power Point):
12. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
•
•
•

դասախոսություն,
սեմինար պարապմունք
գրականության ինքնուրույն վերլուծություն և բանավոր զեկուցում:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Դասընթացի արդյունարար գնահատականը ձևավորվում է երկու ընթացիկ քննությունների, ընթացիկ
ստուգման, ինքնուրույն աշխատանքի և մասնակցության համար տրված միավորների գումարի հիման
վրա։
Գնահատման բաղադրիչները՝ 2 ընթացիկ քննություն՝ յուրաքանչյուրը առավելագույնը 4 միավոր,
ընթացիկ ստուգումներ առավելագույնը՝ 6 միավոր, ինքնուրույն աշխատանք առավելագույնը՝ 4
միավոր, մասնակցություն առավելագույնը՝ 2 միավոր: Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի
յուրացման և վերարտադրության աստիճանը, պատասխանների ամբողջականությունը և
անսխալականությունը:

97

1. 1-ին ընթացիկ քննություն ը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճշգրիտ
մեկնաբանում:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն ը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով: Գնահատման
չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական պատասխաններ:
1. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հոգեբանության նշանակությունն արդի հասարակությունում:
2. Հոգեբանության առարկան և մեթոդները:
3. Հոգեկանի կառուցվածքագործառութային նկարագրությունը:
4. Մոտիվացիոն ոլոր, կենսաապահովման գործառույթ:
5. Իմացական ոլոր, ճանաչման գործառույթ:
6. Հուզական ոլորտ, գնահատման գործառույթ։
7. Կամային ոլորտ, վարքի կարգավորման գործառույթ:
8. Խոսք և հաղորդակցում։
9. Խառնվածք, բնավորություն, օժտվածություն։
10. Անձը խմբում և խմբային երևույթներ։
14. Գրականության ցանկ
1. Գրին Է. Խառնվածք. – Երևան, 2002
2. Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб., 2006
3. Психология: Учебник / под ред А.А. Крылова. – М., 2000
4. Столяренко Л.Д. Основы психологии: Учебное пособие. – Ростов-на-Дону, 2003
5. Филимонов В.И. Физиологические основы психофизиологии. – М., 2003
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2. Զարգացման հայեցակարգեր

3. 4 կրեդիտ
ECTS կրեդիտ

4. 3 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2 , սեմ.-1

6. 3-րդ աշնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատումով

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ներկայացնել զարգացման գաղափարի տարբեր փիլիսոփայական մեկնաբանությունները և
զարգացման փիլիսոփայական հայեցակարգերի մեթոդաբանական դերը ճանաչողության,
աշխարհի գիտական ու փիլիսոփայական պատկերների ձևավորման գործընթացներում,
նրանց դերակատարության փոփոխությունը գիտական իմացության տարբեր փուլերում;

•

հաղորդել գիտելիքներ զարգացման հայեցակարգերի սկզբունքների, օրենքների, բանալի
հասկացությունների, զարգացման տարբեր հայեցակագերում դրանց իմաստային
առանձնահատկությունների մասին;

•

հաղորդել գիտելիքներ հասարակության պատմությանը ներհատուկ հակասությունների ու
կոնֆլիկտների՝ իրենց բնույթին համարժեք իմաստավորման և դրանց հանգուցալուծման
խնդրում զարգացման հայեցակարգերի նշանակության մասին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

բացատրելու զարգացման գաղափարի ու հայեցակարգերի տեղը
փիլիսոփայական գիտելիքների համակարգում,

2.

զարգացման

հայեցակարգերի լույսի տակ ներկայացնելու

համակարգերի
3.

տարբեր

զարգացման առանձնահատկությունները;

մեկնաբանելու զարգացման հայեցակարգերի դիտակետից հասարակական
կոնֆլիկտների վերլուծության ու կարգավորման /հանգուցալուծման/ մեթոդները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

տարբերակել բնության ու հասարակության երևույթների նկատմամբ
զարգացման գաղափարի տարատեսակ կիրառությունները,

2.

նկարագրել զարգացման հայեցակարգերի՝ որպես կոնֆլիկտների վերլուծության

3.

մերձավոր փիլիսոփայական հիմքերի դերը,
գնահատել զարգացման հայեցակարգերի մեթոդաբանական դերակատարությունը
գիտական իմացության համար:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.

իրականացնել զարգացման գործընթացների փիլիսոփայական վերլուծություններ և
կիրառել համապատասխան մեթոդներ,

2.

բացահայտել սոցիալական առաջընթացը խոչընոտող գործոնները, առաջադրել
այդ առաջընթացն ապահովող պայմանների օպտիմալացման ուղիներ:

10.

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4.

մեկնաբանելու

աշխարհի

փիլիսոփայական

պատկերի

գոյաբանական և իմացաբանական հիմունքները, նյութական և հոգևոր
կեցության ծագման բնագիտական և մշակութաբանական հիմքերը,
Ա5. բացատրելու պատմության փիլիսոփայության, մշակույթների
ու քաղաքակրթությունների զարգացման և դրսևորման արդի
առանձնահատկությունները,
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Բ1. մեկնաբանելու փիլիսոփայական տարբեր ուղղություններն ու հայեցակարգերը,
գնահատելու դրանց առանձնահատկությունները և արդիականությունը,
Բ4. վերլուծելու տնտեսական, քաղաքական և սոցիոմշակութային գործընթացները և
մշակելու դրանց հետազոտման մեթոդաբանություն,
Գ4. պատրաստելուու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները,
վարելու գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2. Քննարկում
3. Անհատական աշխատանք
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.

Դասընթացի արդյունարար գնահատականը ձևավորվում է 2 ընթացիկ քննությունների, ընթացիկ
ստուգման, մասնակցության և եզրափակիչ քննության համար տրված գնահատականների գումարի
արդյունքում։
Գնահատման բաղադրիչները ՝ 2 ընթացիկ քննություն՝ յուրաքանչյուրը առավելագույնը 4 միավոր,
ընթացիկ ստուգումներ 2 միավոր, մասնակցություն առավելագույնը՝ 2 միավոր, եզրափակիչ
քննություն առավելագույնը՝8 միավոր: Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և
վերարտադրության աստիճանը, պատասխանների ամբողջականությունը և
անսխալականությունը:
1. 1-ին ընթացիկ քննություն ը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճշգրիտ
մեկնաբանում:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն ը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական
պատասխաններ:
5. Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 8 միավոր

Գնահատման մեթոդ. բանավոր քննություն ըստ առաջադրված հարցաշարի:
Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, խնդիրների լուծում,
վերլուծական պատասխաններ:
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Զարգացման գաղափարը փիլիսոփայության ու գիտության պատմության մեջ: Մետաֆիզիկան ու
դիալեյտիկան

որպես

զարգացման հայեցակարգեր:

Մետաֆիզիկայի

պատմական

դերակատարությունը: Զարգացման գաղափարը օբյեկտիվ իդեալիզմի հեգելյան ուսմունքում:
Դիալեկտիկայի՝ որպես զարգացման տեսության, հեգելյան ըմբռնումը. բանալի հասկացություններ
և օրենքներ: Զարգացման գաղափարը XIX դարի բնագիտական իմացության համատեքստում:
Դիալեկտիկան

որպես

գիտական

Դիալեկտիկայի

վերիմաստավորումը

իմացության
Մարքսի

ընդհանուր

մեթոդաբանանական

փիլիսոփայական

ուսմունքում:

հիմք:

Զարգացման

գաղափարի կիրառման առանձնահատկությունները բնական և հասարակական երևույթների
նկատմամբ /հետազոտության պատմական մեթոդը/: Հասարակական առաջընթացի և նրա
չափանիշների հիմնախնդիրը: Առաջընթացի և ետընթացի երևույթները հասարակական
գործընթացներում: Համակարգային վերլուծության մեթոդը և դիալեկտիկան: Տիեզերքը որպես
զարգացող համակարգ /Բյուականյան դպրոց/: Զարգացման գաղափարը բաց և անկայուն
սիներգետիկական /ինքնակազմակերպվող/ համակարգերում: Գիտությունը որպես զարգացող
համակարգ:

Դիալեկտիկան

որպես

սոցիալական

կոնֆլիկտների

փիլիսոփայական

իմաստավորման մերձավոր հիմք: Կոնֆլիկտաբանական տեսությունների փիլիսոփայալան
/աշխարհայացքային/ բաղադրիչները: Կոնֆլիկտի գոյաբանություն հասկացությունը: Կոնֆլիկտը
ազգակից հասկացությունների /հակադրություն, հակասություն, դիմաբախություն, մրցակցություն,
հակամարտություն,
հետազոտության

պատերազմ/

իմացաբանական

հասկացությունների
ու

մեթոդաբանական

համակարգում:

Կոնֆլիկտների

հիմնախնդիրները:

Իմացության

գործընթացում կոնֆլիկտի կոռուցողական գործառույթը: Օբյեկտիվ ճշմարտության հիմնահարցը
կոնֆլիկտային իրադրության ու հաղորդակցության համատեքստում: Կոնֆլիկտի կարգավորման
գործընթացում մի կողմից ճշմարտության և մյուս կողմից քաղաքական ու բարոյական
բաղադրիչների հարաբերության հարցը: Արդի միջազգային, էթնոքաղաքան և քաղաքակրթական
կոնֆլիկտների հիբրիդային /բազմավեկտոր/ բնույթը : Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը
փիլիսոփայության ու կոնֆլիտոլոգիական տեսությունների լույսի տակ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

А.В. Иванов, В.В. Миронов. Универститетские лекции по метафизике, М., 2004

2.

Черепанова Е.С. Философия конфликта (Учебное пособие), Екатеринбург, 2007

3.

Գլոբալ ճգնաժամ /Հրատարակիչ՝ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցություն/

: Երևան, 2010, 79 էջ
4. Манасян А.С. Карабахский кинфликт: ключевые понятия и хронока. Ереван, 2005
5.

Конфликтология (Ежеквартальный научно-практический журнал), N 4, 2012:
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2. Մաթեմատիկական տրամաբանություն

3. 4 կրեդիտ
ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2 , սեմ.-2

6. 3-րդ աշնանային կիսամյակ

7. առանց ընթացիկ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ծանոթացնել մաթեմատիկական տրամաբանության զարգացման պրոցեսում առաջացող
փիլիսոփայական հարցերին,

•

վերլուծել մաթեմատիկական և ձևական տրամաբանության փոխհարաբերությունը,

•

ներկայացնել կիբեռնետիկայի առարկան և մեթոդները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. գնահատելւ մաթեմատիկայի հիմնավորման փիլիսոփայական խնդիրները,
2. վերլուծելու ապացուցման պրոցեսը ձևական-տրամաբանական հաշինվերի միջոցով,
3. տարբերակելու «արհեստական ինտելեկտի» ստեղծման կողմ և դեմ փաստարկները::

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. գնահատել մաթեմատիկական տրամաբանության կիրառական նշանակությունը:
10.

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ

վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. դրսևորելու հիմնարար գիտելիքներ տեսական փիլիսոփայության,
տրամաբանության և գիտության փիլիսոփայության առարկայի արդի
հիմնախնդիրների մասին ,
Բ2. առաջադրելու փիլիսոփայական, տրամաբանական և բարոյագիտական
հիմնախնդիրներ, մշակելու հետազոտական ծրագրեր և դրանց իրականացման
մեթոդներ,
Բ7. տարբերակելու երևույթների օրինաչափ կապերը պատահականություններից և
կատարելու փիլիսոփայական ընդհանրացումներ,
Գ4. պատրաստելուու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2. Գործնական աշխատանք
3. Բանավոր հարցում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Գնահատման բաղադրիչները ՝ ընթացիկ ստուգումներ առավելագույնը՝ 5 միավոր, ինքնուրույն
աշխատանք առավելագույնը՝ 5 միավոր, մասնակցություն առավելագույնը՝ 2 միավոր,
եզրափակիչ քննություն առավելագույնը՝8 միավոր: Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի
յուրացման և վերարտադրության աստիճանը, պատասխանների ամբողջականությունը և
անսխալականությունը:
Գնահատման մեթոդ. բանավոր քննություն ըստ առաջադրված հարցաշարի:
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ասույթների տրամաբանության տարրերը: Ասույթների հաշիվը և մտահանգումների տեսակները:
Պրեդիկատների տրամաբանության տարրերը: Ասույթների և պրեդիկատների աքսիոմատիկդեդուկտիվ համակարգերի անհակասականությունը, անկախությունը, լուծելիությունը և
լրիվությունը: Ասույթների և պրեդիկատների հաշիվների կիրառելիությունը: Կիբերնետիկայի
առարկան, մեթոդները և տեղը գիտությունների համակարգում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Игошин В.И. Математическая логика и теория алгоритмов. – М.: Академия, 2008.
2.

Игошин В.И. Задачи и упражнения по математической логике и теории алгоритмов.- М.:
Академия, 2006.

3. Успенский В.А., Верещагин Н.К., Плиско В.Е. Вводный курс математической логики. – М.:
Физматлит, 2007.
4. Лавров И.А., Максимова Л.Л. Задачи по теории множеств, математической логики и
теории алгоритмов. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002
5. Гуц А. К. Математическая логика и теория алгоритмов. — М.: Либро- ком, 2009.
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2. Կիրառական փիլիսոփայություն

3. 5 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.-3.սեմ. -1

6. 3-րդ աշնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ներկայացնել և հիմնավորել փիլիսոփայական գիտելիքի հնարավոր կիրառական
ելքերը,

•

քննարկել էքզիստենցիալ տարբեր հիմնահարցերի արդյունավետ լուծման
փիլիսոփայական հնարավոր մոտեցումները,

•

նպաստել ուսանողների ինքնաճանաչմանը և սեփական ռեսուրսների լիարժեք
օգտագործմանը։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնելու մտածողության հիմնարար սկզբունքները և դրանց կիրառական
ազդեցությունը,

2.

նկարագրելու աշխարհի մտային-արժեքային պատկերի էությունը և նորովի
մեկնաբանելու կյանքի և մահվան հիմնահարցերը

3.

մեկնաբանելու հոգեբանության, կենսաբանության և բնագիտության`
գիտակցության հիմնախնդրին առնչվող ժամանակակից հետազոտությունները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
համադրելու գիտակցության հիմնախնդրի միջառարկայական հարցադրումները
2. գնահատելու փիլիսոփայության ներուժը մարդկային կյանքի կազմակերպման
ու կանոնակարգման գործում:
3. առաջարկելու անձնային աճին նպաստող կոնկրետ հանձնարարականներ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
•

10.

կիրառելու կենսական տարբեր խնդիրների ստեղծագործական լուծումներ
փնտրելու հմտություններ
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Ա1 դրսևորելու համակողմանի գիտելիք և իմացություն հայ և համաշխարհային
փիլիսոփայության տեսական և աշխարհայացքային գործառույթների, ինչպես նաև
փիլիսոփայական գիտելիքի կիրառման հնարավորությունների մասին:
Ա7

ներկայացնելու սոցիալական փիլիսոփայության, բարոյագիտության և սոցիալական
մարդաբանության տեսական ու կիրառական հիմնախնդիրները:

Ա8

հիմնավորելու փիլիսոփայական գիտելիքները տեսական ու գործնական
բնագավառներում կիրառելու համար մասնագիտական հմտությունների,
հռետորության և բանավիճելուունակության նշանակությունը:

Բ6

զբաղվելու գիտամանկավարժական և գիտահետազոտական աշխատանքներով :
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսությունների, առաջադրանքների քննարկում, տեքստի մեկնաբանում,
2. տեքստերի մեկնաբանում և հայեցակարգերի համեմատական վերլուծություն,
3. մտածողության արդյունավետության բարձրացման գործնական ռաջադրանքներ։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Դասընթացի արդյունարար գնահատականը ձևավորվում է 2 ընթացիկ քննությունների, ընթացիկ
ստուգման, ինքնուրույն աշխատանքի, մասնակցության և եզրափակիչ քննության համար տրված
գնահատականների գումարի արդյունքում։
1- ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր.

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով: Գնահատման
չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճիշտ մեկնաբանություն:
2- րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր..

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով: Գնահատման
չափանիշներ. վերլուծական մոտեցում, նյութի տիրպետման աստիճան և ներկայացման որակ:
Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 7 միավոր..
Գնահատման բաղադրիչը՝ մասնակցություն 3 միավոր, ինքնուրույն աշխատանք 4 միավոր։

Գնահատման մեթոդ. բանավոր քննություն ըստ առաջադրված հարցաշարի:
Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն,
վերլուծական պատասխաններ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Փիլիսոփայական գիտելիքի արդի կարգավիճակը և մարտահրավերները
2.

Իմաստասիրությունը որպես կիրառական փիլիսոփայություն: Կիրառական
փիլիսոփայության բարոյագիտական տեսանկյունը

3. Երջանկության հիմնախնդրի տեսական և գործնական հարցադրումները:
4. «Իրականություն» և «իրականության պատկեր» հասկացությունների փոխհարաբերության
հիմնախնդիրը: Մարդկային մտածողության և հույզերի դերը իրականության պատկերի
կառուցարկման հարցում:
5. Փիլիսոփայության և հոգեբանության փոխկապվածության հիմնահարցը: Կիրառական
փիլիսոփայության հոգեբանական տեսանկյունը:
6. Նորագույն գիտական հայտնագործությունները որպես մարդկային գիտակցության
հիմնախնդրի վերանայման հնարավորություններ: Կիրառական փիլիսոփայության
բնագիտական տեսանկյունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.

Բախ Ռ., Ջոնաթան Լիվինգստոն ճայը; Պատրանքներ, Եր. 2003
Հիլլ Ն., Խորհիր և հարստացիր, Եր. 2007

3.

Կոելյո Պ., Ալիքմիկոսը, Եր. 2013

4.

Ефимов Е., Практическая метафизика, М., 2001

5.

Кехо Дж., Подсознание может все, М. 2012
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2. Նոր շրջանի փիլիսոփայության պատմություն

3.5 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ.

5. դաս.-2. սեմ. -2

6. 3-րդ աշնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատումով

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

փոխանցել 17-րդ դարի փիլիսոփայության և 18-րդ դարի անգլիական սուբյեկտիվ իդեալիզմի
բնութագրական գծերի, ձևավորման նախադրյալների, հիմնական ներկայացուցիչների, նրանց
ստեղծագործական ժառանգության մեջ քննարկված առանցքային խնդիրների /գոյաբանական,
իմացաբանական, բարոյագիտական և այլն/ ու դրանց տրված լուծումների մասին
հնարավորինս ամբողջական գիտելիք,

•

ծանոթացնել համապատասխան փիլիսոփայական ուղղությունների փաստարկողական
զինանոցին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել 17-րդ դարի փիլիսոփայության և 18-րդ դարի անգլիական սուբյեկտիվ իդեալիզմի
ձևավորման նախադրյալները, բնորոշ գծերը,
2. ներկայացնել 17-րդ դարը և 18-րդ դարի անգլիական սուբյեկտիվ իդեալիզմի
ներկայացուցիչների փիլիսոփայական հայացքների բնութագրական գծերը, դրանցում
քննարկված առանցքային խնդիրները /գոյաբանական, իմացաբանական, բարոյագիտականև
այլն/, դրանց լուծումների ընդհանրություններն ու տարբերությունները:
3. մեկնաբանել տարբեր փիլիսոփայական ուղղությունների կոնցեպտուալ
առանձնահատկություններն ու դրանց փաստարկողական ապարատի ուժեղ և թույլ կողմերը:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. պատմական և տրամաբանական մեթոդների կիրառմամբ վերլուծելու 17-րդ դարի
փիլիսոփայության և 18-րդ դարի անգլիական սուբյեկտիվ իդեալիզմի ներկայացուցիչների
փիլիսոփայական ժառանգության ձևավորման նախադրյալները, ինչպես նաև ցույց տալ
փիլիսոփայական մտքի տրամաբանական զարգացման գործում նրանց ունեցած ավանդը
2. համեմատական մեթոդի կիրառմամբ վերլուծելու տարբեր մտածողների հայացքները,
ցույց տալու նրանց կոնկրետ հարցերի վերաբերյալ նրանց փիլիսոփայական
հայացքների ընդհանրություններն ու տարբերությունները:
3.

ինքնուրույն կարդալու և վերլուծելու 17-րդ դարի փիլիսոփայության և 18-րդ դարի անգլիական
սուբյեկտիվ իդեալիզմի ներկայացուցիչների սկզբնաղբյուրները, դրանց հիմնական
գաղափարները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռք բերած գիտելիքները,
2.

արդյունավետորեն մասնակցելու դասընթացին առնչվող խնդիրների հետ կապված

քննարկումներին, միջոցառումներին, դիսկուրսին:
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա1.

դրսևորելու

հիմնարար

գիտելիք

և

իմացություն

հայ

և

համաշխարհային

փիլիսոփայության տեսական և աշխարհայացքային գործառույթների, ինչպես նաև
փիլիսոփայական գիտելիքի կիրառման հնարավորությունների մասին,
2. Ա2. ներկայացնելու փիլիսոփայության իմացաբանական և մեթոդաբանական
գործառույթները, հիմնարար և կիրառական բնագավառները և բնագիտության ու
հասարակագիտության հետ առնչությունները,
3. Ա3. վերլուծելու մշակույթի համակարգում փիլիսոփայության ունեցած դերն ու
գործառույթները,
4. Գ1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ (ինտերակտիվ),
2. առաջադրանքներ, քննարկումներ, կոնկրետ հարցերի հետ կապված խմբային դերախաղքննարկումներ և այլն,
3. զեկուցումներ, ելույթներ, տարաբնույթ տեքստերի, սկզբնաղբյուրների վերլուծություն:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.

Դասընթացի արդյունարար գնահատականը ձևավորվում է 2 ընթացիկ քննությունների, ընթացիկ
ստուգման, մասնակցության և եզրափակիչ քննության համար տրված գնահատականների գումարի
արդյունքում։
Գնահատման բաղադրիչները ՝ 2 ընթացիկ քննություն՝ յուրաքանչյուրը առավելագույնը 4 միավոր,
ընթացիկ ստուգումներ 2 միավոր, մասնակցություն առավելագույնը՝ 2 միավոր, եզրափակիչ
քննություն առավելագույնը՝8 միավոր: Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և
վերարտադրության աստիճանը, պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը:
1. 1-ին ընթացիկ քննություն ը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճշգրիտ
մեկնաբանում:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն ը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական
պատասխաններ:
6. Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 8 միավոր
Գնահատման մեթոդ. բանավոր քննություն ըստ առաջադրված հարցաշարի:

Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, խնդիրների լուծում,
վերլուծական պատասխաններ:
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.

Նոր շրջանի փիլիսոփայության բնորոշ գծերը: Նոր շրջանի փիլիսոփայության

առանձնահատկությունները, հիմնական հարցերը, ձևավորման սոցիալ-տնտեսական,
հասարակական-քաղաքական և գիտամշակութային նախադրյալները: Գիտության և
փիլիսոփայության փոխհարաբերությունը: Բնագիտական նվաճումները և դրանց
աշխարհայացքային նշանակությունը: Գիտական նոր մեթոդների մշակումը, էմպիրիզմիև
ռացիոնալիզմի բնորոշ գծերը:
2.

Ֆրենսիս Բեկոնի փիլիսոփայությունը: Կյանքը, գործունեությունը և

ստեղծագործությունները: Բեկոնի քաղաքական հայացքները, սոցիալական ուտոպիան /«Նոր
Ատլանտիդա»/, նրա վերաբերմունքը անցյալի փիլիսոփայության նկատմամբ,
մտահայեցողական փիլիսոփայության և սխոլաստիկայի քննադատությունը: Գիտության
խնդիրը և նպատակը. «պտղաբեր» և «լուսաբեր» փորձերի հարաբերակցությունը:
Գիտությունների մեծ վերականգման նախագիծը. գիտությունների զարգացմանը արգելակող
պատճառները և դրանց հաղթահարման ուղիները: Բեկոնի ուսմունքը կուռքերի մասին:
Գիտությունների դասակարգումը, աստվածաբանության և փիլիսոփայության
հարաբերակցության հարցը: Գիտական նոր մեթոդի մշակման անհրաժեշտությունը /«Նոր
օրգանոն»/: Բեկոնի ուսմունքը մեթոդի մասին:
3.

Ռենե Դեկարտի փիլիսոփայությունը: Դեկարտի կյանքը, գործունեությունը և տեսական

ժառանգությունը: Փիլիսոփայության առարկան և խնդիրները: Սխոլաստիկայի
քննադատությունն ըստ «Խորհրդածություններ մեթոդի մասին» աշխատության: Դեկարտի
իմացաբանությունը: Դեկարտը որպես ռացիոնալիզմի հիմնադիր: Արմատական կասկածի
գաղափարը և դրա մեթոդաբանական նշանակությունը: Դեկարտի մետաֆիզիկան: Աստծո
կեցության ապացույցները: Սուբստանցիայի հիմնահարցը Դեկարտի փիլիսոփայության մեջ:
Դեկարտի բարոյագիտական հայացքները:
4. Պ. Հասենդիի, Բլեզ Պասկալի և Ն. Մալբրանշի փիլիսոփայական հայացքները:
5. Թոմաս Հոբսի փիլիսոփայությունը: Կյանքը, գործունեությունը և ստեղծագործությունները:
Հոբսը փիլիսոփայության առարկայի ու խնդիրների մասին: Հոբսի իմացաբանությունը, նրա
նոմինալիզմը: Նշանների մասին ուսմունքը: Ինդուկցիայի և դեդուկցիայի, վերլուծության և
համադրության դերն իմացության գործընթացում: Գիտությունների դասակարգման հարցը:
Հոբսի գոյաբանությունը, ուսմունք մարմինների և Աստծո մասին: Հոբսի սոցիալ-քաղաքական
կամ հասարակագիտական հայացքները:
6. Բենեդիկտ Սպինոզայի փիլիսոփայությունը: Սպինոզայի կյանքը, գործունեությունը և
ստեղծագործությունները: Սպինոզայի պանթեիզմը, սուբստանցիայի, ատրիբուտների և
մոդուսների մասին ուսմունքը: Նրա իմացաբանությունը: Սպինոզայի մարդաբանությունը,
ուսմունքը աֆեկտների մասին: Ազատության և անհրաժեշտության հարաբերակցության հարցը:
Սպինոզայի բարոյագիտական և հասարակագիտական հայացքները: Սպինոզան կրոնի
ծագման, էության և հասարակական կյանքում նրա դերի մասին: Աստվածաշնչի քննական
վերլուծությունը:
7.

Ջոն Լոկի փիլիսոփայությունը: Լոկի իմացաբանական հայացքները: Լոկի սենսուալիզմը:

Ներքին և արտաքին փորձ հասկացությունները: Զգայություն և ռեֆլեքսիա: Գիտելիքի
տեսակները: Առաջնային և երկրորդային որակներ: Լոկի գոյաբանական, հասարակագիտական,
բարոյագիտական և մանկավարժական հայացքները:
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8.

Գոտֆրիդ Լայնբնիցի փիլիսոփայությունը: Կյանքը, գիտական հետաքրքրությունների

շրջանակը, փիլիսոփայական հայացքների զարգացումը: Փիլիսոփայության առարկան և
խնդիրները, ռացիոնալիստական մեթոդաբանության սկզբունքները: Լայբնիցի
մոնադաբանությունը: Աստվածարդարացման և նախասահմանված ներդաշնակության մասին
ուսմունքը: Լայբնիցի իմացաբանությունը: Նրա վերաբերմունքը Լոկի և Դեկարտի
իմացաբանական հայացքների նկատմամբ:
9.

18-րդ դարի անգլիական սուբյեկտիվ իդեալիզմը /Ջորջ Բերկլի և Դավիդ Հյում/: Ջ. Բերկլիի

կյանքը, գործունեությունը և ստեղծագործությունները: Նրա իմացաբանությունը: Բերկլիի
«տատանումները» օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ իդեալիզմի միջև: Աստծո գաղափարը Բերկլիի
փիլիսոփայության մեջ: Հոգևոր սուբստանցիա հասկացությունը, ուսմունքը մարդկային հոգու
մասին: Բերկլիի բնափիլիսոփայական և սոցիալ-քաղաքական հայացքները: Դ. Հյումի կյանքը,
գործունեությունը և ստեղծագործությունների ընդհանուր բնութագիրը: Նրա
իմացաբանությունը: Պատճառականության մասին ուսմունքը: Հյումի սկեպտիցիզմը և
ագնոստիցիզմը: Սկեպտիցիզմը որպես փիլիսոփայական և կենսական դիրքորոշում: Հյումի
բարոյագիտական ուսմունքի սկզբունքները: Նրա վերաբերմունքը կրոնի և եկեղեցու նկատմամբ:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Заиченко Г. А. Объективность чувственного знания: Локк, Беркли и проблема «вторичных»
качеств // Философские науки. — 1985. — № 4. — С. 98-109.
2. Мареев С.Н., Мареева Е.В. История философии (общий курс) : Учебное по¬собие. — М.:
Академический Проект, 2003.
3. Рассел Б. История западной философии, Издание 3-е, исправленное, Научный
редактор издания профессор В.В.Целищев, Новосибирск, 2001.
4. Реале Дж. и Антисери Д.. Западная философия от истоков до наших дней. От Возрождения до
Канта / В переводе и под редакцией С. А. Мальцевой. С-Петербург, «Пневма», 2002.
5. Фишер К. История новой философии: Бенедикт Спиноза. — М.: АСТ, Транзиткнига, 2005.
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2. Ազատության փիլիսոփայություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 3 ժամ/շաբ.
6. 3-րդ աշնանային կիսամյակ

5. դաս.- 2, սեմ.-1
7. առանց եզրափակիչ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ներկայացնել ազատության փիլիսոփայության տեղն ու դերը փիլիսոփայական գիտելիքի
համակարգում, բնութագրել ազատության փիլիսոփայության խնդրակարգը,

•

տրամաբանությունն ու զարգացման միտումները,
•

վերլուծել ազատության իրավական, քաղաքական և քաղաքացիական տեսանկյունները,

•

ներկայացնել ազատության փիլիսոփայական ըմբռնման առանձնահատկությունը,

•

պարզաբանել էկզիստենցիալ ազատության խնդրակարգը։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

գնահատելու ազատության փիլիսոփայության մեթոդաբանության էությունն
ու յուրահատկությունները,

2.

ներկայացնելու ազատության կրոնական, ճակատագրապաշտական,
կամապաշտական, անիշխանական, դիալեկտիկական և էկզիստենցիալիստական
ըմբռնումները, դրանց ընդհանրություններն ու տարբերությունները,

3.

վերլուծելու մարդկային կեցության էկզիստենցիալ արժեքն ու նշանակությունը,

4.

նկարագրելու ազատություն հասկացության վերաբերյալ հայեցակարգային
տարբեր մոդելները, դրանց կառուցման փաստարկողական համակարգերը,

5.

արժևորելու ազատության դերը ինտելեկտուլ մտքի զարգացման համատեքստում,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
6.

ներկայացնելու իր ազատությունները, իրավունքներն ու պարտականությունները,

7. նկարագրելու իմաստաարժեքային ճգնաժամերը հաղթահարելու ուղիները,
8. օժանդակելու սոցիալական ներդաշնակ համակեցության կազմակերպմանը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
9. վերլուծելու արդի քաղաքակրթական մարտահրավերների բարոյական տեսանկյունները,
10. պահպանելու ազատության և պատասխանատվության նորմերը:
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1

դրսևորելու համակողմանի գիտելիք և իմացություն հայ և համաշխարհային
փիլիսոփայության տեսական և աշխարհայացքային գործառույթների, ինչպես նաև

Ա7

փիլիսոփայական գիտելիքի կիրառման հնարավորությունների մասին :
ունենալու հիմնարար գիտելիքներ սոցիալական փիլիսոփայության, բարոյագիտության և
սոցիալական մարդաբանության տեսական ու կիրառական խնդիրների մասին:

Ա8 հիմնավորելու փիլիսոփայական գիտելիքները տեսական ու գործնական
բնագավառներում կիրառելու համար մասնագիտական հմտությունների,
հռետորության և բանավիճելու ունակության նշանակությունը :
Բ4

վերլուծելու տնտեսական, քաղաքական և սոցիոմշակութային գործընթացները և
մշակելու դրանց հետազոտման մեթոդաբանություն:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. պատմա-համեմատական վերլուծություն,
2. տեքստերի մեկնաբանում և հայեցակարգերի քննական վերլուծություն,
3. ինտերակտիվ մեթոդ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Դասընթացի արդյունարար գնահատականը ձևավորվում է երկու ընթացիկ քննությունների, ընթացիկ
ստուգման, ինքնուրույն աշխատանքի և մասնակցության համար տրված միավորների գումարի հիման
վրա։
1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 5 միավոր.
Գնահատման մեթոդ՝ ամփոփ վերլուծական գրավոր պատասխաններ հարցերին,
Գնահատման չափանիշները՝ նյութի ինքնուրույն վերլուծություն, պատասխանների
ամբողջականություն
2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.

Գնահատման մեթոդները՝ էսսեի պատրաստում և բանավոր ներկայացում:
Գնահատման չափանիշները՝ կատարված աշխատանքի համապատասխանությունը առաջադրված
նկարագրիչներին:

Գնահատման բաղադրիչը՝ ընթացիկ ստուգում 6 միավոր, ինքնուրույն աշխատանք 2 միավոր,
մասնակցություն 3 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ բաժիններից.
1. Ազատությունը ուպես մարդու էութենական հատկանիշ:
2. Ազատության մեկնաբանության հայեցակետերը:
3. Ազատության էկզիստենցիալիստական ըմբռնումը:
4. Ազատ ընտրության հիմնախնդիրը:
5. Ազատություн և պատասխանատվություն:
6. Անձնական /քաղաքացիական/ իրավունքներ և ազատություններ:
7. Քաղաքական իրավունքներ և ազատություններ:
8. Սոցիալական ադապտացիան ազատության համատեքստում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Левицкий С.А., Трагедия свободы, М., 2005.
2.

Ж.-П.Сартр, Экзистенциализм-это гуманизм, М., 2015.

3.

Фромм Э., Бегство от свободы, М., 2012.

4.

Шабанова А.С., Социология свободы. М., 2013.
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2. Պատմության փիլիսոփայություն

3. 6
ECTS
կրեդիտ

4. 5 ժամ/շաբ.
6. 4-րդ գարնանային կիսամյակ

5. դաս.-3, սեմ.-2
7. Եզրափակիչ գնահատումով

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ներկայացնել ուսանողներին պատմության փիլիսոփայության տեղն ու դերը
փիլիսոփայական գիտելիքի համակարգում, բնութագրել պատմության փիլիսոփայության
խնդրակարգը, տրամաբանությունն ու զարգացման միտումները,

•

պարզաբանել անտիկ, նոր և նորագույն դարաշրջաններում պատմության փիլիսոփայական

•

ըմբռնումները,
ներկայացնել մշակույթի և քաղաքակրթության ըմբռնումները դասական և ոչ դասական
փիլիսոփայական համակարգերոոմ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

գնահատելու պատմության փիլիսոփայության մեթոդաբանության էությունն ու
յուրահատկությունները,

2.

մեկնաբանելու պատմական արժեքների և իդեալների ձևավորման
առանձնահատկությունները:

3.

նկարագրելու համապատմական օրենքներն ու օրինաչափությունները,

4.

ներկայացնելու պատմության փիլիսոփայության հիմնական ուղղությունները,

5.
6.

վերլուծելու կոնկրետ պատմական իրավիճակը,
բացատրելու պատմության մեջ օբյեկտիվի և սուբյեկտիվի դիալեկտիկան:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
7.

դրսևորելու հիմնարար գիտելիքներ պատմափիլիսոփայական հետազոտության
էության և առանձնահատկությունների մասին:

8. գնահատելու և մեկնաբանելու պատմական իրադարձությունները,
9. վերլուծելու մարդկային կեցության հակասությունները, պատմության իմաստն
ու նշանակությունը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
10.վերլուծելու պատմական փաստերն ու իրադարձությունները, կատարելու
հիմնավորված հետևություններ,
11. վերլուծելու արդի քաղաքակրթական մարտահրավերների պատմափիլիսոփայական
տեսանկյունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1

դրսևորելու համակողմանի գիտելիք և իմացություն հայ և համաշխարհային
փիլիսոփայության տեսական և աշխարհայացքային գործառույթների, ինչպես նաև
փիլիսոփայական գիտելիքի կիրառման հնարավորությունների մասին:

Ա5

բացատրելու պատմության փիլիսոփայության, մշակույթների ու
քաղաքակրթությունների զարգացման և դրսևորման արդի
առանձնահատկությունները:
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Բ3

մեկնաբանելու հայ փիլիսոփայական մտքի առանձնահատկությունները և
առնչությունները արևելյան և արևմտյան փիլիսոփայական մտքի հետ.:

10.Գ4 պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, վարելու
գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. պատմա-համեմատական վերլուծություն,
2. տեքստերի մեկնաբանում և հայեցակարգերի համեմատական վերլուծություն,
ինտերակտիվ մեթոդ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճիշտ
մեկնաբանություն:
2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր..

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. վերլուծական մոտեցում, նյութի տիրապետման աստիճան և
ներկայացման որակ:
3. Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 8 միավոր..

Գնահատման մեթոդ. բանավոր քննություն ըստ առաջադրված հարցաշարի:
Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական
պատասխաններ:
Գնահատման բաղադրիչները՝ ընթացիկ ստուգում առավելագույնը՝ 2 միավոր, մասնակցություն
առավելագույնը՝ 2 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ բաժիններից.
1. Պատմության փիլիսոփայության առարկան և խնդիրները:
2. Պատմական պրոցեսի պարբերացումը:
3. Պատմական պրոցեսի միասնությունն ու բազմազանությունը:
4. Մարդը և պատմությունը:
5. Պատմության ֆորմացիոն և քաղաքակրթական տեսությունները:
6. Ճշմարտության հիմնախնդիրը պատմական ճանաչողության մեջ:
7. Պատմության իմաստն ու նշանակությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Гобозов И.А. Введение в философию истории. М., 2009.

2.

Гречко П.Г. Концептуальные модели истории.М., 2002.

3.

Ивин А.М., Введение в философию истории. М., 2008.

4.
Шпенглер О. Закат Европы. М., 2012.
14. Философия истории. Под ред. А.С. Панарина.М., 2009.
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1. 1311/Բ11

2.Իմացության փիլիսոփայություն

3. 4 կրեդիտ
ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2 , սեմ.-2

6. 4-րդ գարնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատումով

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ներկայացնել մարդկային ճանաչողությունը որպես փիլիսոփայական իմաստավորման
առարկա, ուսանողներին հաղորդել գիտելիքներ այն մասին, թե ինչպես է իմացության
զարգացումը հարուցել փիլիսոփայական նոր հարցադրումների ու թեմաների ձևավորումը,

•

հաղորդել

համակարգված

գիտելիքներ

իմացության

փիլիսոփայության

տարբեր

հայեցակարգերի ու առանցքային հարցադրումների մասին,
մեկնաբանել իմացության փիլիսոփայական հայեցակարգերի մեթոդաբանական դերը

•

բնական և հասարակական երևույթների հետազոտության ընթացքում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

մեկնաբանելու

ճանաչողության

փիլիսոփայական

էության

հարցադրումների

ու

ու

հնարավորությունների

դրանց

մասին

տարբեր

պատասխանների անխուսափելիությունը,
2.

բացատրելու իմացության փիլիսոփայական տարբեր հայեցակարգերի առաջադրման
ներգիտական ու արտագիտական /սոցիալական/ շարժառիթները,

3.

համեմատելու

այդ

հայեցակարգերը

որպես

ճանաչողության

գործընթացի կողմնորոշիչներ ու դետերմինանտներ :

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. իմացության փիլիսոփայական հայեցակարգերի պատմական զարգացման համատեքստում
մեկնաբանելու դրանց առանձին բանալի թեմաներն ու հասկացությունները,
2. վերլուծելու իմացության փիլիսոփայության նոր հարցադրումները,
3. ներկայացնելու աշխարհայացքային այն տարբերությունները, որ հատուկ են
իմացության հայեցակարգերին գիտական գիտելիքների տարամետ մեկնաբանության
ու աշխարհի տարբեր պատկերների կառուցման ընթացքում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. վերլուծելու իմացության փիլիսոփայության հայեցակարգերի
իմացաբանական, /ներգիտական/ ու սոցիալական հիմքերն ու
շարժառիթները,
2. ներկայացնելու իմացության փիլիսոփայության առանձին հայեցակարգերի դերն ու տեղը
նրանց պատմական զարգացման խորքի վրա:
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4.

մեկնաբանելու

աշխարհի

փիլիսոփայական

պատկերի

գոյաբանական և իմացաբանական հիմունքները, նյութական և հոգևոր
կեցության ծագման բնագիտական և մշակութաբանական հիմքերը,
Ա8. հիմնավորելու փիլիսոփայական գիտելիքները տեսական ու գործնական
բնագավառներում կիրառելու համար մասնագիտական հմտությունների,
հռետորության և բանավիճելու ունակության նշանակությունը,
Բ5. բացահայտելու բնագիտական և փիլիսոփայական մշակույթների
փոխպայմանավորվածության օրինաչափությունները և գիտության զարգացման
սոցիոմշակութային հետևանքները,
Գ4. պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2. Քննարկում
3. Անհատական աշխատանք
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.

Դասընթացի արդյունարար գնահատականը ձևավորվում է 2 ընթացիկ քննությունների, ընթացիկ
ստուգման, մասնակցության և եզրափակիչ քննության համար տրված գնահատականների գումարի
արդյունքում։
Գնահատման բաղադրիչները ՝ 2 ընթացիկ քննություն՝ յուրաքանչյուրը առավելագույնը 4
միավոր, ընթացիկ ստուգումներ 2 միավոր, մասնակցություն առավելագույնը՝ 2 միավոր,
եզրափակիչ քննություն առավելագույնը՝8 միավոր: Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի
յուրացման և վերարտադրության աստիճանը, պատասխանների ամբողջականությունը և
անսխալականությունը:
1. 1-ին ընթացիկ քննություն ը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճշգրիտ
մեկնաբանում:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն ը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական
պատասխաններ:
Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 8 միավոր
Գնահատման մեթոդ. բանավոր քննություն ըստ առաջադրված հարցաշարի:
Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, խնդիրների լուծում,
վերլուծական պատասխաններ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Իմացության

փիլիսոփայության

առարկան:

Մարդկային

ճանաչողությունը

որպես

տրամաբանական, հոգեբանական, կիբեռնետիկական հետազոտության և փիլիսոփայական
անդրադարձի առարկա:
Իմացաբանական առաջին հարցադրումները հին հունական գոյաբանող փիլիսոփայության
համատեքստում:

Մարդաբանական

շրջադարձը

անտիկ

փիլիսոփայության

մեջ

և

դրա

անդրադարձը իմացության փիլիսոփայական հարցադրումներու: Զենոն Էլեացու ապորիաների
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իմացաբանական խորքը:
Իմացաբանական

լավատեսություն

և

իմացաբանական

հոռետեսություն:

Ճշմարտության

հիմնախնդիրը և կորեսպոնդենցիայի /համապատասխանության/ հակեցակարգի առաջադրումը
Արիստոտելի
հիմքերը:

կողմից: Անտիկ կասկածապաշտությունը /սկեպտիցիզմը/ և նրա

Ճանաչողության

հարցերը

միջնադարյան

թեոլոգիայում:

Ճշմարտության

իմացական
և

հավատի

հարաբերության հարցը (Թովմա Աքվինացի):
Մարդաբանական շրջադարձը Վերածննդի դարաշրջանում և դրա անդրադարձը իմացության
փիլիսոփայության հարցերում: Փորձնական բանգիտության զարգացումը Նոր ժամանակներում,
իմացության գործընթացի նոր տեսանկյունների բացահայտումը և դրանց փիլիսոփայական
իմաստավորումը: Ճանաչողության երկու հարացույցերի՝ էմպիրիզմի և ռացիոնալիզմի,
փիլիսոփայական բանավեճը Նոր ժամանակում:
Լուսավորչականության

իմացաբանական

օպտիմիզմի

հիմքերը:

Բանականությունը

որպես

հասարակական զարգացման գրավական: Կանտի կատարած «կոպեռնիկոսյան հեղաշրջումը»:
Ճշմարտության դասական /արիստոտելյան/ հայեցակարգից տարբեր և նրան ընդիմախոսող նոր
հայեցակարգերի
ձևավորումը
XIX-XX
Ճշմարտության կոհերենտական ըմբռնումը:

դարերում:

Պրագմատիզմ,

կոնվենցիոնալիզմ:

Մարքսիզմի իմացության տեսությունը: Պոզիտիվիզմը որպես իմացության էմպիրիստական գծի
շարունակություն: Նոր պոզիտիվիզմ:
Լեզվաբանական շրջադարձը իմացության փիլիսոփայության հարցերում:

Ճշմարտության

հարցը անալիտիկ փիլիսոփայության համատեքստում:
Էպիստեմոլոգիան որպես գիտելիքի և ճշմարտության ներգիտական կեցության իմաստավորման
հայեցակարգ:
Իմացության փիլիսոփայական հարցերը էքզիստենցիալիզմի, ֆենոմենոլոգիայի, հետպոզիտիվիզմի
և հետմոդեռնի փիլիսոփայական ուսմունքների համատեքստում:
Իմացության փիլիսոփայական հարցերը հաղորդակցական գործընթացների համատեքստում:
Ճանաչողության գործընթացի մշակութային պայմանավորվածության մասին հարցադրումները
իմացության փիլիսոփայության արդի հայեցակարգերում:
13.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Համլետ Ա. Գևորգյան: Փիլիսոփայություն, պատմություն, մշակույթ: Երևան, 2005
2. Շաքարյան Հ.Գ.: Փիլիսոփայություն: Ուսումնական ձեռնարկ: Երևան, 2005:
3. Զաքարյան Ս.Ա.: Փիլիսոփայության պատմություն : Երևան, 2005:
4. Мамчур Е.Д. Образы науки в современной культуре. М., 2008
Эпистемология: перспективы развития. М., 2012
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2. Գեղագիտություն

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4- ժամ/շաբ.

5. դաս.-2.սեմ. -2

6. 4-րդ գարնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ծանոթացնել գեղագիտության պատմական զարգացման օրինաչափություններին

•

հիմնավորել գեղագիտական տեսությունների սոցիոմշակութային
պայմանավորվածության սկզբունքը

•

ներկայացնել տեսական գեղագիտության արդի հիմնախնդիրները

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. վերլուծելու գեղագիտության` որպես տեսական համակարգի առաջացման և
պատմական զարգացման ներքին տրամաբանությունը,
2. տարբերակելու արվեստի

հիմնական ուղղությունները և գեղագիտության առանցքային

հասկացությունները:
3. ներկայացնելու արվեստի հոգեբանության և արվեստի սոցիոլոգիայի խնդրակարգերի
հիմնական հարցադրումները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

տարբերակելու հիմնական գեղագիտական ուղղությունները` ելնելով իրենց
ոճական առանձնահատկություններից

2.

իրականացնելու գրագետ գեղագիտական վերլուծություններ

3.

գնահատելու գեղագիտականի դերը և հնարավորությունները հասարակական
կյանքի կազմակերպման ու կանոնակարգման գործում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
•

ստեղծագործաբար կիրառելու ունեցած գիտելիքները,

•

իմաստավորելու արդի հասարակական իրողությունները

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա7

ներկայացնելու սոցիալական փիլիսոփայության, բարոյագիտության և սոցիալական
մարդաբանության տեսական ու կիրառական հիմնախնդիրները :

Բ1 մեկնաբանելու փիլիսոփայական տարբեր ուղղություններն ու հայեցակարգերը,
գնահատելու դրանց առանձնահատկությունները և արդիականությունը:
Բ3

մեկնաբանելու հայ փիլիսոփայական մտքի առանձնահատկությունները և առնչությունները
արևելյան և արևմտյան փիլիսոփայական մտքի հետ:

Գ1

օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ:
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսությունների, առաջադրանքների քննարկում, տեքստի մեկնաբանում
2.տեքստերի մեկնաբանում և հայեցակարգերի համեմատական վերլուծություն
3.առաջադրանքներ և տարբեր մոդելների համեմատական վերլուծություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Դասընթացի արդյունարար գնահատականը ձևավորվում է 2 ընթացիկ քննությունների, ընթացիկ
ստուգման, մասնակցության և եզրափակիչ քննության համար տրված գնահատականների գումարի
արդյունքում։
1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր.

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճիշտ
մեկնաբանություն:
2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր..

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր
կերպով:Գնահատման չափանիշներ. վերլուծական մոտեցում, նյութի տիրպետման աստիճան
և ներկայացման որակ:
3. Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 8 միավոր..

Գնահատման մեթոդ. բանավոր քննություն ըստ առաջադրված հարցաշարի:
Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական
պատասխաններ:
Գնահատման բաղադրիչները՝ ընթացիկ ստուգումներ առավելագույնը՝ 4 միավոր,
մասնակցություն առավելագույնը՝ 2 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Գեղագիտությունը որպես փիլիսոփայական հայեցակարգ:
2. Անտիկ դասական գեղագիտության առանձնահատկությունները:
3. Միջնադարի և Վերածննդի գեղագիտությունը:
4. Նոր ժամանակաշրջան: Բարոկոյի և կլասիցիզմի գեղագիտությունը:
5. Ռոմանտիզմ և իմպրեսիոնիզմի գեղագիտությունը:
6. Գեղագիտության հիմնական կատեգորիաները:
7. Գեղարվեստական ստեղծագործության և ընկալման հոգեբանությունը:
8. Արվեստ և քաղաքակրթություն: Արվեստի կարգավիճակը արդի հասարակությունում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ղարագուլյան Ա., Գեղագիտություն. Դասախոսությունների համառոտագրություններ, Եր.
2017 (էլ. հրատարակություն)
2. Лосев А.Ф., Шестаков В.П. История эстетических категорий. М., 2006.
3. Кривцун О.А., Эстетика, М. 2000.
4. Тэн И. Философия искусства, М.2009.
5. Каган М.С. Эстетика как философская наука. СПб., 2010.
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1. 1311/Բ 12

2. Գերմանական դասական փիլիսոփայություն

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 5 ժամ.

5. դաս.-3. սեմ. -2

6. 4-րդ գարնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատումով

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ուսանողների մոտ ձևավորել 18-րդ դարի ֆրանսիական լուսավորականության և
գերմանական դասական փիլիսոփայության բնութագրական գծերի, ձևավորման
նախադրյալների, հիմնական ներկայացուցիչների, նրանց ստեղծագործական ժառանգության
մեջ քննարկված առանցքային խնդիրների ու դրանց տրված լուծումների մասին հնարավորինս
ամբողջական գիտելիք,

•

ներկայացնել 18-րդ դարի ֆրանսիական լուսավորականության և գերմանական դասական
փիլիսոփայության կատեգորիալ-հասկացական ապարատը, իմաստասիրման եղանակները
յուրակերպությունները,

•

վերհանել տարբեր մտածողների ստեղծած փիլիսոփայական համակարգերի կամ
ուսմունքների միջև ընդհանրություններն և տարբերությունները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն՝
1. Ներկայացնելու 18-րդ դարի ֆրանսիական լուսավորականության և գերմանական
դասական փիլիսոփայության առանձնահատկությունները, ձևավորման նախադրյալները,
հիմնական ներկայացուցիչներին:
2. Բացատրելու դասական և լուսավորական ռացիոնալիզմի տարբերությունները,
հետլուսավորական հակառացիոնալիզմի յուրակերպությունները լուսավորական
ռացիոնալիզմի հետ կապի համատեքստում:
3. Հնարավորինս հստակ ցույց տալու 18-րդ դարի ֆրանսիական լուսավորականության և
գերմանական դասական փիլիսոփայության ներկայացուցիչների ստեղծած փիլիսոփայական
համակարգերի կամ ուսմունքների առանձնահատկությունները, համեմատական մեթոդի
օգնությամբ ներկայացնելու դրանց ընդհանրություններն ու տարբերությունները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

պատմական և տրամաբանական մեթոդների կիրառմամբ վերլուծել 18-րդ դարի
ֆրանսիական լուսավորականության և գերմանական դասական փիլիսոփայության
ներկայացուցիչների փիլիսոփայական ժառանգության ձևավորման նախադրյալները և
փիլիսոփայական մտքի տրամաբանական զարգացման գործում Կանտի, Ֆիխտեի, Շելլինգի և
Հեգելի ունեցած դերակատարությունը:

2. համեմատական մեթոդի կիրառմամբ վերլուծելու տարբեր մտածողների հայացքները,
ցույց տալու կոնկրետ հարցերի վերաբերյալ նրանց փիլիսոփայական հայացքների
ընդհանրություններն ու տարբերությունները:
3. ինքնուրույն կարդալու և վերլուծելու 18-րդ դարի ֆրանսիական լուսավորականության և
գերմանական դասական փիլիսոփայության ներկայացուցիչների սկզբնաղբյուրները,
դրանց հիմնական գաղափարները, կատարելու որոշակի հետազոտական աշխատանք:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.

ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռք բերած գիտելիքները,

2. արդյունավետորեն մասնակցելու դասընթացին առնչվող խնդիրների հետ կապված
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քննարկումներին, միջոցառումներին, դիսկուրսին:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա1. դրսևորելու հիմնարար գիտելիք և իմացություն հայ և համաշխարհային
փիլիսոփայության տեսական և աշխարհայացքային գործառույթների, ինչպես նաև
փիլիսոփայական գիտելիքի կիրառման հնարավորությունների մասին,
2. Ա2. ներկայացնելու փիլիսոփայության իմացաբանական և մեթոդաբանական
գործառույթները, հիմնարար և կիրառական բնագավառները և բնագիտության ու
հասարակագիտության հետ առնչությունները,
3. Ա3. վերլուծելու մշակույթի համակարգում փիլիսոփայության ունեցած դերն ու
գործառույթները,
4. Գ1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ (ինտերակտիվ, համագործակցային ուսուցման ոգուն
համապատասխանող),
2.

առաջադրանքներ, քննարկումներ, կոնկրետ հարցերի հետ կապված
խմբային դերախաղ- քննարկումներ և այլն,

3. զեկուցումներ, ելույթներ, տարաբնույթ տեքստերի, սկզբնաղբյուրների
վերլուծություն:
13.

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.

Գնահատման բաղադրիչները ՝ 2 ընթացիկ քննություն՝ յուրաքանչյուրը առավելագույնը 4 միավոր,
ընթացիկ ստուգումներ 2 միավոր, մասնակցություն առավելագույնը՝ 2 միավոր, եզրափակիչ
քննություն առավելագույնը՝8 միավոր: Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և
վերարտադրության աստիճանը, պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը:
1. 1-ին ընթացիկ քննություն ը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճշգրիտ
մեկնաբանում:
2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական
պատասխաններ:
Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 8 միավոր

Գնահատման մեթոդ. բանավոր քննություն ըստ առաջադրված հարցաշարի:
Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, խնդիրների լուծում,
վերլուծական պատասխաններ:
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Լուսավորականության ընդհանուր բնութագիրը: Ֆրանսիական լուսավորականության
առաջացման պատմամշակութային, սոցիալ_քաղաքական և տնտեսական նախադրյալները:
Լուսավորականության լուսավորական և հետլուսավորական ըմբռնումները:
Լուսավորականության կանտյան ըմբռնումը: Դասական ռացիոնալիզմ, լուսավորական
ռացիոնալիզմ և հետլուսավորական հակառացիոնալիզմ: «Հանրագիտարանը» որպես 18-րդ
դարի ֆրանսիական լուսավորական շարժման ծնունդ և դրա պատմական նշանակությունը:
Հանրագիտարանի նպատակներն ու սկզբունքները:
2. Պ. Բեյլը, Բ. Ֆոնտենելը, Ժ. Մելյեն և ֆրանսիական լուսավորականությունը: Բեյլը որպես
ֆրանսիական լուսավորականության նախապատրաստող: Բեյլի սկեպտիցիզմը և «Պատմականքննադատական բառարան»-ի փիլիսոփայապատմական արժեքը: ֆոնտենելի լուսավորական
գաղափարները: Մելյեի «Կտակը»:
3. Շ. Մոնտեսքյոյի փիլիսոփայական հայացքները: Մոնտեսքյոյի աշխարհագրական
դետերմինիզմը, հակակղերական և հակաֆեոդալական գաղափարները: Մոնտեսքյոն հայերի ու
Հայաստանի մասին:
4. Վոլտերի փիլիսոփայական հայացքները: Վոլտերի հակակղերական և դեիստական
հայացքները: Վոլտերը որպես ազատախոհության պաշտպան և կրոնական
անհանդուրժողականության քննադատ: Պասկալի փիլիսոփայության և լայբնիցյան
լավատեսության վոլտերյան քննադատությունը:
5. Ռուսոյի փիլիսոփայական հայացքները: Ռուսոն որպես լուսավորականության
«հերետիկոս»: Ռուսոն ընդդեմ «էնցիկլոպեդիստների»: Ռուսոն որպես օտարման տեսության
սկզբնավորող: Սոցիալական անհավասարության առաջացումն ու պատմական ընթացքը:
«Հասարակական դաշինքի» տեսությունը և ժողովրդի կամքի սուվերենության գաղափարը:
Ռուսոյի բարոյագիտական և մանկավարժական հայացքները: Բանականության և զգացմունքի
հարաբերակցության հարցը:
6. Ֆրանսիական մատերիալիզմի ընդհանուր բնութագիրը: Ֆրանսիական մատերիալիզմի
առաջացման նախադրյալները, առանձնահատկությունները և հիմնական ներկայացուցիչները:
Ֆրանսիական մատերիալիզմի գնահատականները փիլիսոփայապատմական գրականության
մեջ: Ֆրանսիական մատերիալիստների իմացաբանական, գոյաբանական, բարոյագիտական,
հասարակագիտական հայացքները: «Բանական էգոիզմի» գաղափարը: Կրոնի և
աստվածաբանության քննադատությունը ֆրանսիական մատերիալիզմում:
7.

Գերմանական դասական փիլիսոփայության բնորոշ գծերը և ձևավորման

8.

նախադրյալները:
Կանտի փիլիսոփայությունը: Մինչքննադատական և քննադատական Կանտը: Կանտի
տիեզերածնական հիպոթեզը: Կանտի իմացաբանական հայացքները: Կանտի
բարոյագիտությունը և սոցիալ-քաղաքական հայացքները:

9.

Ֆիխտեի փիլիսոփայության ընդհանուր բնութագիրը: Ֆիխտեի գիտաբանության
հիմնադրույթները: Ֆիխտեի սոցիալ-քաղաքական հայացքները: Ֆիխտեի և Կանտի
փիլիսոփայական համակարգերի ընդհանրություններն ու տարբերությունները:

10. Շելլինգի փիլիսոփայության ընդհանուր բնութագիրը: Շելլինգի փիլիսոփայական
հայացքների զարգացման փուլերը: Շելլինգի բնության փիլիսոփայությունը, նույնության
փիլիսոփայությունը, տրանսցենդենտալ իդեալիզմի համակարգը և հայտնության
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փիլիսոփայությունը:
11. Հեգելի փիլիսոփայական համակարգը: Հեգելի տրամաբանության փիլիսոփայությունը,
բնության փիլիսոփայությունը և ոգու փիլիսոփայությունը: Հեգելի պատմափիլիսոփայական և
փիլիսոփայապատմական հայեցակարգերը: Հեգելի կրոնի փիլիսոփայությունը: Կրոնի և
փիլիսոփայության փոխհարաբերության հեգելյան ըմբռնումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Мареев С.Н., Мареева Е.В. История философии (общий курс) : Учебное пособие. — М.:
Академический Проект, 2003.
2. Реале Дж. и Антисери Д.. Западная философия от истоков до наших дней. От Возрождения до
Канта / В переводе и под редакцией С. А. Мальцевой. С-Петербург, «Пневма», 2002.
3. Мареев С.Н., Мареева Е.В. История философии (общий курс) : Учебное пособие. — М.:
Академический Проект, 2003.
4. Ойзерман Т. И. Кант и Гегель (опыт сравнительного исследования). — М.: "Канон+" РООИ
«Реабилитация», 2008.
5. Реале Дж. и Антисери Д.. Западная философия от истоков до наших дней. От романтизма до
наших дней (4) / В переводе с итальянского и под редакцией С. А. Мальцевой —
Издательство
«Пневма», С-Петербург, 2003.
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1. 1311/Բ13

2. Ստեղծագործության տեսության հիմնահարցեր

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2

6. 4-րդ գարնանային կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման

3. 3 կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

բացատրել ստեղծագործության և գործունեության այլ տեսակների միջև հիմնական և
էական տարբերությունները, ներկայացնել ստեղծագործության մոտիվացիան, մոտիվացիոն
դաշտ հասկացությունը և վերջինիս մեկնաբանությունների տարբերությունները
փիլիսոփայության և հոգեբանության շրջանակներում:

•

ամրագրել այն գիտակցումը, որ ստեղծագործում է մարդը, որը և ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ ամեն
տիպի էականը վերապրելու անդրադարձ, ուր այդօրինակ հոգեընթացը, որպեսզի լինի
վերապրելի որպես այդպիսին, պետք է ունենա ընկերային, ազգային և համամարդկային
բովանդակություն և նշանակություն:

•

մեկնաբանել ստեղծագործության, հայտնագործության, գյուտի տարբերությունները ,
ինչպես նաև պարզաբանել էլիտարիզմից, պանկրեատիվիզմի և թեիզմի շրջանակներում
ստեղծագործության մեկնաբանությունները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու ստեղծագործության էությունը և յուրահատկությունները,
2. բացատրելու ստեղծագործության ազգային և համազգային բնույթը.
3. վերլուծելու բարոյական իդեալը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. նկարագրելու ցանկացած ստեղծագործության, լինի այն գիտական-իմաստային, թե
գեղարվեստական,
նախամիջավայրը, միջավայրն ու պայմանները, գագաթնակետը,
դադարն ու հանգուցալուծում-ավարտը, ինչպես նաև անավարտ ստեղծագործությունների
իմաստասիրական բովանդակությունը և նշանակությունը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. ներկայացնելու ստեղծագործականի ընտրախավային և զանգվածային բնույթը՝ կապելով այդ
ամենը հասարակական ինքնագիտակցությանը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. վերլուծելու մշակույթի համակարգում փիլիսոփայության ունեցած դերն ու
գործառույթները,
Բ1. մեկնաբանելու փիլիսոփայական տարբեր ուղղություններն ու հայեցակարգերը,
գնահատելու դրանց առանձնահատկությունները և արդիականությունը,
Բ2. առաջադրելու փիլիսոփայական, տրամաբանական և բարոյագիտական
հիմնախնդիրներ, մշակելու հետազոտական ծրագրեր և դրանց
իրականացման մեթոդներ,
Գ4. պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները,
վարելու գիտական բանավեճեր:
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները
1. Դասախոսություն
2. Սեմինար պարապմունք
3. Անհատական աշխատանք /ռեֆերատ, զեկույց/
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Գնահատման բաղադրիչները ՝ 2 ընթացիկ քննություն՝ յուրաքանչյուրը առավելագույնը 4 միավոր,
ընթացիկ ստուգումներ առավելագույնը՝ 5 միավոր, ինքնուրույն աշխատանք առավելագույնը՝ 5
միավոր, մասնակցություն առավելագույնը՝ 2 միավոր: Գնահատման չափանիշները՝ անցած
նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը, պատասխանների ամբողջականությունը և
անսխալականությունը:
1. 1-ին ընթացիկ քննություն ը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճշգրիտ
մեկնաբանում:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն ը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական
պատասխաններ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական
բաժիններից. Ինքնաստեղծի առկայությունը և գիտակցումը:
Գիտակցության պատմությունը:
Ստեղծագործական հոգեընթաց և պատմական հիշողություն:
Անսահմանի անհրաժեշտ ներկայություն բուն ստեղծագործության մեջ:
Ստեղծագործության ազգային և համամարդկային բնույթը:
Ստեղծագործություն և լեզու:
Ճանաչողություն սրտով:
Խոստովանանքը ստեղծագործության մեջ:
Ստեղծագործություն և բարոյական իդեալ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հր.Շաքարյան, Փիլիսոփայությունը ստեղծագործության
գաղտնիքների որոնումներում, Եր., 2004թ.
2. Энгельмейер П.К. Теория творчества. – 2-е изд. – М.: ЛКИ, 2007.
3. Философия творчества. Ежегодник / РАН. ИФ. Сектор фило- софских проблем
творчества. Ред. кол.: Смирнова Н.М., Бес- кова И.А. – ред., Майданов А.С., Горелов
А.А., Моркина Ю.С., Ярославцева Е.И. – ред. колл. – М., 2017
4. Творчество как принцип антропогенеза. М. ,2009
5. Философия творчества: материалы Всероссийской научной конференции, 8-9 апреля
2015 г., Институт философии РАН, г. Москва / Под ред. Н.М.Смирновой,
А.Ю.Алексеева. – М.: ИИнтелл, 2015.
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2. Սոցիալական դիցաբանություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 3 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2. սեմ. -1

6. 5-րդ աշնանային կիսամյակ

7. առանց ընթացիկ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•
•

վերլուծել սոցիալական միֆերի էությունն ու ձևավորման մեխանիզմները,
կանխատեսել սոցիալական միֆերի ազդեցությունը զանգվածային գիտակցության և վարքի
վրա,

•

ծանոթանալ այն բոլոր սոցիալական, քաղաքական և մշակութային գործընթացներին, որոնք
նպաստում են սոցիալական միֆերի առաջացմանն ու տարածմանը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

նկարագրելու սոցիալական միֆերի կառուցարկման հիմունքներն ու
հիմնական գործառույթները,

2.

ներկայացնելու սոցիալական միֆերի տեսությունները և ժամանակակից սոցիալքաղաքական միֆերի տեխնոլոգիաները,

3.

կիրառելու սոցիալական միֆերի վերլուծության համատեքստում զանգվածային վարքի
մեկնաբանման և կարգավորման տեխնիկան:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

կիրառելու սոցիալ-քաղաքական և մշակութային միֆերի նպատակային ուղղվածությունը,

5.

վերլուծելու արդի դարաշրջանում սոցիալական միֆերի կենսունակությունն ու
ակտիվությունը խթանող հիմնական գործոնները,

6.

գնահատելու սոցիալական դիցաբանության տեսական-գաղափարական և
ճանաչողական հնարավորությունները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7.

փաստարկներ ներկայացնելու սոցիալական դիցաբանության հիմնախնդիրներին
նվիրված գիտական բանավեճերի ժամանակ,

8.

վերլուծելու սոցիալ-քաղաքական և մշակութային միֆերի մեթադականգործառնաման առանձնահատկությունները:
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5 բացատրելու պատմության փիլիսոփայության, մշակույթների ու
քաղաքակրթությունների զարգացման և դրսևորման արդի
առանձնահատկությունները:
Ա7. ներկայացնելու սոցիալական փիլիսոփայության, բարոյագիտության և սոցիալական
մարդաբանության տեսական ու կիրառական հիմնախնդիրները
Բ7 մեկնաբանելու փիլիսոփայական տարբեր ուղղություններն ու հայեցակարգերը,
գնահատելու դրանց առանձնահատկությունները և արդիականությունը:
Գ4 պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները,
վարելու գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. առաջադրանքների քննարկում
3. հայեցակարգերի ուսումնասիրություն և համեմատական վերլուծություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 9 միավոր.
Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի,

Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը,
պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը։

Գնահատման բաղադրիչները՝ ընթացիկ ստուգումներ առավելագույնը՝ 4 միավոր, ինքնուրույն
աշխատանք առավելագույնը՝ 4 միավոր, մասնակցություն առավելագույնը՝ 3 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Սոցիալական դիցաբանության առարկան:
2. Սոցիալական միֆերի էությունը, տարատեսակներն ու գործառույթները:
3. Քաղաքական միֆերի առանձնահատկություններն ու կառուցման տեխնիկան:
4. Միֆը և ուտոպիան:
5. Ազգայինը դիցականացման և ապադիցականացման համատեքստում:
6. Միֆ, իմիջ, կարծրատիպ:
7. Հետմոդեռնիզմը որպես դիցաբանություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Голосовкер Э. Логика мифа, М., Изд-во «Наука», 2009.

2.
3.
4.
5.

Ионин Л.Г. Социология культуры. М., Издательский дом ГУ ВШЭ, 2004.
Косарев А. Философия мифа, М., Изд-во «Университетская книга», 2003.
Лосев А. Диалектика мифа. М., Изд-во «Правда», 2005.
Мангейм К. Идеология и утопия. Диагноз нащего времени. М., Изд-во «Юрист», 2006.

126

1. 1311/Բ 14

2. Մեթոդաբանություն

3. 4 կրեդիտ
ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2 , սեմ.-2

6. 5-րդ աշնանային կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• հաղորդել
մեթոդաբանության՝
որպես փիլիսոփայական գիտաճյուղի
մասին համակարգված գիտելիքներ, բացահայտել այն կապը, որ գոյություն ունի մի կողմից
գոյաբանության

ու

իմացաբանության

մեթոդաբանության
միջև:

Խնդիր

է

և

մյուս

դրվում

կողմից

ցույց

տալ

մեթոդաբանության
աշխարհի

ու

պատկերի

հարաբերվածությունը հետազոտության մեթոդի նկատմամբ, ինչպես նաև կոնկրետ
գիտությունների առանձնահատկությունները՝ պայմանավորված իրենց մեթոդական
զինանոցով:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. մեկնաբանելու անտիկ փիլիսոփայության գոյաբանական ուսմունքների
համատեքստում ծագած մեթոդաբանական, տրամաբանական ու իմացաբանական
հիմնախնդիրները,
2. ներկայացնելու Նոր ժամանակներում գիտական իմացության մեթոդների շուրջ
ծագած փլիսոփայական վեճերը,
3. բացատրելու գիտական իմացության զարգացման արդի մեթոդաբանական
հիմնախնդիրների շուրջ տարվող բանավեճերի էությունը,
4. դասակարգելու մեթոդները ըստ գիտաճյուղերի ու հետազոտության
մակարդակների ։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. հիմնավորելու գիտական հետազոտության արդյունքերի պայմանավորվածությունը
կիրառված մեթոդով և այդ կապակցությամբ իմացաբանական հարցերի ծագման
անխուսափելիությունը;
2. վերլուծելու և գնահատելու գիտական կոնկրետ տեսություններում կիրառվող
մեթոդները դրանց արդյունավետության և գիտական գիտելիքի օբյեկտիվության
ապահաովման տեսանկյուններից;
3. համեմատելու ժամանակակաից գիտական հարցույցերը դրանց
մեթոդաբանական նախապատվությունների տեսակետից:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. վերլուծելու գիտական հետազոտությունները ու ավարտուն տեսությունները
մեթոդաբանության տեսանկյունից, շաղկապելու դրանք իմացաբանական
բնույթի հարցադրումների հետ:
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. ներկայացնելու փիլիսոփայության իմացաբանական և մեթոդաբանական
գործառույթները, հիմնարար և կիրառական բնագավառները և բնագիտության ու
հասարակագիտության հետ առնչությունները,
Ա8. հիմնավորելու փիլիսոփայական գիտելիքները տեսական ու գործնական
բնագավառներում կիրառելու համար մասնագիտական հմտությունների,
հռետորության և բանավիճելու ունակության նշանակությունը,
Բ1. մեկնաբանելու փիլիսոփայական տարբեր ուղղություններն ու հայեցակարգերը,
գնահատելու դրանց առանձնահատկությունները և արդիականությունը,
Բ7. տարբերակելու երևույթների օրինաչափ կապերը պատահականություններից և
կատարելու փիլիսոփայական ընդհանրացումներ,
Գ4. պատրաստելուու զեկուցումներ, ներկայացնելու
հետազոտությունների արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ (այդ թվում՝ տեսադասախոսություններ)
2. Գործնական պարապմունքներ (աշխատանք տեքստերի հետ, գիտելիքների ստուգում, բանավեճ)
3. Անհրաժեշտության դեպքում՝ արտադասարանային կոնսուլտացիաներ։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Դասընթացի արդյունարար գնահատականը ձևավորվում է երկու ընթացիկ քննությունների, ընթացիկ
ստուգման, ինքնուրույն աշխատանքի և մասնակցության համար տրված միավորների գումարի
հիման վրա։
Գնահատման բաղադրիչները ՝ 2 ընթացիկ քննություն՝ յուրաքանչյուրը առավելագույնը 4 միավոր,
ընթացիկ ստուգումներ առավելագույնը՝ 5 միավոր, ինքնուրույն աշխատանք առավելագույնը՝ 5
միավոր, մասնակցություն առավելագույնը՝ 2 միավոր: Գնահատման չափանիշները՝ անցած
նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը, պատասխանների ամբողջականությունը և
անսխալականությունը:
1. 1-ին ընթացիկ քննություն ը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճշգրիտ
մեկնաբանում:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն ը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:

Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական
պատասխաններ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Մեթոդի խնդիրը ռացիոնալիզմում և էմպիրիզմում: 2. Կանտյան տրանսցենդենտալիզմը և
նրա կերպափոխումները: 3. Մեթոդի խնդիրը Հեգելի և Մարքսի մոտ: 4. Բնագիտական և
հումանիտար մեթոդների դիխոտոմիան Վ.Դիլթայի և նորկանտականների մոտ (Բադենյան
դպրոց)։ 5. Վեբերի «իդեալական տիպերը» որպես սինթեզ: 6. Հերմենևտիկան որպես
հումանիտար հետազոտության մեթոդ: 7. Մեթոդի խնդիրը Վիտգենշտայնի մոտ և
անալիտիկ
փիլիսոփայության մեջ: 8. Մեթոդի խնդիրը հետարդիական փիլիսոփայության մեջ։
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ի. Կանտ, Դատողականության զուտ հասկացությունների սխեմատիզմի մասին, - Զուտ
բանականության քննադատություն, Եր., 2006, էջ 167-175։
2. Г.В.Гегель, Кто мыслит абстрактно, его же, Работы разных лет, т,1, М., 1970, с. 387-394.
3. Մ. Վեբեր, Ռացիոնալության տիպերը և լեգիտիմ կարգը - Հայաստանը Եվրոպայի
ճանապարհին, Եր., 2005, էջ 234-239:
4. Поппер К. Логика научного исследования. М., “Республика”, 2005:
5. Ոսկանյան Ա., Հասկացման անխուսափելիությու նը. Դրվագներ
փիլիսոփայական հերմենևտիկայի և կազմաքանդման պատմությունից, Եր., ԵՊՀ
հրատ, 2015 :
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2. Սոցիալական ճանաչողություն

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 3 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2. սեմ.-1

6. 5-րդ աշնանային կիսամյակ

7.առանց եզրափակիչ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

Ներկայացնել սոցիալական ճանաչողության վերաբերյալ արդի հայեցակարգերն ու
մոտեցումները,

•

բացահայտել դրանց խորքային առնչությունը գործնական իրողությունների հետ,

•

Ցույց տալ այդ հայեցակարգերի կիրառման հետևանքները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ներկայացնել սոցիալական ճանաչողության վերաբերյալ զանազան հայեցակարգերը,
2. Ցույց տալ դրանց ընդհանրություններն ու տարբերությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.

Գնահատել վերոհիշյալ հայեցակարգերի առավելություններն ու թերությունները:

4.

Որոշել կոնկրետ դեպքում դրանց կիրառման հնարավորությունները:

5.

Կիրառել դրանց առաջարկած սկզբունքներն ու մեթոդները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք
կան)
6.

Կիրառել քննադատական ու վերլուծական կարողությունները,

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2 ներկայացնելու փիլիսոփայության իմացաբանական և մեթոդաբանական
գործառույթները, հիմնարար և կիրառական բնագավառները և բնագիտության ու
հասարակագիտության հետ առնչությունները:
Ա7. ներկայացնելու սոցիալական փիլիսոփայության, բարոյագիտության և սոցիալական
մարդաբանության տեսական ու կիրառական հիմնախնդիրները,
Բ4 վերլուծելու տնտեսական, քաղաքական և սոցիոմշակութային գործընթացները և մշակել
դրանց հետազոտման մեթոդաբանություն:
Գ3 պլանավորելու ժամանակն ու այլ ռեսուրսները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ, տեքստի մեկնաբանում,
2. հայեցակարգերի համեմատական վերլուծություն,
3. օրինակի վերլուծություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.

Գնահատման մեթոդ՝ ամփոփ վերլուծական գրավոր պատասխաններ հարցերին,
Գնահատման չափանիշները՝ նյութի ինքնուրույն վերլուծություն, պատասխանների
ամբողջականություն
2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.

Գնահատման մեթոդները՝ ինքնուրույն աշխատանքի գնահատում, էսսեի պատրաստում և
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բանավոր

ներկայացում:

Գնահատման չափանիշները՝ կատարված աշխատանքի
համապատասխանությունը առաջադրված նկարագրիչներին,
ինքնավերլուծության առկայություն:

Գնահատման բաղադրիչները՝ ընթացիկ ստուգում առավելագույնը՝ 6 միավոր,
ինքնուրույն աշխատանք առավելագույնը՝ 4 միավոր, մասնակցություն
առավելագույնը՝ 2 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Սոցիալական ճանաչողության առարկան
2. Բնապաշտություն
3. Հակաբնապաշտություն
4. Մեկնողական մոտեցում
5. Սոցիալական ճանաչողության առանձնահատկութունները
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1.
2.

Դյուրկհայմ Է., Սոցիոլոգիական Մեթոդի Կանոնները, Սարգիս Խաչենց. Փրինթինֆո Եր., 2006:
Вебер М., «Объективность» социально-научного и социально-политического познания, Избранние
произведения, ПРОГРЕСС, М., 2005,

3.
4.

Дилтей В., Введение в науки о духе, http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000740/, .2016
Риккерт

Генрих,

Науки

о

природе

и

науки

о

культуре, http://www.koob.ru/rickert/nauki_o_prirode_i_kulture, .2016.

5.

Benton Ted, Craib Ian, Philosophy of Social Science. The philosophical foundations of social thought,
Palgrave, New York, 2001.
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2. 19-րդ դարի փիլիսոփայության պատմություն

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 6 ժամ.

5. դաս.-4. սեմ. -2

6. 5-րդ աշնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատումով

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

վերլուծել 19-րդ դարի արևմտյան փիլիսոփայության առաջադրած հիմնախնդիրները,

•

ներկայացնել նրա տեղն ու դերը համաշխարհային փիլիսոփայության պատմության մեջ.

•

բացահայտել ու գնահատել այն նորը, որ առաջադրեց այդ փիլիսոփայությունը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Նկարագրելու, թե ինչու՞ և ինչպե՞ս դասական փիլիսոփայության մտածողությունից
անցում կատարվեց ոչ դասական փիլիսոփայության,
2. մեկնաբանելու, թե որո՞նք էին դարաշրջանի փիլիսոփայության բնորոշ գծերը,
առաջադրանց խնդիրներն ու դրանց տրված լուծումները,
3.

ներկայացնելու դարաշրջանի մեծագույն մտածողների փիլիսոփայական հայացքները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

վերլուծելու համաշխարհային փիլիսոփայական մտքի զարգացման

2.

տրամանաբական ընթացքը,
մեկնաբանելու 19-րդ դարի փիլիսոփայության առանձնահատկությունները,

3.

գնահատելու և արժևորելու փիլիսոփաների ներդրումը
համաշխարհային փիլիսոփայության պատմության մեջ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. նկարագրելու դարաշրջանի փիլիսոփայության հիմանական պրոբլեմները,
քննարկված հարցերն ու տրված լուծումները,
2. վերլուծելու փիլիսոփաների ժառանգությունը և պարզելու նրանցից յուրաքանչյուրի
բերած նորույթը,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա1 դրսևորելու համակողմանի գիտելիք և իմացություն հայ և համաշխարհային
փիլիսոփայության տեսական և աշխարհայացքային գործառույթների, ինչպես նաև
փիլիսոփայական գիտելիքի կիրառման հնարավորությունների մասին,
2. Ա2 ներկայացնելու փիլիսոփայության իմացաբանական և մեթոդաբանական
գործառույթները, հիմնարար և կիրառական բնագավառները և բնագիտության ու
հասարակագիտության հետ առնչությունները,
3. Ա3 վերլուծելու մշակույթի համակարգում փիլիսոփայության ունեցած դերն ու
գործառույթները,
4. Գ1 օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսությունների, առաջադրանքների քննարկում, գրականության վերլուծություն,
2.տեքստերի մեկնաբանում և համեմատական վերլուծություն.
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12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.

Գնահատման բաղադրիչները ՝ 2 ընթացիկ քննություն՝ յուրաքանչյուրը առավելագույնը 4 միավոր,
ընթացիկ ստուգումներ առավելագույնը՝ 2 միավոր, մասնակցություն առավելագույնը՝ 2 միավոր,
եզրափակիչ քննություն առավելագույնը՝8 միավոր: Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի
յուրացման և վերարտադրության աստիճանը, պատասխանների ամբողջականությունը և
անսխալականությունը:
1. 1-ին ընթացիկ քննություն ը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճշգրիտ
մեկնաբանում:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն ը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական
պատասխաններ:
7. Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 8 միավոր

Գնահատման մեթոդ. բանավոր քննություն ըստ առաջադրված հարցաշարի:
Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, խնդիրների լուծում,
վերլուծական պատասխաններ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. 19-րդ դարի փիլիսոփայության հանդես գալու նախադրյալները և նոր միտումները:
2.

Ֆոյերբախի մարդաբանական մատերիալիզմը:

3. Շոպենհաուրեի վոլյունտարիզմը:
4. Կիերկեգորի էկզիստենցիալիզմը:
5. Մարքսիստական փիլիսոփայության բնորոշ գծերը:
6. Պոզիտիվիզմի առաջացումը:
7. Նիցշեի փիլիսոփայությունը:
8. Պրագմատիզմի առաջացումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Նիցշե Ֆ., Այսպես խոսեց Զրադաշտը , Եր., 2005:
2. Западная философия XIX века, М., 2005.
3. Рассел Б., Западная философия, М., 2008.
4. Конт О., Дух позитивной философии, СПб, 2001.
5. Лосский Н., История русской философии, М., 2007.
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1. 1311/Բ16

2. Փիլիսոփայություն և արվեստ

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 3 ժամ.

5. դաս.-2. սեմ. -1

6. 5-րդ աշնանային կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ուսանողի մոտ կայուն գիտելիքներ ձևավորել մշակույթի համակարգում արվեստ երևույթի
նշանակության, գործառույթների ու մարդաստեղծ ներուժի մասին:

•

վերլուծել արվեստի և փիլիսոփայության անքակտելի կապը և արվեստի միջոցով մարդու
մարդկայնացման հիմնախնդիրը:

•

մեկնաբանել մարդու փիլիսոփայական ընկալումների և գեղագիտական իդեալների
հերթագայման կապը,

•

ներկայացնել արդի գլոբալ հասարակությունում արվեստի կատարած դերը և
հայկական մտագործելակերպի ու ինքնության կառուցման վրա արվեստի
փիլիսոփայական հիմքերի ունեցած ազդեցությունները:

9. Դասընթացի ավարտին

ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

բացատրելու «արվեստ» հասկացության սահմանումը,

2.

մեկնաբանելու արվեստի առաջացման և զարգացման որոշ տեսություններ,

3.

ներկայացնելու արվեստի գործառույթները,

4.

վերլուծելու փիլիսոփայություն-արվեստ սերտ փոխառնչությունը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Գիտական շարադրանքում օգտագործելու արվեստի փիլիսոփայության
հիմնական հասկացությունները,
2. նկարագրելու գեղագիտական իդեալի դրսևորումները պատմական
տարբեր դարաշրջաններում և տարբեր մշակութային տարածքներում,
3. գնահատելու փիլիսոփայության և դարաշրջանի ոգու ազդեցությունն արվեստի
զարգացման գործընթացում,
4. մեկնաբանելու մերօրյա մշակութային երևույթները և գործընթացները
արվեստի և փիլիսոփայության սերտ կապի մեթոդաբանության տեսանկյունից

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. օգտվելու մասնագիտական գրականությունից, սկզբնաղբյուրներից և տեղեկատվական
այլ աղբյուրներից,
2. վերլուծելու արդի մշակութային կյանքում առկա տարբեր իրողություններ
արվեստի փիլիսոփայության հասկացութային ապարատի օգնությամբ,

3. կիրառելու արվեստի և փիլիսոփայության կապի մասին ստացած գիտելիքները կոնկրետ
մասնագիտական ոլորտում:
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա3. վերլուծելու մշակույթի համակարգում փիլիսոփայության ունեցած դերն ու
գործառույթները,
2. Ա5. բացատրելու պատմության փիլիսոփայության, մշակույթների ու
քաղաքակրթությունների զարգացման և դրսևորման արդի առանձնահատկությունները,
3. Գ1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
4. Գ4. պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները,
վարելու գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ, սեմինարներ, տեսալուսացուցադրություններ,
2.տեքստերի մեկնաբանում, քննարկում-բանավեճ, խմբային աշխատանքներ,
3. դերային խաղ և մոդելավորում, աշխատանք սկզբնաղբյուրների հետ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Գնահատման բաղադրիչները ՝ 2 ընթացիկ քննություն՝ յուրաքանչյուրը առավելագույնը 4 միավոր,
ընթացիկ ստուգումներ առավելագույնը՝ 5 միավոր, ինքնուրույն աշխատանք առավելագույնը՝ 5
միավոր, մասնակցություն առավելագույնը՝ 2 միավոր: Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի
յուրացման և վերարտադրության աստիճանը, պատասխանների ամբողջականությունը և
անսխալականությունը:
1. 1-ին ընթացիկ քննություն ը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճշգրիտ
մեկնաբանում:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն ը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր
կերպով: Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն,
վերլուծական պատասխաններ::
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Արվեստն ուսումնասիրող գիտակարգերը. գեղագիտություն, արվեստաբանություն և
արվեստի փիլիսոփայություն:
2.

«Արվեստ» հասկացության սահմանումները:

3. Արվեստի առաջացման հիմնախնդիրը:
4. Արվեստի գործառույթները:
5. Արվեստ և փիլիսոփայություն փոխառնչությունը: Էմպատիա, կատարսիս,
իմաստաստեղծում և ինքնության կառուցում։
6. Գեղագիտական իդեալ: Գեղագիտական իդեալի փոխակերպումները պատմական տարբեր
դարաշրջաններում: Մարդու հիմնախնդրի փիլիսոփայական լուծումները և
գեղագիտական իդեալները:
7. Դասական և ոչ-դասական արվեստ: Արդի արվեստի հիմնախնդիրները:
8. Ազգայինը և համամարդկայինը արվեստում: Գլոբալացման ազդեցությունն արվեստի
զարգացման վրա:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Է. Աթայան, Հոգի և ազատություն, Եր., 2005:

2.

И.П.Никитина, Философия искусства, М., 2010.

3.
4.

О.А.Кривцун, Эстетика, М., 2003.
Ю. Давыдов, Труд и искусство, М., 2008.

5.

Ben-Ami Scharftsein, Art without Borders. A Philosophical Exploration of Art and
Humanity. Chicago Univ. Press, Chicago and London, 2009.
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1. 1311/Բ 17

2. Գիտական գիտելիքի օբյեկտիվության և հիմնավորման
հիմնախնդիրը

3. 5 կրեդիտ
ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2, սեմ.-2

6. 5-րդ աշնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատումով

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

հաղորդել համակարգված գիտելիքներ գիտական գիտելիքի օբյեկտիվության՝ որպես
իմացության փիլիսոփայության առանցքային հիմնախնդիրներից մեկի մասին:

•

իմաստավորել և ուսանողին հասու դարձնել հիմնախնդրի փիլիսոփայական տարբեր
ընբռնումների վերլուծության համատեքստում և նրա շուրջը տարվող ժամանակակից
բանավեճերը,

•

հիմնավորել

գիտական ճանաչողության՝ դեպի

օբյեկտիվության իդեալը շարժվելու

անխուսափելիությունը կոնկրետ գիտությունների և հատկապես բնագիտական
գիտությունների պատմության նյութի վրա և բացատրել, որ իմացության ընթացքը
դեպի ճշմարտություն ենթադրում է գիտելիքի օբյեկտիվության ապահովում։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. համադրելու գիտելիքների ճանաչողական բնութագրերի կապը և և
համեմատելու դրանք գիտական իմացության զարգացման գործընթացում
2. ներկայացնելու օբյեկտիվության՝ որպես ճշմարտության ձեռբերման
նախապայմանի դերակատարությունը,
3. մեկնաբանելու գիտութան ընդհանուր մեթոդաբանական սկզբունքների՝ որպես
գիտելիքի
օբյեկտիվության ներգիտական երաշխիքների, ներքին միասնականությունը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. վերլուծելու այն դժվարությունները, որոնց բախվել է ճշմարտության դասական
/պլատոնյան-արիստոտելյան/ հայեցակարգը գիտելիքի օբյեկտիվության
իմաստավորման հարցում,
2. բացատրելու գիտելիքի ճշմարտության այլընտրական հայեցակարգերի
դիտակետից օբյեկտիվության հիմնախնդրի լուծման առանձնահատկությունները,
3. գնահատելու գիտական գիտելիքի օբյեկտիվության հարցադրումները
իմացության փիլիսոփայության ժամանակակից հայեցակարգերում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. վերլուծելու իմացության փիլիսոփայության տարբեր հայեցակարգեր՝ նրանցում
օբյեկտիվության հիմնախնդրի լուծման դիտակետից,
2. գնահատելու իմացության փիլիսոփայության հայեցակարգերի իմացաբանական,
/ներգիտական/ ու սոցիալական հիմքերն ու շարժառիթները;
3. ներկայացնելու իմացության փիլիսոփայության առանձին հայեցակարգերի դերն ու
տեղը նրանց պատմական զարգացման խորքի վրա:
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. դրսևորելու հիմնարար գիտելիք և իմացություն հայ և համաշխարհային
փիլիսոփայության տեսական և աշխարհայացքային գործառույթների, ինչպես նաև
փիլիսոփայական գիտելիքի կիրառման հնարավորությունների մասին,
Ա6. դրսևորելու հիմնարար գիտելիքներ տեսական փիլիսոփայության, տրամաբանության
և գիտության փիլիսոփայության առարկայի արդի հիմնախնդիրների մասին,
Բ5. բացահայտելու բնագիտական և փիլիսոփայական մշակույթների
փոխպայմանավորվածության օրինաչափությունները և գիտության զարգացման
սոցիոմշակութային հետևանքները,
Բ6. զբաղվելու գիտամանկավարժական և գիտահետազոտական աշխատանքներով:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2. Քննարկում
3. Անհատական աշխատանք
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.

Դասընթացի արդյունարար գնահատականը ձևավորվում է 2 ընթացիկ քննությունների, ընթացիկ
ստուգման, մասնակցության և եզրափակիչ քննության համար տրված գնահատականների գումարի
արդյունքում։
Գնահատման բաղադրիչները ՝ 2 ընթացիկ քննություն՝ յուրաքանչյուրը առավելագույնը 4 միավոր,
ընթացիկ ստուգումներ առավելագույնը՝ 2 միավոր, մասնակցություն առավելագույնը՝ 2 միավոր,
եզրափակիչ քննություն առավելագույնը՝8 միավոր: Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի
յուրացման և վերարտադրության աստիճանը, պատասխանների ամբողջականությունը և
անսխալականությունը:
1. 1-ին ընթացիկ քննություն ը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:

Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճշգրիտ
մեկնաբանում:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն ը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական
պատասխաններ:
8. Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 8 միավոր

Գնահատման մեթոդ. բանավոր քննություն ըստ առաջադրված հարցաշարի:
Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, խնդիրների լուծում,
վերլուծական պատասխաններ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գիտական գիտելիքի ճանաչողական բնութագրերը, ճշմարտության և օբյեկտիվության տեղը այդ
բնութագրերի համակարգում: Դժվարություններ, որոնց հետ բախվել է ճշմարտության դասական
սահմանումը:
Մարդկային ճանաչողությունը որպես տրամաբանական, հոգեբանական, կիբեռնետիկական
հետազոտության և փիլիսոփայական անդրադարձի առարկա:
Գիտելիքի օբյեկտիվության երկու ըմբռնումները: Իմացաբանական դժվարություններ, որոնք հետ
բախվել է ճշմարտության դասական հայեցակարգը և դրանց հաղթահարման փորձերը Նոր
ժամանակների փիլիսոփայության մեջ իմացաբանական լավատեսության շրջանականերում:
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Իմացության տեսականացման միտումները XIX-XX դարերի սահմանագլխին և գիտական
գիտելիքի

ճշմարտության

ու

օբյեկտիվության

հարցադրումները

նեոպոզիտիվիստական

հայեցակարգերում:
Գիտելիքի ներգիտական կեցության հարցերը լեզվաբանական հարաբերականության և անալիտիկ
փիլիսոփայության համատեքստում: Ճշմարտության և օբյեկտիվության՝ որպես գիտելիքի
ճանաչողական բնութագրերի էպիստեմոլոգիական ու իմացաբանական մեկնաբանությունները:
Գիտական գիտելիքի օբյեկտիվության մեթոդաբանական սկզբունքները որպես գիտության
միասնության ներգիտական պայմաններ:
Գիտության՝

որպես

գիտական

գիտելիքների

միասնության

գաղափարի

քննարկումները

փիլիսոփայության պատմության մեջ: Պատճառականության սկզբունքը որպես գիտելիքի
օբյեկտիվության մեթոդաբանական սկզբունքը և նրա վերիմաստավորումը քվանտային
մեխանիկայի դիտակետից:
Ինվարիանտության, համաչափության և պահպանության սկզբունքների ներքին կապը գիտական
գիտելիքի օբյեկտիվության ապահովման համատեքստում:
Պարզության սկզբունքը որպես գիտական գիտելիքի օբյեկտիվության ներգիտական երաշխիք:
Պարզության գաղափարի այլիմաստ արծարծումները փիլիսոփայությանն պատմության մեջ:
Օբյեկտային

ու

իմացաբանական

Համապատասխանության

սկզբունքի՝

պարզության
որպես

տարբերակման

օբյեկտիվության

հիմնախնդիրը:

ներգիտական

պայմանի

դերակատարությունը: Սկզբունքային դիտարկելիության մեթոդաբանական պահանջը որպես
գիտական գիտելիքի օբյեկտիվության պահանջ:
Գիտական գիտելիքների օբյեկտիվության մեթոդաբանական սկզբունքների՝ որպես արգելքների
ճանաչողական նշանակությունը: “Իմացության գնացքը ճշմարտության կայարան հասնելու համար
անցնում է օբյեկտիվության կայարանով” բանաձևի ճանաչողական իմաստը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Համլետ Ա. Գևորգյան: Փիլիսոփայություն, պատմություն, մշակույթ: Երևան, 2005
2. Мамчур Е.А. Ообъективность науки и релятивизм. М., 2004
3. Летов

О.В.

Проблема

научной

объективности :

от

постпозитивизма

постмодернизму.м>, 2011
4. Лекторский В.А. Эпистемология классическая и неклассическая. М., 2006
5. Эпистемология: перспективы развития. М., 2012
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2. Ազգային հիմնահարցերը գլոբալ զարգացման համատեքստում 3. 4 կրեդիտ
ECTS կրեդիտ

4. 4ժամ/շաբ.

5. դաս.-2, սեմ.-2

6. 5-րդ աշնանային կիսամյակ

7. առանց ընթացիկ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ներկայացնել արդի գլոբալ զարգացումները հասարակական զարգացման հայեցակարգերի
լույսի տակ, լուսաբանել դրանց առանձնահատկությունները,

•

հաղորդել գիտելիքներ այն մարտահրավերների մասին, որոնք նետված են պատմության
կողմից մարդկությանը նրա զարգացման արդի փուլում,

•

իմաստավորել, ձևակերպել և ուսանողին ներկայացնել այն հիմնախնդիրները, որոնք
ծառացած են Հայաստանի Հանրապետության և հայ ժողովրդի առջև երկրորդ և երրորդ
հազարամյակների սահմանագլխին՝ փիլիսոփայության դիրքերից:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն՝
1. ներկայացնել հասարակական զարգացման օբյեկտիվ օրինաչափությունների և դրանց
վերաբերյալ առաջադրված հայեցակարգերի զուտ գիտական և փիլիսոփայական
վերլուծության անհրաժեշտությունը,
2. տարածաշրջանի և համաշխարհային պատմության խորքի վրա նկարագրել այն
հիմնախնդիրները, որոնք հայտնվել են հայոց ազգային քաղաքական օրակարգում,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ՝
1.

պատմության փիլիսոփայության դիտակետից մեկնաբանելու
հասարակական զարգացման շրջանառվող հայեցակարգերը.

2.

վերլուծելու հայոց պետականությանների ու Սփյուռքի առջև ծառացած
հիմնախնդիրների կապը արդի գլոբալ զարգացումների օրինաչափությունների
ու միտումների հետ,

3.

գնահատելու օբյեկտիվ գիտական վերլուծությունների ու
փիլիսոփայական կողմնորոշումների դերը ազգային ռազմավարական
նախագծերի մշակման գործում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.

գիտական օբյեկտիվության չափանիշներով գնահատելու գլոբալ
զարգացումներին վերաբերող հայեցակարգերը, դրանց ներքին
հակասական բնույթն ու խոցելի կողմերը,

2.

համեմատելու ազգային ռազմավարական նախագծերը դրանց
համակարգայնության, գիտական հիմնավորվածության և իրագործելիության
չափանիշների տեսակետից

3.

կազմելու ազգային զարգացման ծրագրեր ու գաղափարներ և
առաջադրելու դրանք՝ ներդրման ու իրագործման համար:
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. դրսևորելու հիմնարար գիտելիք և իմացություն հայ և համաշխարհային
փիլիսոփայության տեսական և աշխարհայացքային գործառույթների, ինչպես նաև
փիլիսոփայական գիտելիքի կիրառման հնարավորությունների մասին,
Ա3. դրսևորելու հիմնարար գիտելիքներ տեսական փիլիսոփայության,
տրամաբանության և գիտության փիլիսոփայության առարկայի արդի
հիմնախնդիրների մասին,
Բ3. մեկնաբանելու հայ փիլիսոփայական մտքի առանձնահատկությունները և
առնչությունները արևելյան և արևմտյան փիլիսոփայական մտքի հետ,
Բ4. վերլուծելու տնտեսական, քաղաքական և սոցիոմշակութային գործընթացները և մշակել
դրանց հետազոտման մեթոդաբանություն,
Գ5. պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2. Քննարկում
3. Անհատական աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Գնահատման բաղադրիչները ՝ ընթացիկ ստուգումներ առավելագույնը՝ 5 միավոր, ինքնուրույն
աշխատանք առավելագույնը՝ 5 միավոր, մասնակցություն առավելագույնը՝ 2 միավոր,
եզրափակիչ քննություն առավելագույնը՝8 միավոր: Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի
յուրացման և վերարտադրության աստիճանը, պատասխանների ամբողջականությունը և
անսխալականությունը:

Գնահատման մեթոդ. բանավոր քննություն ըստ առաջադրված հարցաշարի:
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Փիլիսոփայական

անդրադարձ

բնության

ու

հասարակության

ուսումնասիրության

մեթոդաբանական առանձնահատկությունների մասին: Հասարակության պատմական զարգացման
հայեցակարգեր: Պատմության ցիկլերի տեսությունը (Ջամբատիստա Վիկո, Նիկոլայ Կոնդրատև,
Առնոլդ Թոյնբի): Մարքսի ֆորմացիոն տեսությունը: Տնտեսական աճի փուլերի (ստադիաների)
Ուիթմեն Ռոստոուի տեսությունը: Պատմական ընթացքի արդի փուլի իմաստավորումներն ու
մեկնաբանությունները:

Իմմանուել

Վալերստայնի

աշխարհ-համակարգային

և

Ֆրենսիս

Ֆուկույամայի պատմության ավարտի տեսությունները: Գլոբալացումը որպես պատմական
օրինաչափություն

և

միջազգային

ու

ազգային

գործընթացների

ծավալման

միջավայր:

Կոնֆլիկտային մրցակցության գլոբալ ռինգերը: Լիբերալիզմի և սոցիալիզմի տնտեսական,
քաղաքական ու գաղափարախոսական չավարտված մրցակցությունը որպես դարաշրջանի
բովանդակությունը պայմանավորող գործոն: Խորհրդային սոցիալիզմի անկման պատճառները:
Տնտեսական ու քաղաքական փոխակերպումները տապալված սոցիալիզմի երկրներում ըստ
անցումագիտական տեսությունների: Ժողովրդավարությունը, մարդու իրավունքները որպես
անցման

գործընթացի

առանցքային

կողմնորոշիչներ:

Սոցիալիստական

իդեալի

չինական

խարիսխը: Լիբերալիզմի ճգնաժամը և նրա հնարավոր այլընտրանքները: Լիբերալիզմի
վերասերումը. լիբերտարիանություն: Պետությունները, ազգերը և քաղաքակրթությունները
կոնֆլիկտային մրցակցության դաշտերում: Քաղաքական մարդու և տնտեսական մարդու
մրցակցության գլոբալ բնույթը: Հայաստանը գլոբալ կոնֆլիկտային մրցակցության ռինգերում:
Ազատականության հակական տարբերակը: Ազգային համախմբման հրամայականը. նախագծեր ու
տեխնոլոգիաներ: Հայոց ազգային հիմնախնդիրները գլոբալ զարգացումների համատեքստում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Լևոն Շիրինյան: Նոր աշխարհակարգը և Հայաստանը: Երևան, 2008

2. Ա.Ս. Մանասյան: Հայագիտությունը արդի հայոց քաղաքական պատմության
համատեքստում: “Նորավանք” հրատ., Երևան, 2005
3. Ա.Ս.Մանասյան. Լեռնային Ղարաբաղ. Ինչպես է դա եղել: Երևան, 2010
4. Ա. Ս. Մանասյան, Հայոց ցեղասպանություն. քաղաքական վերաիմաստավորման
հրամայականը Մեծ եղեռնից 100 տարի անց, «21-րդ դար», N 2(60), 2015
5. Александр Крылов. Армения в современном мире. Рязань, 2004
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2. Բնագիտության փիլիսոփայական հարցեր

3. 4 կրեդիտ
ECTS կրեդիտ

5. դաս.-2, սեմ.-2

4. 4ժամ/շաբ.
6. 6-րդ գարնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

փոխանցել գիտելիք բնագիտության փիլիսոփայութան հիմնախնդիրների, հայեցակարգերի
և փաստարկների մասին,

•

առանձնացնել բնագիտության փիլիսոփայության հայեցակարգերի շուրջ առաջացած
փիլիոփայական և գիտական փաստարկները,

•

ձևավորել

քննադատական

մտածողություն

հայեցակարգերի

օգտին

ներկայացվող

փաստարկների վերլուծության միջոցով:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն՝
1. տարբերակելու բնագիտության փիլիսոփայական հիմնախնդիրները փիլիսոփայական
մյուս հիմնախնդիրներից,
2. ձևակերպելու բնագիտության փիլիսոփայության հինական հայեցակարգերը,
3. ներկայացնելու հայեցակարգերը հիմնավորող հիմնական փիլիսոփայական և գիտական
փաստարկները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ՝
1. վերլուծելու մասնագիտական տեքստեր,
2. գրելու գիտական էսսեներ,
3. ձեռք բերած գիտելիքը օգտագործելու կոնկրետ իրավիճակներում,
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)՝
1. կիրառելով «հարցադրում, հայեցակարգ, փաստարկ» մեթոդը կարողանալ աշխատել
վերլուծական և բնագրային տեքստերի հետ:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2.ներկայացնելու փիլիսոփայության իմացաբանական և մեթոդաբանական
գործառույթները, հիմնարար և կիրառական բնագավառները և բնագիտության ու
հասարակագիտության հետ առնչությունները,
Ա4.
մեկնաբանելու
աշխարհի
փիլիսոփայական

պատկերի

գոյաբանական և իմացաբանական հիմունքները, նյութական և հոգևոր
կեցության ծագման բնագիտական և մշակութաբանական հիմքերը,
Բ1. մեկնաբանելու փիլիսոփայական տարբեր ուղղություններն ու հայեցակարգերը,
գնահատելու դրանց առանձնահատկությունները և արդիականությունը,
Բ7. տարբերակելու երևույթների օրինաչափ կապերը պատահականություններից և
կատարելու փիլիսոփայական ընդհանրացումներ,
Գ4. պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր:
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.

Դասախոսություն

2.

Գրավոր ստուգում (թեստ, վերլուծական և ստեղծագործական աշխատանք)

3.

Բանավոր ստուգում

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Դասընթացի արդյունարար գնահատականը ձևավորվում է 2 ընթացիկ քննությունների, ընթացիկ
ստուգման, մասնակցության և եզրափակիչ քննության համար տրված գնահատականների գումարի
արդյունքում։
1- ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճիշտ
մեկնաբանություն:
2- րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. վերլուծական մոտեցում, նյութի տիրպետման աստիճան և
ներկայացման որակ:
Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը8 միավոր.

Գնահատման մեթոդ. բանավոր քննություն ըստ առաջադրված հարցաշարի: Գնահատման
չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական
պատասխաններ:

Գնահատման բաղադրիչը՝ ընթացիկ ստուգում 2 միավոր, մասնակցություն առավելագույնը՝ 2
միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Տարածության և ժամանակի հիմնախնդիր:
2. Պատճառականության հիմնախնդիր:
3. Էլեմենտարության հիմնախնդիր:
4. Ռեդուկցիայի հիմնախնդիր:
5. Անդարձելիության հիմնախնդիր:
6. Հեռազդեցության հիմնախնդիր:
7. Անսահմանության և անվերջության հիմնախնդիր:
8. Աշխարհի սկզբի և վերջի հիմնախնդիր;
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.

Барсегян А. Лекции по философии. Онтологические проблемы. Ер., 2008:
Барсегян А. Лекции по философии. Вводный курс. Ер., 2006:

3.

Философия современного естествознания: учеб.пособ. для вузов / под общ.ред. С.А.
Лебедева. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004:

4.

Рузавин, Г.И. Концепции современного естествознания : учебник / Г.И. Рузавин. – М. :
Проспект, 2010

5.

Современные философские проблемы естественных, технических и социальногуманитарных наук : учебник / под ред. В. В. Миронов. – М. : Гардарики, 2007:
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2. Փիլիսոփայական մարդաբանություն

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 5 ժամ/շաբ.

5.

դաս-3, սեմ.-2

6. 6-րդ գարնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ներկայացնել փիլիսոփայական մարդաբանության տեղն ու դերը փիլիսոփայական
գիտելիքի համակարգում, բնութագրել փիլիսոփայական մարդաբանության խնդրակարգը,
տրամաբանությունն ու զարգացման միտումները,

•

ուսումնասիրել մարդուն որպես ամբողջական բիոսոցիալական էակ,

•

ներկայացնել փիլիսոփայամարդաբանական հիմնական ուղղությունները,

•

վերլուծել մարդաբանական տարբեր տիպերը, դրանց պատմական և սոցիոմշակութային
առանձնահատկությունները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. գնահատելու փիլիսոփայամարդաբանական անդրադարձի էությունն ու յուրահատկությունները,
2. գնահատելու մարդկային կեցության էկզիստենցիալ արժեքն ու նշանակությունը,
3. արժևորելու մարդուն ոչ միայն որպես ցեղային տեսակ, այլև որպես էկզիստենցիալ էություն,
4. ներկայացնելու փիլիսոփայական մարդաբանության դերը ինտելեկտուալ մտքի
զարգացման համատեքստում,
5. վերլուծելու ժամանակակից ռիսկի հասարակության մարդաբանական ճգնաժամի
մշակութաբանական և քաղաքակրթական պատճառներն ու հետևանքները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
6.

օգտագործելու փիլիսոփայական մարդաբանության էվրիստիկ

հնարավորությունները հումանիտար գիտելիքների դասավանդման պրոցեսում,
7. օգնելու ուսանողներին հաղթահարել իմաստաարժեքային ճգնաժամերը,
8. բացատրելու մարդկային կեցության հակասությունները, կյանքի իմաստն
ու նշանակությունը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
9. մասնակցելու ազգային կեցության մարդաբանական ժամանակակից մոդելի
կառուցման աշխատանքներին,
10. վերլուծելու մշակութա-մարդաբանական փոխակերպումների բարոյահոգեբանական խնդիրները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3

վերլուծելու մշակույթի համակարգում փիլիսոփայության ունեցած դերն ու
գործառույթները:

Ա7 ունենալու հիմնարար գիտելիքներ սոցիալական փիլիսոփայության, բարոյագիտության և
սոցիալական մարդաբանության տեսական ու կիրառական խնդիրների մասին:
Բ4

վերլուծելու տնտեսական, քաղաքական և սոցիոմշակութային գործընթացները և մշակել
դրանց հետազոտման մեթոդաբանություն:

Գ1

օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ:
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. տեքստերի մեկնաբանում և հայեցակարգերի համեմատական վերլուծություն,
2. առաջադրանքներ և տարբեր մոդելների համեմատական վերլուծություն,
3. ինտերակտիվ մեթոդ:
13. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Դասընթացի արդյունարար գնահատականը ձևավորվում է 2 ընթացիկ քննությունների, ընթացիկ
ստուգման, մասնակցության և եզրափակիչ քննության համար տրված գնահատականների
գումարի արդյունքում։
1- ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճիշտ
մեկնաբանություն:
2- րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր
կերպով:Գնահատման չափանիշներ. վերլուծական մոտեցում, նյութի տիրպետման
աստիճան և ներկայացման որակ:
Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը8 միավոր..

Գնահատման մեթոդ. բանավոր քննություն ըստ առաջադրված հարցաշարի:
Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական
պատասխաններ:

Գնահատման բաղադրիչը՝ ընթացիկ ստուգում 2 միավոր, մասնակցություն
առավելագույնը՝ 2 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ բաժիններից.
1. Փիլիսոփայական մարդաբանության առարկան և խնդիրները:
2. Մարդը որպես գոյի առանձնահատուկ տարատեսակ:
3. Մարդու գոյությունը և էությունը:
4. Մարդկային կեցության հակասությունները: Մարդկայինը և գերմարդկայինը:
5. Մարդը և հասարակությունը:
6. Բանականությունը և ռացիոնալությունը որպես զուտ մարդկային հատկանիշներ:
7. Մարմին և մարմնականություն:
8. Մարդու պահանջմունքներն ու ցանկությունները:
9. Կյանքի իմաստ և մահ:
10. Մարդկային սուբյեկտիվության հիմնախնդիրները:
11. Մարդը որպես էկզիստենցիալ ապրումների սուբյեկտ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Սողոմոնյան Գ. Ա. Ժամանակակից մարդաբանական ճգնաժամի դրսևորման
առանձնահատկությունները //Բանբեր Երևանի համալսարանի, Փիլիսոփայություն,
Հոգեբանություն, 2016,N1,(19):
2. Вальверде К., Философская антропология. М., 2005.
3. Гуревич П.С., Философская антропология. М., 2007.
4. Губин В.Д., Некрасова Е.Н., Философская антропология. М., 2000.
5. Золотухина-Аболина Е.В., Философская антропология. М., 2015.
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1302/ Բ09

2. Բարոյագիտություն

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 6 ժամ/շաբ.

5. դաս.-4. սեմ-2

6. 6-րդ գարնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ուսանողներին ներկայացնել բարոյական գիտակցության գործառնական
առանձնահատկությունները,

•

վերլուծել ժամանակակից քաղաքակրթական մարտահրավերների բարոյական
հիմնախնդիրները,

•

կանխատեսել բարոյական շարժառիթներ ունեցող ճգնաժամային երևույթները և դրանց
հետևանքները։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն՝
1.

բացատրելու աշխարհի բարոյական յուրացման ձևերի առանձնահատկությունները,

2.

ներկայացնելու բարոյականության և էթիկայի ծագման փիլիսոփայական հայեցակարգերը,

3.

նկարագրելու բարոյական հարաբերությունների հիմունքներն և տիպաբանությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ՝
4.
5.

ընտրելու բարոյական կոնֆլիկտների հաղթահարման արդյունավետ մոդելներ,
գնահատելու տնտեսական և քաղաքական էթիկայի «խաղի կանոնները»,

6.

մեկնաբանելու բարոյական ընտրության և կյանքի իմաստի ձևավորման մեխանիզմները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)՝
7.

վերլուծելու փաստերը և անելու հետևություններ,

8.

պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա7

ներկայացնելու սոցիալական փիլիսոփայության, բարոյագիտության և սոցիալական
մարդաբանության տեսական ու կիրառական հիմնախնդիրները:

Բ2

առաջադրելու փիլիսոփայական, տրամաբանական և բարոյագիտական հիմնախնդիրներ,
մշակելու հետազոտական ծրագրեր և դրանց իրականացման մեթոդներ:

Գ4

պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները,
վարելու գիտական բանավեճեր:

Գ5 պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսությունների, առաջադրանքների քննարկում, տեքստի մեկնաբանում,
2. տեսական հայեցակարգերի համեմատական վերլուծություն,
3. առաջադրանքների և տարբեր մոդելների համեմատական վերլուծություն:
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Դասընթացի արդյունարար գնահատականը ձևավորվում է 2 ընթացիկ քննությունների, ընթացիկ
ստուգման, մասնակցության և եզրափակիչ քննության համար տրված գնահատականների գումարի
արդյունքում։
1- ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճիշտ
մեկնաբանություն:
2- րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. վերլուծական մոտեցում, նյութի տիրպետման աստիճան և
ներկայացման որակ:
Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 8 միավոր.

Գնահատման մեթոդ. բանավոր քննություն ըստ առաջադրված հարցաշարի:
Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական
պատասխաններ:

Գնահատման բաղադիրչը՝ ընթացիկ ստուգում 2 միավոր, մասնակցություն առավելագույնը՝ 2
միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Բարոյականության էությունը և կառուցվածքը:
2. Բարոյական հարաբերությունների առանձնահատկությունները:
3. Բարոյական գիտակցության կառուցվածքը և ֆունկցիաները:
4. Բարոյական ընտրություն:
5. Վարքի կարգավորման բարոյա-հոգեբանական պրոբլեմները:
6. Կյանքի իմաստը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1.
2.
3.
4.
5.

Аристотель. Этика, СИБ, 2000.
Мур Дж. Принципы этики. М., 2010.
Гусейнов А. А. Этика.М., 2006.
Гусейнов А. А. Апресян Р.Г. Этика.М., 2015.
Иванов В.Г. История этики средних веков. Л., 2012.
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1. 1311/Բ 20

2. 20-րդ դարի փիլիսոփայության պատմություն

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 5 ժամ.

5. դաս.-3. սեմ. -2

6. 6-րդ գարնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

Ուսանողներին ներկայացնել 20-րդ դարի փիլիսոփայության առանցքային գաղափարները։

•

Կապակցել և համեմատել 20-րդ դարի փիլիսոփայության առանցքային գաղափարները
նախորդ դարաշրջանների փիլիսփայության առանցքային գաղափարների հետ։

•

Կիրառել փիլիսոփայության առանցքային գաղափարները ժամանակակից աշխարհը և
մարդկության պատմական ընթացքը հասկանալու նպատակով:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Թվարկելու 20-րդ դարի փիլիսոփայության առանցքային գաղափարները,
2. վերլուծելու 20-րդ դարի փիլիսոփայության առանցքային գաղափարները
փիլիսոփայության պատմության համատեքստում,
3. համեմատելու 20-րդ դարի փիլիսոփայական ուղղությունների
առանձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.
5.

կապակցելու փիլիսոփայական գաղափարները ժամանակի արժեհամակարգի հետ,
մեկնաբանելու 20-րդ դարի փիլիսոփայության հիմնահարցերը,

6.

ձևակերպելու փիլիսոփայական բնագրերի հիմնական գաղափարները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7.

Քննադատորեն վերլուծելու տեքստերը,

8.

Կիրառելու փիլիսոփայական գաղափարներն այլ համատեքստերում:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա1 դրսևորելու համակողմանի գիտելիք և իմացություն հայ և համաշխարհային
փիլիսոփայության տեսական և աշխարհայացքային գործառույթների, ինչպես նաև
փիլիսոփայական գիտելիքի կիրառման հնարավորությունների մասին,
2. Ա2 ներկայացնելու փիլիսոփայության իմացաբանական և մեթոդաբանական
գործառույթները, հիմնարար և կիրառական բնագավառները և բնագիտության ու
հասարակագիտության հետ առնչությունները,
3. Ա3 վերլուծելու մշակույթի համակարգում փիլիսոփայության ունեցած դերն ու
գործառույթները,
4. Գ1 օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Երկար և կարճ դասախոսություններ։
2. Քննարկումներ, բանավեճեր։
3. Խմբային
աշխատանքներ։
4.Նախագծային ուսուցում։
5. Բնագրերի վերլուծություն։
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12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.

Դասընթացի արդյունարար գնահատականը ձևավորվում է 2 ընթացիկ քննությունների, ընթացիկ
ստուգման, մասնակցության և եզրափակիչ քննության համար տրված գնահատականների գումարի
արդյունքում։
Գնահատման բաղադրիչները ՝ 2 ընթացիկ քննություն՝ յուրաքանչյուրը առավելագույնը 4 միավոր,
ընթացիկ ստուգումներ 2 միավոր, մասնակցություն առավելագույնը՝ 2 միավոր, եզրափակիչ
քննություն առավելագույնը՝8 միավոր: Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և
վերարտադրության աստիճանը, պատասխանների ամբողջականությունը և
անսխալականությունը:
1. 1-ին ընթացիկ քննություն ը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:

Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճշգրիտ
մեկնաբանում:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն ը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական
պատասխաններ:
9. Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 8 միավոր

Գնահատման մեթոդ. բանավոր քննություն ըստ առաջադրված հարցաշարի:
Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, խնդիրների լուծում,
վերլուծական պատասխաններ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Անալիտիկ փիլիսոփայության ընդհանուր բնութագիրը:
2. Բ.Ռասելի փիլիսոփայությունը։
3. Լ.Վիտգենշտեյնի փիլիսոփայությունը։
4. Վիեննական խմբակի փիլիսոփայությունը։
5. Գիտության փիլիսոփայություն:
6. Նեոպրագմատիզմի փիլիսոփայությունը։
7. Գիտակցության փիլիսոփայություն։
8. Ժամանակակից ֆրանսիական փիլիսոփայություն (Յուլիա Կրիստևա, Ալան Բադյու,
Կվենտին Մեյասու)
9. Նոր մատերիալիզմը և իմմատերիալիզմը ժամանակակից փիլիսոփայության մեջ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Ոսկանյան Ա. Հասկացման անխուսափելիությունը։ Երևան, 2015.
2. Абушенко, В., Бабайцев, А., Бобков, И., Вежновец, Е.. Современная западная философия,
M., 2009.

3. Рассел Б. История западной философии, T. 2, М., 2017.
4. Харман, Г. Имматериализм. Объекты и социальная теория, M. 2017.
5. Фейерабенд, П. Против метода, M. 2007.

150

1. 1311/Բ 21

2. Գիտության զարգացման հայեցակարգեր

3. 2 կրեդիտ
ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-1 , սեմ.-1

6. 6-րդ գարնանային կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ներկայացնել
գործունեության

գիտության՝
ձևի,

սոցիալական

սոցիալական

գործառույթների

հաստատության

և

(գիտության

գիտելիքների

որպես

համակարգի)

պատմական զարգացման մասին համակարգված գիտելիքներ,
•

հաղորդել փիլիսոփայական այն հարցադրումները, որ ծագում են գիտության սոցիալական
գործառույթների իմաստավորման կապակցությամբ,

•

ծանոթացնել հայեցակարգային այն բանավեճերին, որ մեր օրերում տեղի ունեն գիտության՝
որպես երևութի և նրա գործառույթների շուրջ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնելու գիտության տեղը սոցիալական համակարգի համատեքստում,

2.

մեկնաբանելու

գիտության՝ որպես հասարակության զարգացման գործոններից մեկի

դերակատարությունը և նրա կարևորությունը մարդկության առջև ծառացած խնդիրների
լուծման գործում,
3.

բացատրելու գիտության` որպես սոցիալական համակարգի բաղադրիչի զարգացման ու

գործառնության օրինաչափությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. մեկնաբանելու բնության ու հասարակության երևույթների նկատմամբ
զարգացման գաղափարի կիրառության տարբերությունները,
2. վերլուծելու զարգացման հայեցակարգերի՝ որպես կոնֆլիկտների վերլուծության
մերձավոր փիլիսոփայական հիմքերի դերը;
3. արժևորելու զարգացման հայեցակարգերի մեթոդաբանական
դերակատարությունը գիտական իմացության համար:

գ. ընդհանրական/փոխանցելիկարողություններ(եթեայդպիսիքկան)
1.

կատարելու զարգացման գործընթացների փիլիսոփայական վերլուծություններ և կիրառել
համապատասխան մեթոդներ;

2.

վերհանելու առաջընթաց զարգացմանը խոչընոտող գործոնները, առաջադրելու
այդ առաջընթացն ապահովող պայմանների օպտիմալացման ուղիներ:
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. բացատրելու պատմության փիլիսոփայության, մշակույթների ու
քաղաքակրթությունների զարգացման և դրսևորման արդի
առանձնահատկությունները,
Ա6. դրսևորելու հիմնարար գիտելիքներ

տեսական

փիլիսոփայության,

տրամաբանության և գիտության փիլիսոփայության առարկայի արդի
հիմնախնդիրների մասին,
Բ1. մեկնաբանելու փիլիսոփայական տարբեր ուղղություններն ու հայեցակարգերը,
գնահատելու դրանց առանձնահատկությունները և արդիականությունը,
Բ5. Բացահայտելու բնագիտական և փիլիսոփայական մշակույթների
փոխպայմանավորվածության օրինաչափությունները և գիտության զարգացման
սոցիոմշակութային հետևանքները,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2. Քննարկում
3. Անհատական աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Դասընթացի արդյունարար գնահատականը ձևավորվում է երկու ընթացիկ քննությունների, ընթացիկ
ստուգման, ինքնուրույն աշխատանքի և մասնակցության համար տրված միավորների գումարի
հիման վրա։
1- ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճիշտ
մեկնաբանություն:
2- րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր
կերպով:Գնահատման չափանիշներ. վերլուծական մոտեցում, նյութի տիրպետման
աստիճան և ներկայացման որակ:

Գնահատման մեթոդ. բանավոր քննություն ըստ առաջադրված հարցաշարի: Գնահատման
չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական
պատասխաններ:

Գնահատման բաղադրիչը՝ ընթացիկ ստուգում 5 միավոր, ինքնուրույն աշխատանք
առավելագույնը՝ 5 միավոր, մասնակցություն առավելագույնը՝ 2 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գիտության որպես գործունեության ձևի, սոցիալական հաստատության և գիտական գիտելիքների
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համակարգի ներքին կապն ու փոխպայմանավորվածությունը: Գիտության ու տեխնիկայի
գործառույթների փոփոխությունը նրանց զարգացման պատմության ընթացքում: Նոր ժամանակի
փորձնական բնագիտության ձևավորումը և գիտելիքի սոցիալական գործառույթի փոփոխության
իմաստավորումը «Գիտելիքը ուժ է» բեկոնյան բանաձևում: Գիտության որպես անմիջական
արտադրողական ուժի մասին հայեցակարգերը: Գիտության փիլիսոփայությունը որպես նրա
ինքնակենսագրություն: Օբյեկտիվ ճշմարտությունը որպես գիտական ճանաչողության նպատակ.
դրա

անդրադարձը

գիտության

սոցիալական

գործառույթների

վրա:

Ճշմարտության,

օյեկտիվության, անկողմնակալության իդեալները որպես գիտական գիտելիքների համակարգի
զարգացման ու ինքնակազմակերպման կողմնորոշիչներ ու չափանիշներ: Ճշմարտությունը
արժեքների համակարգում, նրա առնչությունները արդարության, ժողովրդավարության և
սոցիալական կարևորության մյուս արժեքների հետ: Ռացիոնալության կոգնիտիվ և սոցիալական
չափանիշների միասնությունը: Գիտելիքահեն հասարակության թոֆլերյան հայեցակարգը. գիտելիք
և իշխանություն: Գիտական գիտելիքների համակարգի զրգացման օրինաչափությունները:
Գիտական գիտելիքների տեսականացման /անմիջական փորձից հեռանալու/ միտումը: Գիտական
իմացության մաթեմատիկանացման օրինաչափությունը: Գիտությունների փիլիսոփայացման
ժամանակակից միտումները: Անընդհատության և ընդհատության երևույթները գիտական
գիտելիքների զարգացման գործընթացում: Գիտության զարգացման կումուլյատիվիստական
հայեցակարգը:

Գիտական

Ֆալսիկացիոնիզմի

և

հեղափոխությունների

էպիստեմոլոգիական

ու

գիտական

անարխիզմի

տեղը

հարացույցի

գաղափարը:

գիտության

զարգացման

հայեցակարգերում: Գիտության՝ որպես գիտելիքների համակարգի զարգացման ներգիտական և
արտագիտական շարժառիթներն ու գործոնները. ինտերնալիզմ և էքստեռնալիզմ: Գիտությունը
արդի միջազգային քաղաքական հարաբերությունների համակարգում: Զարգացման ու
գոյատևության ազգային ռազմավարական ծրագրերի գիտական հիմնավորվածության խնդիրը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Համլետ Ա. Գևորգյան: Փիլիսոփայություն, պատմություն. Մշակույթ: Երևան, 2005:
2. Гамлет А. Геворкян. Философия. Наука. Культура. Ереван, 2010.
3. Канке В.А. Основные философские направления и концепции науки. Итоги XX
столетоя. М., 2000.
4. Манасян А.С. Методологические принципы объективности научного знания и
единство науки. Ереван, 2002.
5. Гайденко П.П. Эволюция понятия науки (XVII--XVIII вв.): Формирование научных
программ нового времени. М., 2010.
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2. Բիոէթիկա

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 3 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2, սեմ. -1

6. 7-րդ աշնանային կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ուսանողներին ծանոթացնել բիոէթիկայի՝ որպես բարոյագիտության ժամանակակից
ճյուղի ձևավորման նախադրյալներին ու պայմաններին,

•

ներկայացնել էվթանազիայի, կլոնավորման, հղիության արհեստական ընդհատման,
օրգանների փոխպատվաստման, փոխնակ մայրության, մտավոր թույլ զարգացած կամ
հոգեկան խնդիրներ ունեցող անձանց հարկադրական հոսպիտալացման,
եվգենագիտության բարոյագիտական և փիլիսոփայական հարցադրումները

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնելու բիոէթիկայի ժամանակակից հիմնախնդիրներն և հարցադրումները,

2.

մեկնաբանելու տրանսհումանիստական փիլիսոփայության հիմնախնդիրները,

3.

կիրառելու բարոյագիտական-բիոէթիկական երկընտրանքների պայմաններում
համապատասխան փաստարկում իրականացնելու մեթոդաբանությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

մշակելու բժշկագիտության և գենային ինժեներիայի զարգացման հետևանքով ի հայտ
եկած բարոյական երկընտրանքների լուծման մեխանիզմներ:

5.

օգտագործելու փիլիսոփայական- բարոյագիտական վերլուծության մեթոդներն ու
հնարները բիոէթիկական հիմնախնդիրների լուծման ընթացքում:

6.

կիրառելու բարոյագիտության դասական և ժամանակակից մոտեցումները
բիոէթիկական հարցադրումների կատարման գործում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7.

պահպանելու տրանսհումանիստական էթիկայի նորմերը,

8.

վերլուծելու արդի բժշկագիտության, գենային ինժեներիայի և ընդհանրապես
գիտության զարգացման մարտահրավերների բարոյական տեսանկյունները:
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1

դրսևորելու համակողմանի գիտելիք և իմացություն հայ և համաշխարհային
փիլիսոփայության տեսական և աշխարհայացքային գործառույթների, ինչպես նաև
փիլիսոփայական գիտելիքի կիրառման հնարավորությունների մասին :
առաջադրելու փիլիսոփայական, տրամաբանական և բարոյագիտական

Բ2

հիմնախնդիրներ, մշակել հետազոտական ծրագրեր և դրանց իրականացման
մեթոդներ:
Բ5

բացահայտելու բնագիտական և փիլիսոփայական մշակույթների
փոխպայմանավորվածության օրինաչափությունները և գիտության զարգացման
սոցիոմշակութային հետևանքները :
պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները,

Գ4

վարելու գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսությունների ավանդական մեթոդների կիրառում
2. ինտերակտիվ դասախոսությունների և դերային խաղերի անցկացում և քննարկում
3. 3.մասնագիտական տեքստերի և հոդվածների համեմատական վերլուծություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 5 միավոր.

Գնահատման մեթոդ՝ ամփոփ վերլուծական գրավոր պատասխաններ հարցերին,
Գնահատման չափանիշները՝ նյութի ինքնուրույն վերլուծություն, պատասխանների
ամբողջականություն
2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.

Գնահատման մեթոդները՝ էսսեի պատրաստում և բանավոր ներկայացում:
Գնահատման չափանիշները՝ կատարված աշխատանքի համապատասխանությունը
առաջադրված նկարագրիչներին:

Գնահատման բաղադրիչները՝ ընթացիկ ստուգում առավելագույնը՝ 6 միավոր, ինքնուրույն
աշխատանք առավելագույնը՝ 2 միավոր, մասնակցություն առավելագույնը՝ 3 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Բիոէթիկայի ներածություն:
2.

Գենային ինժեներիայի բարոյագիտական հարցադրումները:

3. Էվթանազիա:
4. Կլոնավորում և օրգանների փոխպատվաստում:
5. Եվգենագիտություն, հարկադրական հոսպիտալացում և հղիության արհեստական
ընդհատում:
6. Տրանսհումանիզմ և պոստհումանիզմ:
7. Էկզոկոռտեկս և կրիոնիկա:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Сгречча Э., Тамбоне В., Биоэтика. М. 2008.

2.
3.

Юдин Б.Г., Введение в биоэтику. М. 2011.
Роберт Эттингер, «Перспективы бессмертия». М. 2010.

4.

Луи Рэ., «Консервация жизни холодом». М. 2010.

5.

Nick Bostrom, «A history of transhumanist thought». 2006
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2. Հռետորիկայի

հիմունքներ

3. 4 կրեդիտ
ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
6. 7-րդ աշնանային կիսամյակ

5. դաս.-2 , սեմ.-2
7. առանց ընթացիկ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ծանոթացնել ուսանողներին հռետության ձևավորման և պատմական զարգացման հետ,

•

տալ պատկերացում հռետորության կանոնների, նպատակների և հիմնական խնդիրների
մասին

•

ցույց տալ հռետորության կիրառման ոլորտները, պրակտիկ նշանակությունը և
արտահայտությունը սոցիալական կյանքի տարբեր ոլորտներում

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ներկայացնելու հռետորության ձևավորման սոցիալական և պատմական հիմքերը,
2. ներկայացնելու հռետորության զարգացման ընթացքը և ժամանակակից
պայմաններում դրա դրսևորումները
3. քննարկելու հռետորության որպես գիտության և որպես արվեստի, հիմնական
խնդիրները և դրանց լուծումները
4. վերլուծելու հռետորության պատմությանը, հիմնական հեղինակներին և տեսական
հարցերին նվիրված մասնագիտական գրականություն։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. արհեստավարժ կերպով հանդես գալու լսարանի առջև
2. կազմելու հռետորական ելույթ՝ պահպանելով կանոնները
3. փաստարկելու իր ելույթում նշված թեզերը և բերել դիմացինի թեզերի
համար հակափաստարկներ
3. տարբերակելու ապացուցումը համոզումից, թույլատրելի հնարքները՝
անթույլատրելի հնարքներից:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. տիրապետելու խոսքը համոզիչ դարձնելու հիմնական սկզբունքներին և մեթոդներին
9. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա8. հիմնավորելու փիլիսոփայական գիտելիքները տեսական ու գործնական
բնագավառներում կիրառելու համար մասնագիտական հմտությունների,
հռետորության և բանավիճելու ունակության նշանակությունը,
Բ1. մեկնաբանելու փիլիսոփայական տարբեր ուղղություններն ու հայեցակարգերը,
գնահատելու դրանց առանձնահատկությունները և արդիականությունը,
Գ4. պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր,
Գ5. պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2.սեմինար պարապմունք
3. անհատական աշխատանք՝ ռեֆերատ, թարգմանություն և այլն:
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Գնահատման բաղադրիչները ՝ ընթացիկ ստուգումներ առավելագույնը՝ 5 միավոր, ինքնուրույն
աշխատանք առավելագույնը՝ 5 միավոր, մասնակցություն առավելագույնը՝ 2 միավոր,
եզրափակիչ քննություն առավելագույնը՝8 միավոր: Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի
յուրացման և վերարտադրության աստիճանը, պատասխանների ամբողջականությունը և
անսխալականությունը:

Գնահատման մեթոդ. բանավոր քննություն ըստ առաջադրված հարցաշարի:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հռետորությունը որպես գիտություն և որպես համոզելու արվեստ:
Հռետորության ձևավորումը, դրա պատմական, սոցիալական և մշակութային հիմքերը:
Հռետորության պատմական զարգացումը և առանձնահատկությունները անտիկ շրջանում,
միջնադարում, վերածննդի, նոր և նորագույն շրջաններում:
Հռետորական ֆիգուրներ:
Տրոպներ:
Փաստարկումը և հռետորությունը, ապացուցելու և համոզելու տարբերությունները, թույլատրելի
և անթույլատրելի հնարքներ:
Հռետորությունը և բարոյական պարադոքսների հարցը:
Հռետորությունը ժամանակակից աշխարհում. քաղաքական, իրավական և այլ դրսևորումներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հովհաննիսյան Հ.Օ. Փաստարկում և հռետորություն: Դասընթաց իրավագիտության
մագիստրանտների և իրավական ոլորտի աշխատողների համար: Հայաստանում Ֆրանսիական
համալսարան, Երևան, 2015, 276 էջ:
2. Риторика: учебное пособие. М.: Флинта, 2015.
3. «Риторика», Кузнецов И.Н. 2013 .
4. Львов М.Р. Риторика. Культура речи: Учебное пособие для студентов гуманитарных факультетов
ВУЗов. М., 2002.
5. Петров О.В. Риторика: учебник / О.В. Петров. - М.: ТК Велби, Из-во Проспект, 2008.
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2. Անցումային հասարակություն

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 3 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2. սեմ.-1

6.7-րդ աշնանային կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

համակարգել արդի քաղաքակրթական փոխակերպումների ներքին
օրինաչափությունները, ազգային առանձնահատկությունների վերլուծության միջոցով
հստակեցնել ևհամակարգել արդի անցումային հասարակության օրինաչափությունները
և զարգացման միտումները:

•

վերլուծել արդի հետխորհրդային հասարակությունների սոցիոմշակութային
փոխակերպումները ` վերհանել արդի անցումային հասարակությունների
հիմնական
մարտահրավերները և գնահատել դրանց հաղթահարման հնարավոր ուղիները

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


ներկայացնելու անցումային հասարակության գործառնության
հիմնական օրինաչափությունները



մեկնաբանելու սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական և սոցիոմշակութային
փոխակերպումների արդի հայեցակարգեերը,



վերլուծելու ազգային ինքնության արդիականացման մեխանիզմները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


ձևակերպելու սոցիալական խնդիրներ և մշակելու դրանց լուծման օպտիմալ եղանակներ,



վերլուծելու սոցիոմշակութային փոխակերպումների միտումները և կանխատեսելու



դրանց հնարավոր հետևանքները,
մասնակցելու փոխակերպվող հասարակության ազգային անվտանգության
հայեցակարգերի մշակման աշխատանքներին:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
•
•
•

կիրառելու ձեռք բերած գիտելիքները,
վերլուծելու փաստեր և անելու ընդհանրացումներ,
օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (համացանցային
ռեսուրսներ, հաշվետվություններ)
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա7

ներկայացնելու սոցիալական փիլիսոփայության, բարոյագիտությանև սոցիալական
մարդաբանության տեսական ու կիրառական հիմնախնդիրները:

Բ3 մեկնաբանելու հայ փիլիսոփայական մտքի առանձնահատկությունները և առնչությունները
արևելյան և արևմտյան փիլիսոփայական մտքի հետ:
Բ4

վերլուծելու տնտեսական, քաղաքական և սոցիոմշակութային գործընթացները և
մշակելու դրանց հետազոտման մեթոդաբանություն:

Գ2

օգտվելու համակարգչային ծրագրերից (Word, Excel, Power Point) :

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսությունների, առաջադրանքների քննարկում, տեքստի մեկնաբանում
2. տեքստերի մեկնաբանում և հայեցակարգերի համեմատական վերլուծություն
3. առաջադրանքներ և տարբեր մոդելների համեմատական վերլուծություն

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Դասընթացի արդյունարար գնահատականը ձևավորվում է երկու ընթացիկ քննությունների, ընթացիկ
ստուգման և մասնակցության համար տրված միավորների գումարի հիման վրա։
1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 5 միավոր.
Գնահատման մեթոդ՝ ամփոփ վերլուծական գրավոր պատասխաններ հարցերին,
Գնահատման չափանիշները՝ նյութի ինքնուրույն վերլուծություն, պատասխանների
ամբողջականություն
2.

2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.

Գնահատման մեթոդները՝ էսսեի պատրաստում և բանավոր ներկայացում:
Գնահատման չափանիշները՝ կատարված աշխատանքի
համապատասխանությունը
առաջադրված նկարագրիչներին:
Գնահատման բաղադրիչները՝ ընթացիկ ստուգումներ 8 միավոր, մասնակցություն 3 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Անցումային հասարակության ընդհանուր բնութագիրը
2.

Անցումային հասարակությունը որպես անկայուն համակարգ: Սոցիալական
սիներգետիկայի առանձնահատկությունները:

3. Համակարգային ճգնաժամը անցումային հասարակություններում:
4. Սոցիալական փոփոխությունը որպես վթար: Մշակութային վթարը հետխորհրդային
հասարակություններում:
5. Խորհրդային համակարգի սոցիոմշակութային առանձնահատկությունները:
6. Ոչ ձևական ցանցերի հիմնախնդիրը անցումային հասարակություններում:
7. Ձեռքբերովի անօգնականության ախտանիշը հետխորհրդային հասարակություններում:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հարությունյան Է., Անցումային հասարակությունը որպես տրանսֆորմացիոն
գործունեության համակարգ, Եր., 2000:
2. Ղարագուլյան Ա., Փոխակերպվող հասարակություն և սոցիոմշակութային այլընտրանքներ,
Եր. 2009.
3. Фукуяма Ф., Конец истории и последний человек, Аст, 2004.
4. Кастельс М., Информационная эпоха: экономика, общество и культура, М.
, 2000.
5. Штомпка П., Социальное изменение как травма. // Социологические исследования, 2001, № 1.
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2. Ազգային ինքնություն

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ

5. դաս.-2. սեմ.- 2

6. 7-րդ աշնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատումով

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ուսանողներին ծանոթացնել ազգերի ձևավորման հիմնական հայեցակարգերին,

•

ներկայացնել ազգային ինքնության ձևավորման բնութենական և
սոցիոմշակութային բաղադրիչների հարաբերակցությանը,

•

ձևակերպել ազգային ինքնության արդիականացման հիմնախնդիրները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

բացատրելու ազգի պատմա-մշակութային կեցության առանձնահատկությունները,

2.

ներկայացնելու ազգային ինքնության և ազգային խառնվածքի բաղադրատարրերը,

3.

արժևորելու ազգային ինքնության արդիականացման արդի հայեցակարգերը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

մշակելու ազգային ինքնության արդիականացման նախագծեր,

5.

մասնակցելու ազգային-սոցիոմշակութային անվտանգության հայեցակարգերի
մշակման աշխատանքներին,

6.

նպաստելու հայագիտության սոցիալ- փիլիսոփայական հիմունքների ձևավորմանը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7.

վերլուծելու փաստերը և կատարելու հետևություններ,

8.

ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռք բերած գիտելիքները

9.

օգտվելու տեղեկատվության աղբյուրներից:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3 վերլուծելու մշակույթի համակարգում փիլիսոփայության ունեցած դերն ու
գործառույթները:
Ա7. ներկայացնելու սոցիալական փիլիսոփայության, բարոյագիտության և սոցիալական
մարդաբանության տեսական ու կիրառական հիմնախնդիրները, հիմնարար
գիտելիքներ սոցիալական փիլիսոփայության, բարոյագիտության և սոցիալական
մարդաբանության տեսական ու կիրառական հիմնախնդիրները:
Բ4 վերլուծելու տնտեսական, քաղաքական և սոցիոմշակութային գործընթացները և
մշակելու դրանց հետազոտման մեթոդաբանություն:
Գ1 օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. տեքստերի մեկնաբանում և հայեցակարգերի համեմատական վերլուծություն,
2. սեմինար-քննարկումներ,
3. հայեցակարգերի ուսումնասիրություն և համեմատական վերլուծություն:
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճիշտ
մեկնաբանություն:
2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.
Գնահատման մեթոդ. . ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. վերլուծական մոտեցում, նյութի տիրպետման աստիճան և
ներկայացման որակ:
3. Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 8 միավոր..
Գնահատման մեթոդ. բանավոր քննություն ըստ առաջադրված
հարցաշարի:
Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական
պատասխաններ:
Գնահատման բաղադրիչը՝ ընթացիկ ստուգումներ 2 միավոր, մասնակցություն առավելագույնը՝
2 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ազգային կենսափիլիսոփայության պատմափիլիսոփայական ակնարկ:
2. Ազգային ինքնություն և ազգային խառնվածք:
3. Ազգը որպես պատմամշակութային կեցություն:
4. Ազգային ինքնություն և կյանքի մշակույթ: Փոխակերպվող հասարակություն և ազգային
մշակույթ:
5. Սցիոմշակութային ճգնաժամի առօրյա դրսևորումները:
6. Հայ ժողովրդի ազգային և սոցիալական նույնականության բնորոշ գծերը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1.

Հարությունյան Է.Ա., Անցումային հասարակությունը որպես տրանսֆորմացիոն
գործունեության համակարգ: Եր.,2000:

2.
3.
4.
5.

Հարությունյան Է.Ա., Ազգային ինքնություն և կյանքի մշակույթ, Եր., 2004, էջ 152:
Заковоротная М.В., Идентичность человека. П/на Дону. 2010.
Лубский Р.А., Политический менталитет.М., 2007.
Хесле В., Кризис индивидуальной и коллективной идентичности. М., 2011.
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2. Արդի փիլիսոփայություն

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ.

5. դաս.-3. սեմ. -1

6. 7-րդ աշնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ուսանողներին ներկայացնել 20-րդ դարի փիլիսոփայության առանցքային գաղափարները։

•

կապակցել 20-րդ դարի փիլիսոփայության առանցքային գաղափարները նախորդ

•

դարաշրջանների փիլիսոփայության առանցքային գաղափարների հետ։
Կիրառելու փիլիսոփայության առանցքային գաղափարները ժամանակակից աշխարհը և
մարդկության պատմական ընթացքը հասկանալու նպատակով:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

թվարկելու 20-րդ դարի փիլիսոփայության առանցքային գաղափարները,

2.

վերլուծելու 20-րդ դարի փիլիսոփայության առանցքային գաղափարները փիլիսոփայության
պատմության համատեքստում:

3.

համեմատելու 20-րդ դարի փիլիսոփայական ուղղությունների առանձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

կապակցելու փիլիսոփայական գաղափարները ժամանակի արժեհամակարգի հետ:

5.

մեկնաբանելու 20-րդ դարի փիլիսոփայության հիմնահարցերը։

6.

ձևակերպելու փիլիսոփայական բնագրերի հիմնական գաղափարները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7.

դրսևորելու քննադատական մտածողության հմտություններ,

8.

կիրառելու փիլիսոփայական գաղափարները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա1 դրսևորելու համակողմանի

գիտելիք և իմացություն հայ և համաշխարհային

փիլիսոփայության տեսական և աշխարհայացքային գործառույթների, ինչպես նաև
փիլիսոփայական գիտելիքի կիրառման հնարավորությունների մասին,
2. Ա2 ներկայացնելու փիլիսոփայության իմացաբանական և մեթոդաբանական
գործառույթները, հիմնարար և կիրառական բնագավառները և բնագիտության ու
հասարակագիտության հետ առնչությունները,
3. Ա3 վերլուծելու մշակույթի համակարգում փիլիսոփայության ունեցած դերն ու գործառույթները,
4. Գ1 օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Երկար և կարճ դասախոսություններ։
2. Քննարկումներ, բանավեճեր։
3. Խմբային
աշխատանքներ։
4.Նախագծային ուսուցում։
5. Բնագրերի վերլուծություն։
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12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.

Դասընթացի արդյունարար գնահատականը ձևավորվում է 2 ընթացիկ քննությունների, ընթացիկ
ստուգման, մասնակցության և եզրափակիչ քննության համար տրված գնահատականների գումարի
արդյունքում։
Գնահատման բաղադրիչները ՝ 2 ընթացիկ քննություն՝ յուրաքանչյուրը առավելագույնը 4 միավոր,
ընթացիկ ստուգումներ 2 միավոր, մասնակցություն առավելագույնը՝ 2 միավոր, եզրափակիչ
քննություն առավելագույնը՝8 միավոր: Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և
վերարտադրության աստիճանը, պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը:
1. 1-ին ընթացիկ քննություն ը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճշգրիտ
մեկնաբանում:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն ը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական
պատասխաններ:
1. Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 8 միավոր

Գնահատման մեթոդ. բանավոր քննություն ըստ առաջադրված հարցաշարի:
Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, խնդիրների լուծում,
վերլուծական պատասխաններ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. 20-րդ դարի փիլիսոփայության ընդհանուր բնութագիրը:
2. Ֆենոմենոլոգիա։
3. Էքզիստենցիալիզմ:
4. Փիլիսոփայական մարդաբանություն։
5. Հերմենևտիկա:
6. Ֆրանկֆուրտյան դպրոցի փիլիսոփայություն:
7. Գիտության փիլիսոփայություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Уэст, Д., Континентальная философия. Введение. М., 2015.
2. Бодрийяр Ж. Забыть Фуко. СПБ, 2011.
3. Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм
4. Хайдеггер М. Время и бытие. М., 199.
5. Фромм Э. Искусство любить. М., 2008.
6. Щвейцер А. Культура и этика. М., 2010.
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2. Հայ փիլիսոփայության պատմություն

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 6 ժամ.

5. դաս.-4. սեմ. -2

6. 7-րդ աշ. Կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով

8. Դասընթացի նպատակն է՝
դիտարկել հայ փիլիսոփայության սկզբնավորման և հետագա զարգացման պատմական

•

ընթացքը,
ցույց տալ հայ փիլիսոփայության տեղը և դերը համաշխարհային փիլիսոփայության

•

պատմության մեջ,
•

բացահայտել նրա զարգացման առանձնահատկությունները,

•

ներկայացնել առավել աչքի ընկած մտածողների ներդրած ավանդը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու հայ փիլիսոփայության սկզբնավորման, համաշխարհային
փիլիսոփայության հետ ունեցած կապը, ընդհանրություններն ու տարբերությունները,
առանձնահատկություններն ու զարգացման ընթացքը,
2. մեկնաբանելու հայ փիլիսոփայության պատմության պարբերացումը, հայ
մշակույթի համակարգում ունեցած տեղն ու դերը, առավել աչքի ընկաշ դեմքերն ու
դպրոցները:
3. վերլուծելու անտիկ փիլիսոփայության զարգացման հիմնական արդյունքները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

ներկայացնելու հայ փիլիսոփայության զարգացման ընդհանուր օրինաչափություններն
ու

տարբերակիչ

գծերը

համաշխարհային

փիլիսոփայության

պատմության

համապատկերի վրա,
2. վերլուծելու հայ փիլիսոփայական մտքի պատմության մեջ առավել աչքի ընկած
մտածողների (Մաշտոց, Կողբացի, Անհաղթ, Շիրակացի, Օձնեցի, Սարկավագ, Գոշ ևն) և
դպրոցների (Գլաձոր-տաթևյան, Ջուղայի, Մադրասի) փիլիսոփայական ժառանգությունը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. օգտվելու մասնագիտական գրականությունից, սկզբնաղբյուրներից և տեղեկատվական
այլ աղբյուրներից,
2. կիրառելու իր գիտելիքները մասնագիտական այլ դասընթացներում,
3. ներկայացնելու քննարկված հարցերի վերաբերյալ գոյություն ունեցող տեսակետները և իր
կարծիքը
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1 Ա1. դրսևորելու համակողմանի գիտելիք և իմացություն հայ և համաշխարհային
փիլիսոփայության տեսական և աշխարհայացքային գործառույթների, ինչպես նաև
փիլիսոփայական գիտելիքի կիրառման հնարավորությունների մասին,
2. Բ3 մեկնաբանելու հայ փիլիսոփայական մտքի առանձնահատկությունները և առնչությունները
արևելյան և արևմտյան փիլիսոփայական մտքի հետ,
3. Գ1 օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
4. Գ6 համագործակցելու ինչպես անհատական, այնպես էլ խմբային նախագծերում:
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ, սեմինարներ, գրականության
վերլուծություն 2.տեքստերի մեկնաբանում և հասկացությունների
վերլուծություն
3.տարբեր տեսակետների համեմատական վերլուծություն, քննարկում, բանավեճ:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.

Դասընթացի արդյունարար գնահատականը ձևավորվում է 2 ընթացիկ քննությունների, ընթացիկ
ստուգման, մասնակցության և եզրափակիչ քննության համար տրված գնահատականների գումարի
արդյունքում։
Գնահատման բաղադրիչները ՝ 2 ընթացիկ քննություն՝ յուրաքանչյուրը առավելագույնը 4 միավոր,
ընթացիկ ստուգումներ 2 միավոր, մասնակցություն առավելագույնը՝ 2 միավոր, եզրափակիչ քննություն
առավելագույնը՝8 միավոր: Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և
վերարտադրության աստիճանը, պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը:
1. 1-ին ընթացիկ քննություն ը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճշգրիտ
մեկնաբանում:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն ը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով: Գնահատման
չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական պատասխաններ:
1. Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 8 միավոր
Գնահատման մեթոդ. բանավոր քննություն ըստ առաջադրված հարցաշարի:
Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, խնդիրների լուծում,
վերլուծական պատասխաններ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հայ փիլիսոփայության պատմության ուսումնասիրման մեթոդաբանական հարցերը և
խնդրակարգը:
2. Հայփիլիսոփայության զարգացման փուլերի ընդհանուր առանձնահատկությունները:
3. Հայ փիլիսոփայությունը նախաքրիստոնեական շրջանում:
4. Հայ փիլիսոփայությունը քրիստոնեության ընդունումից հետո:
5. Փիլիսոփայական տարածված ուսմունքները, հայ փիլիսոփայության պատմության մեջ
առավել աչքի ընկած դեմքերն ու դպրոցները:
6. Արդի հայ փիլիսոփայությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Դավիթ Անհաղթ, Փիլիսոփայության սահմանումները, Եր., 1980:
2. Գրիգոր Նարեկացի, մատյան ողբերգության, Եր., 2015:

Գարեգին Նժդեհ, Հատընտիր, Երևան, 2001:
4. Արևշատյան Ս., Միրումյան Կ., Հայ փիլիսոփայության պատմություն, Եր., 2005:
5. Զաքարյան Ս., Հայկական վերածննդի հարցը(մեթոդաբանական վերլուծություն), Եր., 2009:

3.
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2. Մշակույթների երկխոսության հիմնախնդիրը գլոբալիզացման
Համատեքստում

4. 4 ժամ/շաբ.
6. 5-րդ աշնանային կիսամյակ

3. 4 կրեդիտ
ECTS կրեդիտ

5. դաս.-3, սեմ.-1
7. առանց ընթացիկ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ծանոթացնել ուսանողներին գլոբալացման և մշակույթների երկխոսության վերաբերյալ
հիմնական հայեցակարգերը և դրանց հետ կապված հիմնահարցերը,

•

տալ պատկերացում երկխոսության, երկխոսության սուբյեկտների և մշակույթների զարգացման
ընթացքում երկխոսության նշանակության մասին,

•

ցույց տալ գլոբալացման պայմաններում մշակույթների երկխոսության տարբեր դրոևսրումները,
ներկայացնել մշակույթում ազգային և համամարդկային երևույթների տարբերակման
սկզբունքները և երկխոսության ընթացքում դրանց դրսևորումները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու գլոբալացման և մշակույթների երկխոսության սոցիալական հիմքերը,
2. ներկայացնելու մշակույթների երկխոսության ընթացքը և ժամանակակից
պայմաններում դրա դրսևորումները,
3. ինքնուրույն կողմնորոշվելու գլոբալացման և մշակույթների երկխոսության վերաբերյալ
հիմնական գրականությունում,
4. քննարկելու գլոբալացման և մշակույթների երկխոսության հեռ առնչվող
հիմնական խնդիրները և դրանց լուծումները,
5. կողմնորոշվելու մշակույթների երկխոսության հետագա ընթացքի, Հայաստանի
հանրապետության և հայ ազգային մշակույթի, ինչպես նաև սփյուռքի հայ համայնքների
վրա դրա հնարավոր ազդեցությանը վերաբերող հարցերում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

քննարկելու մշակույթների երկխոսության վերաբերող հարցեր,

2. ինքնուրույն կերպով հանդես գալու որպես վերլուծաբան կամ փորձագետ
մշակույթների երկխոսության վերաբերող քննարկումներում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելիկարողություններ(եթեայդպիսիքկան)
1. կանխատեսելու մարդկային քաղաքակրթության հետագա զարգացման հիմնական
ուղղությունները և միտումները:
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. վերլուծելու մշակույթի համակարգում փիլիսոփայության ունեցած դերն ու
գործառույթները,
Ա5. բացատրելու պատմության փիլիսոփայության, մշակույթների
ու քաղաքակրթությունների զարգացման և դրսևորման արդի
առանձնահատկությունները,
Ա7. ներկայացնելու սոցիալական փիլիսոփայության, բարոյագիտության և
սոցիալական մարդաբանության տեսական ու կիրառական հիմնախնդիրները
Բջ. բացահայտելու բնագիտական և փիլիսոփայական մշակույթների
փոխպայմանավորվածության օրինաչափությունները և գիտության զարգացման
սոցիոմշակութային հետևանքները,
Գ4. պատրաստելուու զեկուցումներ, ներկայացնելու
հետազոտությունների արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2.սեմինար պարապմունք
3. անհատական աշխատանք՝ ռեֆերատ, թարգմանություն, զեկույց:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Գնահատման բաղադրիչները ՝ ընթացիկ ստուգումներ առավելագույնը՝ 5 միավոր, ինքնուրույն
աշխատանք առավելագույնը՝ 5 միավոր, մասնակցություն առավելագույնը՝ 2 միավոր,
եզրափակիչ քննություն առավելագույնը՝8 միավոր: Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի
յուրացման և վերարտադրության աստիճանը, պատասխանների ամբողջականությունը և
անսխալականությունը:
Գնահատման մեթոդ. բանավոր քննություն ըստ առաջադրված հարցաշարի:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գլոբալացում.

սահմանում,

պատմական

օրինակներ,

մերօրյա

գլոբալացման

առանձնահատկությունները: Գլոբալացման տեսակները և հիմնական ուղղությունները:
Մշակույթ

հասկացությունը

հասկացությունը,

փիլիսոփայական

երկխոսության

գրականության

տեսությունը

մեջ:

փիլիսոփայությունում,

Երկխոսություն
երկխոսության

նշանակությունը և սուբյեկտի հիմնահարցը: Մշակույթների երկխոսության ժամանակակից
գործընթացը գլոբալացման պայմաններում: Մշակութային լոկալ և գլոբալ երևույթների դերը
գլոբալացման ընթացքում և մշակութային բախումները: Մշակույթ և քաղաքակրթություն,
պատմության ավարտի հայեցակարգը և դրա քննադատությունը:
Հայաստանը

գլոբալացման

պայմաններում,

հայ

ազգային

անհրաժեշտության առջև. իրականություն և հեռանկարներ:
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մշակույթը

երկխոսության

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. С.Хантингтон. Столкновение цивилизаций. М., 2003
2. Океанский В.П., Океанская Ж.Л. Философия культуры : учебное пособие. - Шуя: Шуйский
государственный педагогический университет, 2012.
3. Ноздренко, Е. А. Система культуры: новые детерминанты. Реклама как фактор современного
культурно-исторического процесса [Электронный ресурс] / Е. А. Ноздренко, Н. П. Копцева. Касноярск: Сибирский федеральный ун-т, 2011.
4. Лихачев Д.С. Экология культуры // Избранные труды по русской и мировой культуре. СПб.:
Изд-во СПбГУП, 2006.
5. Фатыхова Р.М. Культура как диалог и диалог в культуре // Вестник ВЭГУ. 2009. № 1(39).
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2. Հայ դիցաբանական սիմվոլիկա

3. 4 կրեդիտ
ECTS կրեդիտ

5. դաս.-3 , սեմ.-1

4. 4 ժամ/շաբ.
7. 5-րդ աշնանային կիսամյակ

7. առանց ընթացիկ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ծանոթացնել հայ դիցաբանական սիմվոլներին և ցույց տալ դրանց կենսական
նշանակությունը հայի կյանքում:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1.

մեկնաբանելու հայ դիցաբանական սիմվոլները, դրանց ծագումը, բնույթը, կատարած
դերն ու նշանակությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. ներկայացնելու հայ դիցաբանական սիմվոլների իմաստը և դրանց կապը հայի
կյանքի հետ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.

վերլուծելու հայ ինքնության հավատքային բաղադրիչներին:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. դրսևորելու հիմնարար գիտելիք և իմացություն հայ և համաշխարհային
փիլիսոփայության տեսական և աշխարհայացքային գործառույթների, ինչպես
նաև փիլիսոփայական գիտելիքի կիրառման հնարավորությունների մասին,
Բ3. մեկնաբանելու հայ փիլիսոփայական մտքի առանձնահատկությունները և
առնչությունները արևելյան և արևմտյան փիլիսոփայական մտքի հետ,
Բ7. տարբերակելու երևույթների օրինաչափ կապերը պատահականություններից և
կատարելու փիլիսոփայական ընդհանրացումներ,
Գ4. պատրաստելուու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. սեմինար պարապմունք
3. անհատական աշխատանք՝ ռեֆերատ, թարգմանություն, զեկույց:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Գնահատման բաղադրիչները ՝ ընթացիկ ստուգումներ առավելագույնը՝ 5 միավոր, ինքնուրույն
աշխատանք առավելագույնը՝ 5 միավոր, մասնակցություն առավելագույնը՝ 2 միավոր,
եզրափակիչ քննություն առավելագույնը՝8 միավոր: Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի
յուրացման և վերարտադրության աստիճանը, պատասխանների ամբողջականությունը և
անսխալականությունը:
Գնահատման մեթոդ. բանավոր քննություն ըստ առաջադրված հարցաշարի:
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հայ դիցաբանական սիմվոլի առանձնահատկությունները, արտահայտչաձևերը: Հայ
դիցաբանական սիմվոլը որպես հայ դիցաբանական սիմվոլիկ համակարգության առանցք:
Արարչագործության համակարգը ներկայացնող սիմվոլները: Աստվածության համակարգը
ներկայացնող սիմվոլները: Հավատքային համակարգը ներկայացնող սիմվոլները: Կենաց
համակարգ ներկայացնող սիմվոլները: Ծագումնային բնույթի սիմվոլները: Հայ ազգային տոները
արտահայտող սիմվոլները: Բնազգացական սիմվոլները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Արարատյան Դիցաբանություն /ծագումի վկայագիր/, Եր. 1990թ.
2.

Ղևոնդ Ալիշան, Հայոց հին հավատքը կամ հեթանոսական կրոնը, Եր., 2002թ.

3.
4.

Սլակ Կակոսյան, Հայոց լեզվի խորհրդարան, Էրեվան, 2001:
Գրիգոր Նարեկացի, մատյան ողբերգության /գրաբարից թարգմանեց Մկրտիչ
Խերանյանը/, Եր., 2003:

5.

Հայ հին վիպաշխարհը /կազմեց` Սարգիս Հարությունյանը/, Եր.., 1987

6.

Խլակ Կակոսյան, Բնախոսություն. Երևան, 2001
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2. Մարգինալ փիլիսոփայական ուսմունքներ

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ.

5. դաս.-3. սեմ. -1

6. 6-րդ գարնանային կիսամյակ

7. առանց ընթացիկ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

Ներկայացնել մարդկության հոգևոր կյանքում առանձնահատուկ տեղ ունեցող, սակայն,
որպես կանոն, գիտական և փիլիսոփայական մտքի զարգացման ուղուց դուրս մնացած,
լուսանցքում գտնվող ուսմունքների առանցքային գաղափարները։

•

Կապակցել մարգինալ փիլիսոփայության առանցքային գաղափարները փիլիսոփայության
առանցքային գաղափարների հետ։

•

Կիրառել մարգինալ փիլիսոփայության առանցքային գաղափարները ժամանակակից
աշխարհը և մարդկության պատմական ընթացքը հասկանալու նպատակով:

9. Դասընթացի ավարտին

ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. թվարկելու մարգինալ փիլիսոփայության առանցքային գաղափարները,
2. վերլուծելու մարգինալ փիլիսոփայության առանցքային գաղափարները
փիլիսոփայության պատմության համատեքստում,
3. համեմատելու մարգինալ փիլիսոփայական ուղղությունների առանձնահատկությունները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կապակցելու փիլիսոփայական գաղափարները ժամանակից իրականության հետ:
2. ձևակերպելու մարգինալ փիլիսոփայական բնագրերի հիմնական գաղափարները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.

Քննական մտածողության հմտությունների զարգացում,

2.

Փիլիսոփայական գաղափարների կիրառականությունը տեսնելու կարողություն:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա1. դրսևորելու հիմնարար գիտելիք և իմացություն հայ և համաշխարհային
փիլիսոփայության տեսական և աշխարհայացքային գործառույթների, ինչպես նաև
փիլիսոփայական գիտելիքի կիրառման հնարավորությունների մասին,
2. Բ1. մեկնաբանելու փիլիսոփայական տարբեր ուղղություններն ու հայեցակարգերը,
գնահատելու դրանց առանձնահատկությունները և արդիականությունը,
3. Գ1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
4. Գ6. համագործակցելու ինչպես անհատական, այնպես էլ խմբային նախագծերում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Երկար և կարճ դասախոսություններ։
2. Քննարկումներ, բանավեճեր։
3. Խմբային
աշխատանքներ։
4.Նախագծային ուսուցում։
4. Բնագրերի վերլուծություն
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Գնահատման բաղադրիչները ՝ ընթացիկ ստուգումներ առավելագույնը՝ 5 միավոր, ինքնուրույն
աշխատանք առավելագույնը՝ 5 միավոր, մասնակցություն առավելագույնը՝ 2 միավոր, եզրափակիչ
քննություն առավելագույնը՝8 միավոր: Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և
վերարտադրության աստիճանը, պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը:

Գնահատման մեթոդ. բանավոր քննություն ըստ առաջադրված հարցաշարի:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

1. Մարգինալ փիլիսոփայական ուսմունք եզրը:
2. Էզոտերիկ մտածողության յուրակերպությունները: Էզոտերիզմի և փիլիսոփայության
ու աստվածաբանության տարբերությունները: Էզոտերիկական խնդրակարգին
առնչվող հիմնական հասկացությունները:

3. Հին Արևելքի մարգինալ ուսմունքները: Հին եգիպտական «Մեռյալների գիրքը»:
Զրադաշտականություն և մանիքեականություն: Էզոտերիկ բուդդայականություն:
Օկուլտիզմ:

4. Պյութագորական միաբանությունը և դրա զարգացումը: Օրփեոսականություն:
Նեոպլատոնականությունը և էզոտերիզմը:

5. Հերմետիզմ: Քրիստոնեությունը և հերմետիզմը: Գնոստիցիզմ: Դրա հիմնական գաղափարները:
Գնոստիցիզմի տարատեսակները:

6. Կաբբալան որպես հուդայականության էզոտերիկ վերաիմաստավորում: Կաբբալիստական
մեթոդները: Կաբբալան և քրիստոնեությունը: Ալքիմիա: Ալքիմիայի հիմնական
հասկացությունները և տարատեսակները:

7. Վերածննդի դարաշրջանի էզոտերիկ ուսմունքները: Պարացելսի ուսմունքը: Հակոբ Բյոմեի
միստիցիզմը:

8. Սվեդենբորգի սպիրիտուալիստական ուսմունքը: Թեոսոֆիա և Անթրոպոսոֆիա: Ռ. Շթայների
Քրիստոսի և ավետարական Քրիստոսի տարբերությունները: Շթայների ազատության
փիլիսոփայությունը:

9. Գեորգի Գյուրջիևի էզոթերիկ ուսմունքը, դրա հիմնական գաղափարները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Батай Ж., Сумма атеологии М., 2016.
2. Блаватская Е., Тайная Доктрина, М., 2015.
3. Ханеграаф В., Западный эзотеризм. Путеводитель для запутавшихся, M., 2016.
4. Штайнер Р., Как достичь познания высших миров?, M. 2014.
5. Эвола Ю., Герметическая традиция, M., 2015.
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1. 1311/Բ 28

2. Փիլիսոփայության պատմության տեսություններ

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ.

5. դաս.-3. սեմ. -1

6. 6-րդ գարնանային կիսամյակ

7. առանց ընթացիկ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

Ներկայացնել փիլիսոփայության պատմության տարբեր տեսությունների
ձևավորման նախադրյալների, զարգացման և առանձնահատկությունների հետ
կապված հարցեր:

•

Ներկայացնել փիլիսոփայության պատմության տեսությունների
հիմնական հասկացությունները:

•

Կապակցել փիլիսոփայության պատմության տեսությունների առանցքային

•

գաղափարները փիլիսոփայության առանցքային գաղափարների հետ։
Կիրառել փիլիսոփայության պատմության տեսությունների առանցքային գաղափարները
ժամանակակից աշխարհը և մարդկության պատմական ընթացքը հասկանալու նպատակով:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. մեկնաբանելու փիլիսոփայության պատմության տարբեր տեսությունների
ձևավորման նախադրյալները, դրանցում տեղ գտած հիմնական հասկացությունների
բովանդակությունը
2. վերլուծելու փիլիսոփայության պատմության տարբեր տեսությունների
զարգացման տրամաբանությունը, դրանց առանձնահատկությունները և
բնութագրական գծերը:
3. ներկայացնելու փիլիսոփայության պատմության հարցերը փիլիսոփայության
պատմության տարբեր տեսությունների մեթոդաբանության դիրքերից:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

կապակցելու փիլիսոփայական պատմության տեսությունները
փիլիսոփայության ժամանակից իրավիճակի հետ:

2.

սեփական դիրքորոշում արտահայտելու մարգինալ փիլիսոփայության
պատմության տեսությունների վերաբերյալ։

3.

ձևակերպելու փիլիսոփայության պատմության տեսությունների հիմնական
գաղափարները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.

Քննական մտածողության հմտությունների զարգացում,

2.

Փիլիսոփայական գաղափարների կիրառականությունը տեսնելու կարողություն:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.

Ա1. դրսևորելու հիմնարար գիտելիք և իմացություն հայ և համաշխարհային
փիլիսոփայության տեսական և աշխարհայացքային գործառույթների, ինչպես նաև
փիլիսոփայական գիտելիքի կիրառման հնարավորությունների մասին,

2. Բ1. մեկնաբանելու փիլիսոփայական տարբեր ուղղություններն ու հայեցակարգերը,
գնահատելու դրանց առանձնահատկությունները և արդիականությունը,

174

3. Գ1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ
ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և
հաշվետվություններ),
4. Գ6. համագործակցելու ինչպես անհատական, այնպես էլ խմբային նախագծերում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Երկար և կարճ դասախոսություններ։
2. Քննարկումներ, բանավեճեր։
3. Խմբային աշխատանքներ։
4.Նախագծային ուսուցում։
5. Բնագրերի վերլուծություն։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Գնահատման բաղադրիչները ՝ ընթացիկ ստուգումներ առավելագույնը՝ 5 միավոր, ինքնուրույն
աշխատանք առավելագույնը՝ 5 միավոր, մասնակցություն առավելագույնը՝ 2 միավոր, եզրափակիչ
քննություն առավելագույնը՝8 միավոր: Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և
վերարտադրության աստիճանը, պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը:

Գնահատման մեթոդ. բանավոր քննություն ըստ առաջադրված հարցաշարի:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Փիլիսոփայության պատմությունը իբրև գիտություն: Դրա նպատակը, խնդիրները և
մեթոդները: Փիլիսոփայության պատմության իբրև գիտության ձևավորման հիմնահարցը:
2. Փիլիսոփայության պատմության ուսումնասիրության մեթոդաբանական սկզբունքները.
պատմական /կենսագրական/, տրամաբանական: Փիլիսոփայության պատմության անտիկ
շրջանում /Դիոգենես Լաերտացի, Սեկստ
Էմպիրիկոս, Արիստոտել և այլն/:
3. Փիլիսոփայության պատմության միջնադարյան փիլիսոփայության մեջ /Թովման
Աքվինացի և այլն/:
4.

Փիլիսոփայության պատմության տեսությունները նոր շրջանի փիլիսոփայության մեջ:

5.

Փիլիսոփայության պատմության հեգելյան հայեցակարգը:
Փիլիսոփայություն և փիլիսոփայության պատմություն

6. Փիլիսոփայության պատմության հեգելյան հայեցակարգը և փիլիսոփայության
ծագման հիմնահարցը: Փիլիսոփայություն և կրոն:
7. Փիլիսոփայության պատմության հարցերը Լ. Ֆոյերբախի տեսական ժառանգության մեջ
8. Փիլիսոփայության պատմության տեսությունները 19-20-րդ դարերի փիլիսոփայության մեջ
/նորկանտականություն, մարքսիզմ և այլն/:
9.

Փիլիսոփայության պատմության յասպերսյան հայեցակարգը

14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1.
2.
3.
4.
5.

Рорти Р., Историография философии. Четыре жанра., M., 2017
Рассел Б. История западной философии, T. 2, М., 2017
Ясперс К., Введение в философию., М., 2017.
Ясперс К., Всемирная история философии. Введение., M., 2000.
Agamben, G. What is Philosophy?, Stanford University Press. 2017.
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2. Տեղեկատվական հասարակություն

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.-3, սեմ. -1,

6. 7-րդ աշնանային կիսամյակ

7. առանց ընթացիկ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ձևավորել համարժեք պատկերացում հետարդյունաբերական հասարակության
հայեցակարգերի ձևավորման և զարգացման, տեղեկատվական հասարակության
տարբեր մոդելների և դրանց կիրառության հնարավոր սահմանների մասին:

•

վերլուծել հասարակության տեղեկատվայնացման սոցիալական հետևանքները և
այս համատեքստում հասկանալ հասարակական ինստիտուտների գործառնական
արդի առանձնահատկությունները

9. [դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները] Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ
կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
•

մեկնաբանելու տեղեկատվական հասարակության տնտեսագիտական,
տեխնոլոգիական և մշակութաբանական հիմնական մոտեցումների
առանձնահատկությունները:

•

վերլուծելու տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների գործառնական

•

առանձնահատկությունները:
բացատրելու հասարակության վիրտուալացման արդի միտումները և այս
համատեքստում անձ-հասարակություն փոխհարաբերության արդի
հրամայականները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
•

տարանջատելու տեղեկատվական
արտագիտականներից,

հասարակության

•

վերլուծելու

գործընթացները

տեղեկատվական

գիտական
քանակական

չափորոշիչները
և

որակական

մոտեցումներով և համեմատական մեթոդներով ,
•

գնահատելու արդի տեխնոլոգիաների ազդեցությունը հասարակական կյանքի
տարբեր ոլորտներում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
•

կիրառելու տեսական գիտելիքների պրակտիկ կիրառության հմտություններ,

•

իմաստավորելու արդի հասարակական իրողությունները
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2

ներկայացնելու փիլիսոփայության իմացաբանական և մեթոդաբանական
գործառույթները, հիմնարար և կիրառական բնագավառները և բնագիտության ու
հասարակագիտության հետ առնչությունները:

Ա7

ներկայացնելու սոցիալական փիլիսոփայության, բարոյագիտության և
սոցիալական մարդաբանության տեսական ու կիրառական հիմնախնդիրները:

Բ4

վերլուծելու տնտեսական, քաղաքական և սոցիոմշակութային գործընթացները և
մշակելու դրանց հետազոտման մեթոդաբանություն:

Բ5

բացահայտելու բնագիտական և փիլիսոփայական մշակույթների
փոխպայմանավորվածության օրինաչափությունները և գիտության զարգացման
սոցիոմշակութային հետևանքները:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսությունների, առաջադրանքների քննարկում, տեքստի մեկնաբանում
2.տեքստերի մեկնաբանում և հայեցակարգերի համեմատական վերլուծություն
3.առաջադրանքներ և տարբեր մոդելների համեմատական վերլուծություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 7 միավոր.

Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի,
Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության
աստիճանը,

պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը։

Գնահատման բաղադրիչը՝ ընթացիկ ստուգումներ 8 միավոր, ինքնուրույն
աշխատանք 3 միավոր, մասնակցություն առավելագույնը՝ 2 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Տեղեկատվական հասարակության ընդհանուր բութագիրը: Արդի գլոբալ
տեղեկատվական հասարակությունը:
2.

Տեղեկատվական հասարակության չափորոշիչների հիմնահարցը:

3. Տեղեկատվական հասարակությունը որպես հետինդուստրիալ հասարակություն (Դ.
Բելլ)
4. Տեղեկատվական կապիտալիզմ և ցանցային հասարակություն (Մ. Կաստելս)
5. Տեղեկատվական հասարակության ժողովրդավարական ներուժը և
մարտահրավերները:
6. Գլոբալ վերահսկողության և տեղեկատվական անվտանգության արդի
հիմնախնդիրները:
7. Համացանցի էությունը և սոցիոմշակութային առանձնահատկությունները:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Абдеев Р.Ф., Философия информационной цивилизации. М., 2004.
2. Еляков А., Информационная перегрузка людей. //Социологические исследования, N 5,
2005
3. Иванов Д.В., Виртуализация общества. Версия 2.0. СПб., 2002.
4. Кастельс М., Галактика Интернет. Размышления об Интернете, бизнесе и обществе, УФактория, 2004.
5. Уэбстер Ф., Теории информационного» общества.- М.: Аспект Пресс, 2004
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2. Յուրայինի ֆենոմենոլոգիա

3. 4 ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.-3. սեմ.-1

6. 7-րդ աշնանային կիսամյակ

7. առանց ընթացիկ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

վերլուծել «յուրային» և «օտար» հասկացությունների սոցիալ փիլիսոփայական
ըմբռնումները,

•

ներկայացնել սոցիոմշակութային իրականության կառուցարկման գործում
«յուրային-օտար» տարանջատման առանձնահատկությունները,
ծանոթացնել միջմշակութային հաղորդակցման և երկխոսության հայեցակարգերին:

•

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնելու «յուրայինի» և «օտարի» տարբերակման սոցիոմշակութային հիմքերը,

2.

տարբերակելու սոցիոմշակութային ինքնությունների ձևավորման և
գործառության առանձնահատկությունները,

3.

մեկնաբանելու «համաշխարհային հանրույթի» ձևավորման
հիմնախնդիրներն ու հայեցակարգերը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. վերլուծելու «յուրայինի» և «օտարի» տարանջատման մեխանիզմները,
5.

դրսևորելու միջմշակութային հաղորդակցման ու երկխոսության
իրականացման կարողություններ

6.

իրականացնելու գլոբալացման հայեցակարգային հեռանկարների հետազոտություն:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. բացատրելու սոցիոմշակութային իրականության
կառուցարկաման առանձնահատկությունները,
8. վերլուծելու միջմշակութային հաղորդակցման խնդիրները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3

վերլուծելու մշակույթի համակարգում փիլիսոփայության ունեցած դերն ու
գործառույթները :

Բ7

տարբերակելու երևույթների օրինաչափ կապերը պատահականություններից
և կատարելու փիլիսոփայական ընդհանրացումներ:

Գ1

օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):

Գ6 համագործակցելու ինչպես անհատական, այնպես էլ խմբային նախագծերում:
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2.սեմինար-քննարկումներ,
3.գործնական առաջադրանքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 8 միավոր.

Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի,
Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը,
պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը։
Գնահատման բաղադրիչը՝ ընհթացիկ ստուգում առավեելագույնը՝ 5 միավոր, ինքնուրույն
աշխատանք առավելագույնը՝ 5 միավոր, մասնակցություն առավելագույնը՝ 2 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1,«Յուրայինի» և «օտարի» տարբերակման սոցիոմշակութային հիմունքները:
2. «Յուրայինի» և «օտարի» տարանջատումը ինքնության
կառուցարկման համատեքստում:
3.Մշակույթների սահման և սահմանի մշակույթ:
4.Միջմշակութային փոխներթափանցումները համաշխարհայնացման պայմաններում:
5.«Յուրայինի» և «օտարի» համագոյակցման առանձնահատկությունները
սոցիոմշակութային արդի իրողություններում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Бауман З. Прощание с миром своих и чужих, M., «Вокруг Света», 2011, № 12, .
2. Садохин А. П., Межкультурная коммуникация, М., «Альфа М», «ИНФРА-М», 2008,
3. Хантингтон С., Столкновение Цивилизаций. М., «АСТ», 2006,
4. Шипилов А. В.,
«Свои», «чужие» и «другие». От античности до современности \\
Социологические исследования. М., Наука, 2006, № 5,
5. Якимович А. К., «Свой-чужой» в системах культуры// Вопросы Философии. М.,
«Наука», 2003, № 4.
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1.1.

«ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

1. Ծրագրի անվանումը և մասնագիտության
թվանիշը

«Հոգեբանություն», 031311.01.6

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

այո

4. Շնորհվող որակավորումը

Հոգեբանության բակալավր

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական տարին

2022-2023

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները: Բակալավրի առկա ուսուցման ծրագրի
ընդունելությունը կատարվում է ըստ ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված համապատասխան
կարգի 1:
Ընդունելության քննությունները՝ Հլգ(գ), Օտլ(գ) կամ Կ(գ)։
9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է.
• Ուսանողներին
կիրառական

տրամադրել
ոլորտների

բազմակողմանի
վերաբերյալ՝

գիտելիքներ

ապագա

հոգեբանության

մասնագիտական

հիմնարար

և

գործունեությանը

համապատասխան,
• Խթանել ուսանողների մեջ քննադատական մտածողությունը, տեսությունն ու պրակտիկան
համադրելու և գնահատելու ունակությունը,
• Օժտել

ուսանողներին

արդյունավետ

կերպով

գրավոր

և

բանավոր

հաղորդակցվելու

կարողություններով,
• Խրախուսել ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքը և պրակտիկ փորձի վրա հիմնված
ուսումնառությունը։
10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա1․ Նկարագրելու հոգեբանության հիմնական մեթոդաբանական սկբունքները, արդի և հիմնարար
տեսությունները, ներկայացնելու դրանց առնչվող հայեցակարգերը, մոտեցումներն ու
հասկացությունները, սահմանելու դրանց կիրառական նշանակությունը հասարակական
կյանքի տարբեր ոլորտներում:
Ա2․

Ներկայացնելու

հոգեբանական

հիմնախնդիրները՝

մարդու

հոգեկան

զարգացման

օրինաչափությունները, մեխանիզմները, առանձնահատկությունները, հոգեկանի նորմալ և
ախտաբանական դրսևորումները:

«Հայաստանի Հանրապետության պետական և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ ընդունելության (ըստ
բակալավրի ու անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրերի) կարգ» ՀՀ կառավարության որոշում (01.04.21 N 469-Ն)
1
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Ա3․ Սահմանելու հոգեբանական հետազոտության կազմակերպման, տվյալների հավաքագրման,
արդյունքների վերլուծության և մեկնաբանման հիմնական մեթոդները, տարբերակելու դրանց
կիրառման ուղիները, հնարավորությունները և սահմանափակումները:
Ա4․ Ներկայացնելու հոգեբանության հիմնարար և կիրառական բնագավառներին առնչվող
հոգեբանական

փաստերը

և

օրինաչափությունները,

հասկանալու

դրանց

դերն

ու

նշանակությունը անհատի և հասարակության կյանքում:
Ա5․ Թվարկելու հոգեբանի մասնագիտական գործունեության հիմնական էթիկական սկզբունքները,
մատնանշելու դրանց նշանակությունը և պահպանման անհրաժեշտությունը:
Ա6․ Անվանելու հոգեկան խանգարումների ախտանիշները և դասակարգման համակարգերը
((DSM-5, ICD-10)):
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ1․ Կիրառելու հոգեբանական հետազոտության հիմնական մեթոդներն ըստ նշանակության,
վերլուծելու և մեկնաբանելու ստացված արդյունքներըմասնագիտական (աշխատանքի կամ
ուսումնառության) խնդիրների լուծման համար:
Բ2․

Գործածելու

հոգեճանաչման

մեթոդներ,

մասնագիտական

վերլուծության

օգնությամբ

կատարելու հիմնավորված եզրահանգումներ։
Բ3․ Տարբերակելու և մեկնաբանելու հոգեբանական երևույթները, մարդու կյանքի և գործունեության
տարբեր ոլորտներում առկա հոգեբանական խնդիրները, իրականացնելու այդ խնդիրների
լուծմանն ուղղված գործողություններ:
Բ4․

Համադրելու

հոգեբանական

աշխատանքի

տարբեր

մոտեցումներ՝

ցուցաբերելով

ստեղծագործական մոտեցում, գտնելու մասնագիտական լուծումներ՝ ծավալելով հանրօգուտ
գործունեություն։
Բ5․ Կազմակերպելու իր աշխատանքային և/կամ ուսումնական գործունեությունը ստացած
տեսագործնական գիտելիքներին համապատասխան։
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Գ1․ Համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, աշխատելու
մասնագիտական միջավայրում, պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
Գ2․ Կիրառելու ժամանակակից ՏՀՏ-ները գիտելիքի փոխանցման գործընթացը և մասնագիտական
գործունեությունն արդյունավետ իրականացնելու և դյուրացնելու համար:
Գ3․ Քննադատորեն

վերլուծելու

և

եզրահանգումներ

կատարելու

տեսությունների,

ուսումնասիրությունների և կիրառական հիմնախնդիրների վերաբերյալ:
Գ4․ Պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, վարելու
գիտական բանավեճեր:
Գ5․ Ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքը, ընկալելու և տարածելու նոր
տեղեկատվությունը։
11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է
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13. Գնահատման ձևերը
Ելնելով

կրթական

ծրագրի

ուսումնական

պլանով

նախատեսված

դասընթացների

(ուսումնական մոդուլների) աշխատածավալից, պարապմունքի ձևից, դասավանդման մեթոդներից և
հաշվի առնելով դասընթացի կարևորությունը ուսանողի մասնագիտական գիտելիքների և
կարողությունների ձևավորման մեջ՝ դասընթացները, ըստ գնահատման ձևի, բաժանվում են 4 խմբի՝

եզրափակիչ գնահատումով, առանց եզրափակիչ գնահատման, առանց ընթացիկ քննությունների
գնահատման, ստուգարքային։
Դասընթացի գնահատման բաղադրիչներն են․
•

ընթացիկ գրավոր քննություններ (ենթադրում են ամփոփ վերլուծական պատասխաններ ըստ
հարցատոմսի, կամ առաջադրանքների գրավոր կատարում (հետազոտական աշխատանք,
հոգեախտորոշիչ մեթոդիկայի կիրառում և այլն), և/կամ ընթացիկ բանավոր քննությունները
(ենթադրում են ծավալուն վերլուծական պատասխաններ ըստ հարցատոմսի, կամ էսսեների
պատրաստում, ինքնուրույն և խմբային աշխատանքների կատարում և բանավոր ներկայացում),
որը կարող է իրենից ներկայացնել «Հետազոտական բաղադրիչը»։

•

ընթացիկ

ստուգումներ

•

հանձնարարությունների կատարում և նյութի ներկայացում),
ինքնուրույն աշխատանք (ենթադրում է հանձնարարված թեմայով գրավոր կամ բանավոր

(ենթադրում

է

սեմինարների

ընթացքում

ուսանողի

կողմից

վերլուծական աշխատանքի իրականացում և հանրային ներկայացում)
•

մասնակցություն (ենթադրում է ֆիզիկական ներկայություն, դասախոսություններին և
սեմինարներին հարց-պատասխանի ու քննարկումների ակտիվ մասնակցություն),

•

եզրափակիչ բանավոր քննությունները (ենթադրում է հստակ, տրամաբանված, հիմնավորված և
ամբողջական պատասխաններ քննական տոմսի հարցերին)։
Կիսամյակի առաջին երկու շաբաթվա ընթացքում դասախոսը ուսանողներին տեղեկացնում է

գիտելիքների ստուգման ձևերի, հարցաշարերի և ժամկետների, ինչպես նաև գնահատման մեթոդների ու չափանիշների մասին։
ԵՊՀ-ում ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման համար կիրառվում է 20–
միավորանոց սանդղակը։
14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները

«Հոգեբանություն» ծրագրի շրջանավարտները ինքնուրույն մասնագիտական գործունեության
հնարավորություն կունենան հոգեախտորոշման, հոգեբանական աջակցության, առողջապահական,
մասնագիտական գործունեության, սոցիալական խնամքի և կրթական ոլորտներում։
Շրջանավարտները կարող են աշխատել խնամքի և պաշտպանության կենտրոններում որպես
սոցիալական խնամք և հոգեբանական աջակցություն իրականացնող մասնագետներ, հիմնական և
ավագ դպրոցներում որպես հոգեախտորոշիչ, զարգացնող, հոգեշտկող և աջակցող հոգեբանմասնագետներ, կազմակերպություններում որպես անձնակազմի հետ աշխատող հոգեբաններ,
փորձառու հոգեբանի ղեկավարությամբ (սուպերվիզիայի ներքո) հոգեբանական ծառայության
կենտրոններում որպես հոգեբանական ախտորոշում և աջակցություն իրականացնող
մասնագետներ,: Ծրագրի շրջանավարտները կարող են շարունակել իրենց ուսումը ԵՊՀ
Փիլիսոփայության

և

հոգեբանության

ֆակուլտետի

ասպիրանտուրայում:
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մագիստրատուրայում,

հետագայում՝

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Սույն ծրագրով ուսումնառության օժանդակության համար առկա են բազմազան ռեսուրսներ՝
համալսարանական միջոցներով և դրամաշնորհային ծրագրերի շրջանակներում ձեռքբերված
ժամանակակից մասնագիտական գրականություն (հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն,
գորմաներեն),
էլեկտրոնային
գրադարան,
քանակական
հետազոտությունների
համար
նախատեսված համակարգչային ծրագրեր, ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
կիրառմամբ դասախոսություններ իրականացնելուն հարմարեցված լսարաններ, հոգեբանական
գործնական աշխատանքների համար նախատեսված և կահավորված թրեյնինգների սենյակներ։
Ծրագրի

իրականացման

համար

գիտահետազոտական

և

ուսումնական

բազա

են

հանդիսանում ֆակուլտետում գործող 3 հետազոտական լաբորատորիաները և Կիրառական
հոգեբանության կենտրոնը։ Ուսանողները մասնակցում են լաբորատորիաների աշխատանքներին,
ինչպես նաև միջազգային համագործակցության շրջանակներում լաբորատորիաների կողմից
իրականացվող միջմշակութային ուսումնասիրություններին:
16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են ծրագիրը
մշակելիս
Տվյալ

կրթական

ծրագրի

մշակման

հիմքում

ընկած

են

բարձրագույն

կրթության

որակավորումների եվրոպական շրջանակը («Դուբլինյան նկարագրիչները»), ինչպես նաև մի շարք
միջազգային ծրագրային կողմնորոշիչներ և չափորոշիչներ::
17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ
-

18. Դասախոսներին ներկայացվող ընդհանուր և մասնագիտական պահանջներ
1. Ընդհանրական կարողություններ
Դասավանդման և հոգեբանամանկավարժական
•

ուսանողակենտրոն

մեթոդաբանության

իմացություն

և

կիրառման

կարողություն

դասընթացի մշակման և իրականացման գործում
•

դասավանդման և ուսուցանման ինտերակտիվ և նորարարական
չափանիշահեն գնահատման կարողություն

մեթոդների

կիրառման,

•

ուսանողին աջակցելու, մոտիվացնելու և անձնային ուժեղ կողմերի զարգացմանը աջակցելու
կարողություն

Հետազոտական
•

հետազոտության մեթոդաբանական

սկզբունքների,

քանակական

և

որակական

մեթոդների իմացություն
•

տարաբնույթ գիտական աղբյուրների հետ աշխատելու, այդ թվում համացանցային
տեղեկատվական ռեսուրսներից օգտվելու հմտություն

Հաղորդակցման
•

լսարանի հետ բանավոր հաղորդակցվելու և կառավարելու հմտություն

•

հրետորիկայի տարրական հմտություններ

•

միջանձնային հաղորդակցման հմտություններ

•

օտար լեզվի իմացություն
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ՏՀՏ կիրառություն
•

բազային համակարգչային (MS Office փաթեթի ազատ տիրապետում՝ Word, Excel, PowerPoint) հմտություններ

•

ժամանակակից սոցիալական հարթակներից օգտվելու հմտություն

•

լուսացուցադրություններ պատրաստելու և ներկայացնելու հմտություններ (pptx, pezi, canva
ևն)

Այլ կարողություններ
•

ժամանակի կառավարման կարողություն

•

կոնֆլիկտների հաղթահարման և համագործակցելու կարողություններ

2. Մասնագիտական գիտելիքներ և կարողություններ
•

հոգեբանության

հիմնական

մեթոդաբանական

սկզբունքների,

հիմնարար

և

արդի

տեսությունների, հայեցակարգերի և ժամանակակից միտումների մասին գիտելիքներ
•

հոգեբանության հիմնարար և կիրառական բնագավառներին առնչվող հիմնախնդիրները
հասկանալու, վերլուծելու և մեկնաբանելու կարողություն

•

հոգեբանության տարբեր բնագավառներին առնչվող մեթոդական և կիրառական բնույթի
խնդիրների
ուսումնասիրման
մեթոդաբանությամբ

•

հոգեբանական

աջակցության

խորհրդատվական,

կարողություն
տարբեր

լուսավորչական

ձևերի՝

քանակական

և/կամ

որակական

հոգեախտորոշիչ/հոգեճանաչողական,

աշխատանքներ

(անհատական

և/կամ

խմբային)

իրականացնելու սկզբունքների իմացություն և կարողություն
•

մասնագիտական գործունեության էթիկական սկզբունքների (հետազոտական և գործնական)
իմացություն և պարտադիր պահպանում

3. Ընդհանուր պահանջներ
Մասնագիտական պահանջներ
•

գիտական աստիճան և/կամ մագիստրոսի կոչում հոգեբանության կամ հարակից ոլորտում
կամ առնվազն 5 տարվա մասնագիտական՝ հետազոտական կամ պրակտիկ փորձի
առկայություն համապատասխան ոլորտում

•

վերջին

5

տարում

առնվազն

1

գիտական

և/կամ

մեթոդական

հրատարակություն

առկայություն
•

վերջին

5

տարվա

վերապատրաստումների

ընթացքում
և/կամ

մասնակցություն
մասնագիտական

տեղական

կամ

որակավորման

միջազգային
բարձրացման

դասընթացների
Մանկավարժական փորձ
•

մասնագիտական

դասընթացների

դասավանդման

և/կամ

վերապատրաստումներ

(թրեյնինգներ) իրականացնելու առնվազն 3 տարվա փորձ
Այլ պահանջներ
•

ուսանողական հարցման արդյունքներով ստացված գնահատականների միջինը՝ առնվազն
4,0 (գործող դասախոսների համար)

185

ԾՐԱԳՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ

Ա1

Բ1

Ա2

Նկարագրելու հոգեբանության հիմնական մեթոդաբանական սկբունքները, արդի և

Կիրառելու հոգեբանական հետազոտության հիմնական մեթոդներն ըստ

հիմնարար տեսությունները, ներկայացնելու դրանց առնչվող հայեցակարգերը,

նշանակության, վերլուծելու և մեկնաբանելու ստացված արդյունքները

մոտեցումներն ու հասկացությունները, սահմանելու դրանց կիրառական

մասնագիտական (աշխատանքի կամ ուսումնառության) խնդիրների լուծման

նշանակությունը հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում

համար

Ներկայացելու հոգեբանական հիմնախնդիրները՝ մարդու հոգեկան զարգացման

Բ2

օրինաչափությունները, մեխանիզմները, առանձնահատկությունները, հոգեկանի

Գործածելու հոգեախտորոշիչ մեթոդներ, մասնագիտական վերլուծության
օգնությամբ կատարելու հիմնավորված եզրահանգումներ

նորմալ և ախտաբանական դրսևորումները
Ա3

Սահմանելու հոգեբանական հետազոտության կազմակերպման, տվյալների

Բ3

Տարբերակելու և մեկնաբանելու հոգեբանական երևույթները, մարդու կյանքի և

հավաքագրման, արդյունքների վերլուծության և մեկնաբանման հիմնական

գործունեության տարբեր ոլորտներում առկա հոգեբանական խնդիրները,

մեթոդները, մատնանշելու դրանց կիրառման ուղիները,

իրականացնելու այդ խնդիրների լուծմանն ուղղված գործողություններ

հնարավորությունները և սահմանափակումները
Ա4

Ա5

Ներկայացնելու հոգեբանության հիմնարար և կիրառական բնագավառներին առնչվող Բ4

Համադրելու հոգեբանական աշխատանքի տարբեր մոտեցումներ՝ ցուցաբերելով

հոգեբանական փաստերը և օրինաչափությունները, հասկանալու դրանց դերն ու

ստեղծագործական

նշանակությունը անհատի և հասարակության կյանքում

ծավալելով հանրօգուտ գործունեություն

Թվարկելու հոգեբանի մասնագիտական գործունեության հիմնական էթիկական

Բ5

սկզբունքները, մատնանշելու դրանց նշանակությունը և

մոտեցում,

գտնելու

մասնագիտական

լուծումներ՝

Կազմակերպելու իր աշխատանքային և/կամ ուսումնական գործունեությունը
ստացած տեսագործնական գիտելիքներին համապատասխան

պահպանման անհրաժեշտությունը
Ա6

Անվանելու հոգեկան խանգարումների ախտանիշները և դասակարգման

Բ6

Համակարգերը ((DSM-5, ICD-10))
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1

Համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ,

Գ4

Պատրաստելու զեկուցումներ,

ներկայացնելու

հետազոտությունների

արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր

աշխատելու մասնագիտական միջավայրում, պահպանելու մասնագիտական
էթիկայի նորմերը
Գ2

Կիրառելու ժամանակակից ՏՀՏ-ները գիտելիքի փոխանցման գործընթացը և
Մասնագիտական գործունեությունն արդյունավետ իրականացնելու և դյուրացնելու
համար

Գ3

Քննադատորեն վերլուծելու և եզրահանգումներ կատարելու տեսությունների,
ուսումնասիրությունների և կիրառական հիմնախնդիրների վերաբերյալ

Գ5

Ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքը, ընկալելու և տարածելու
նոր տեղեկատվությունը

«ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ
Ուսումնական մոդուլի անվանումը

Մոդուլի

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները

թվանիշը Ա1

Ա2

Ա3

Ա4

Ա5

Ա6

Բ1

Բ2

Բ3

Բ4

Բ5

Գ1

Գ2

Գ3

Գ4

Գ5

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ-1

1401/Բ01

+

+

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ-2

1401/Բ02

+

+

Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1

1106/Բ03

+

+

Հայոց պատմության հիմնահարցեր-2

1106/Բ04

+

+

Անգլերեն/Գերմաներեն/Ֆրանսերեն/Թյուրքերեն/Չինարեն -1

1602/03

+

+

Անգլերեն/Գերմաներեն/Ֆրանսերեն/Թյուրքերեն/Չինարեն -2

1603/03

+

+

Ռուսերեն-1

1703/04

+

+

Ռուսերեն-2

1703/04

+

+

Քաղ. պաշտպան. և արտակարգ իրավիճ. բնակչ. Առաջին բուժօգն.

0002/Բ01

+

+

Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ

0708/Բ01

Ֆիզդաստիարակություն

0001/Բ01

Գործարարության հիմունքներ

1005/Բ25

Քաղաքագիտության հիմունքներ

1202/Բ23

+

+

Մշակութաբանության հիմունքներ

1107/Բ55

+

+

Կրոնագիտության հիմունքներ

2101/Բ01

Իրավունքի հիմունքներ

1901/Բ01

Բարոյագիտության հիմունքներ

1302/Բ00

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման հիմունքներ

2301/Բ01

+

Սոցիոլոգիայի հիմունքներ

2203/Բ22

+

Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգեր

+

+
+

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

407/Բ01

+

+

Տնտեսագիտության հիմունքներ

1007/Բ01

+

+

ԿՆՀ մորֆոլոգիա և ԲՆԳ ֆիզիոլոգիա

1306/Բ01

+

Մասնագիտության ներածություն

1306/Բ02

Պերցեպտիվ պրոցեսների հոգեբանություն և պրակտիկում

1306/Բ03

+

Փիլիսոփայության պատմություն

1311/Բ01

+

Մարդաբանություն և համեմատական հոգեբանություն

1306/Բ04

Կոգնիտիվ գործընթացների հոգեբանություն և պրակտիկում

1306/Բ05

Տրամաբանություն

1311/Բ02

Հոգեբանության պատմություն

1306/Բ06

Փիլիսոփայության հիմունքներ

1311/Բ03

Հոգեֆիզիոլոգիա

1306/Բ07

+

+
+

+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

+

+

+

+
+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

+
+

+

Սոցիալական հոգեբանություն

1309/Բ01

+

+

Անձի տեսություններ

1308/Բ01

+

+

+

Անձի հոգեբանություն

1308/Բ02

+

+

Հոգեբանի գործունեության էթիկա

1309/Բ02

Մաթեմատիկական վիճակագրության մեթոդները հոգեբան․մեջ

1306/Բ08

Փորձարարական հոգեբանություն և մեթոդներ

1306/Բ09

+

Հուզակամային ոլորտի հոգեբանություն և պրակտիկում

1306/Բ10

+

+

Դիֆերենցիալ հոգեբանություն և պրակտիկում

1308/Բ03

+

+

Ընտանիքի հոգեբանության հիմնահարցեր

1309/Բ03

Ներազդման հոգեբանություն

1309/Բ04

Տարիքային հոգեբանություն

1308/Բ04

Հոգեդիագնոստիկա

1306/Բ11

Էթնոհոգեբանություն

1309/Բ06

Անձնային աճի պրակտիկում

1308/Բ05

+

Կոնֆլիկտի հոգեբանություն

1309/Բ05

+

Կազմակերպչական հոգեբանություն

1309/Բ12

Այցելուակենտրոն թերապիա

1309/Բ15

Կրթության հոգեբանություն

1308/Բ06

Բժշկական հոգեբանություն

1309/Բ08

Ստեղծագործության հոգեբանություն

1309/Բ10

Ինքնակարգավորման հիմունքներ

1309/Բ11

Իրավաբանական հոգեբանություն և փորձաքննություն

1309/Բ09

+

+

Ռազմական և արտակարգ իրավիճակների հոգեբանություն

1306/Բ12

+

+

Հոգեբանական խորհրդատվություն և պրակտիկում

1308/Բ07

Անձնային խանգարումների հոգեբանություն

1309/Բ14

Մանկան հոգեախտորոշում

1308/Բ08

Ձեռներեցության հոգեբանություն

1306/Բ13

+

+

Առողջության հոգեբանություն

1306/Բ14

+

+

Հոգեսոմատիկայի հիմունքներ

1309/Բ13

Հոգեբանական ծառայությունը դպրոցում

1308/Բ09

+

Իշխանության հոգեբանություն և հոգեվերլուծություն

1309Բ/16

+

Մասնագիտական պրակտիկա

1306/Բ15
1308/Բ10
1309/Բ18

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
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1.1401/Բ01

2. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ - 1

4. 2 ժամ/շաբ.

5. գործնական -2 ժամ

8. 1-ին՝ աշնանային

9. Ստուգարքային

3. 2 ECTS կրեդիտ

կիսամյակ
8.Դասընթացի նպատակն է՝
• ներկայացնել լեզվի առանձին բաժինների առանձնահատկությունները,
• ծանոթացնել լեզվական նորմի չափանիշներին,
• նկարագրել լեզվական մակարդակներում տեղի ունեցող տեղաշարժերն ու փոփոխությունները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ճանաչել լեզվական մակարդակների յուրահատկությունները,
2.

սահմանել լեզվի հիմնական գործառույթներն ու դրանց նպատակները,

3.

ընտրել լեզվական ճիշտ ձևերը:

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. գործնականում իրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ,
2. հիմնավորել լեզվական այս կամ այն միավորի ընտրությունը:

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ
1. Սովորեցնել լեզվական նորմային համապատասխան լեզվական ձևերը:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ4. պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, վարելու
գիտական բանավեճեր,
Գ5 ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքը, ընկալելու և տարածելու նոր
տեղեկատվությունը:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
• դասախոսություն,
• գործնական աշխատանք,
• սլայդի ցուցադրում,
• ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ::
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները

1. Ստուգարքը բանավոր է: Ստուգարքը անցկացվում է ուսանողներին նախապես տրված
հարցաշարով. յուրաքանչյուր ուսանողին տրվում է 4-5 հարց:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ուղղախոսական, հնչյունափոխական, տառադարձման յուրահատկությունները,
2. Բառապաշարային փոփոխություններն ու զարգացումները,
3. Ձևաբանական և շարահյուսական համակարգերի առանձնահատկությունները:
14.Հիմնական գրականության ցանկը

1. Ավետիսյան Յու., Սարգսյան Ա., Թելյան Լ. և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Եր., 2016:
2. Եզեկյան Լ., Հայոց լեզու,, Երևան, 2007:
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1.1401/Բ02

2. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ - 2

4. 2 ժամ/շաբ.

5. գործնական- 2 ժամ

8. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

9.Ստուգարքային

3.2 ECTS կրեդիտ

8.Դասընթացի նպատակն է՝
• ներկայացնել լեզվի և խոսքի փոխհարաբերության խնդիրները,
• ծանոթացնել խոսքի հիմնական արժանիքներին,
• նկարագրել բանավոր և գրավոր խոսքի կառուցվածքային յուրահատկությունները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ճանաչել խոսքի մշակույթի վերաբերյալ տեսությունները,
2. սահմանել լեզվի ու խոսքի հատկանիշները,
3. ընտրել խոսքային իրավիճակին համապատասխան լեզվական միավորներ:
բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. գործնականում իրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ,
2. հիմնավորել տեքստերի գործառական պատկանելությունը,
3. կառուցել գործառական տարաբնույթ տեքստեր (ըստ խոսքային իրավիճակի):
գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ
1. կառուցել ճիշտ և գրագետ խոսք,
2. սովորեցնել խոսքային վարվեցողության հիմնական առանձնահատկությունները:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ4. պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, վարելու
գիտական բանավեճեր,
Գ5. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքը, ընկալելու և տարածելու նոր
տեղեկատվությունը:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
• դասախոսություն,
• գործնական աշխատանք,
• սլայդի ցուցադրում,
• ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ::
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Ստուգարքը բանավոր է, որն անցկացվում է ուսանողներին նախապես տրված հարցաշարով:
Քննատոմսը բաղկացած է երեք հարցից. Առաջին երկու հարցերը տեսական են և գնահատվում են 7ական միավոր, իսկ երրորդ հարցը գործնական առաջադրանք է, որը գնահատվում է 6 միավոր:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. գրավոր և բանավոր խոսքի առանձնահատկությունները,
2. Խոսքի արժանիքները (ճշտություն, ճշգրտություն, սեղմություն և այլն),
3. խոսքային վարվեցողություն,
4. գործառական ոճեր:
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14.Հիմնական գրականության ցանկը

1.
2.
3.
4.

Ավետիսյան Յու., Սարգսյան Ա., Թելյան Լ. և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Եր., 2016:
Եզեկյան Լ., Ոճագիտություն, Երևան, 2003:
Մելքոնյան Ս., Ակնարկներ հայոց լեզվի ոճաբանության, Երևան, 1984:
Պողոսյան Պ., Խոսքի մշակույթի և ոճագիտության հիմունքներ, 2 հատորով, Երևան, 1990, 1991:
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1. 1106/Բ03

2. Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1

3. 2 ECTS կրեդիտ

4. շաբաթական 2 ժամ

5. դաս.-15 ժամ, գործ.- 15 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակը հայոց հին ու միջին դարերի պատմության առանցքային հարցերի
վերաբերյալ ուսանողներին հիմնարար գիտելիքներ տրամադրելը և բազմակողմանիորեն զարգացած,
կենսունակ ազգային գիտակցություն ունեցող քաղաքացիների դաստիարակմանը նպաստելն է:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն`
1. ներկայացնելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի պարբերափուլերի հիմնահարցերը,
2. քննական (քննադատական) մոտեցմամբ մեկնաբանելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի
պարբերափուլերի հիմնահարցերի շուրջ եղած տարաբնույթ կարծիքները,
3. բացատրելու
հայոց
պետականության
ձևավորման
և
զարգացման
ընթացքն
ու
առանձնահատկությունները հին և միջին դարերում՝ արժևորելով և իր քաղաքացիական
գիտակցության մեջ արմատավորելով հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված
ավանդույթների նշանակությունը:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ`
4. տարբերակելու շրջանառության մեջ գտնվող հակագիտական և կեղծ պնդումները,
5. կիրառելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի պարբերափուլերի կարևորագույն
հիմնահարցերի վերաբերյալ ձեռք բերած գիտելիքները հասարակական դիսկուրսում:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ՝
6. նպաստելու հանրության տարբեր խմբերի (ընտանիքի, ընկերների և այլոց) գիտակցության մեջ
հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված ավանդույթների արժևորմանն ու
արմատավորմանը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ3.
քննադատորեն
վերլուծելու
և
եզրահանգումներ
կատարելու
տեսությունների,
ուսումնասիրությունների և կիրառական հիմնախնդիրների վերաբերյալ:
Գ5. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքը, ընկալելու և տարածելու նոր
տեղեկատվությունը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն,
2. Սեմինար,
3. Քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով: Տոմսերը պարունակում են երկու հարց:
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
•
•

Հայկական լեռնաշխարհ. աշխարհագրական դիրքը, տարածքը և բնական պայմանները:
Հայ ժողովրդի ծագման հիմնահարցը և վաղ պետական կազմավորումները Հայկական
լեռնաշխարհում:

•

Վանի թագավորությունը (Ք.ա. IX-VII դդ.):

•

Հայաստանը Երվանդունիների հարստության օրոք (Ք.ա. VI-III դդ.):

•

Մեծ Հայքի թագավորությունը Արտաշեսյան (Ք.ա. 189-1 թթ.) և Արշակունյաց (66-428 թթ.)

•

հարստությունների օրոք:
Հայոց մշակույթի Ոսկեդարը: Հայաստանը նախարարական համակարգի ներքո (428-885 թթ.):

•

Հայոց թագավորությունը Բագրատունյաց հարստության (885-1045 թթ.) օրոք:

•

Կիլիկիայի հայկական պետությունը (1080-1375 թթ.):

•

Քոչվորական ցեղերի արշավանքները Հայաստան:

•

Հայ-վրացական զինակցությունը և Զաքարյանների իշխանությունը:

•

Հայաստանը ուշ միջնադարում:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Պ. Հովհաննիսյան, Է. Մինասյան և ուրիշներ, Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Հր. Սիմոնյանի,
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012:
2.

Հ. Ժամկոչյան, Ա. Աբրահամյան, Ս. Մելիք-Բախշյան, Ս. Պողոսյան, Հայ ժողովրդի պատմություն
(սկզբից մինչև XVIII դարի վերջը), խմբ.՝ Ս. Մելիք-Բախշյանի, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1975:

3. Հայոց պատմություն, հ. II, գ. II, խմբ.՝ Ա. Մելքոնյանի և ուրիշների, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմ.
ինստ., «Զանգակ-97» հրատ., 2014:
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1. 1106/Բ04

2. Հայոց պատմության հիմնահարցեր-2

3. 2 ECTS կրեդիտ

4. շաբաթական 2 ժամ

5. դաս. -15 ժամ, գործ.- 15 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակը հայոց նոր ու նորագույն դարերի պատմության առանցքային հարցերի
վերաբերյալ ուսանողներին հիմնարար գիտելիքներ տրամադրելը և բազմակողմանիորեն զարգացած,
կենսունակ ազգային գիտակցություն ունեցող քաղաքացիների դաստիարակմանը նպաստելն է:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանի կարևորագույն հարցերը,
2. քննական (քննադատական) մոտեցմամբ մեկնաբանելու հայոց պատմության նոր և նորագույն
շրջանի հիմնահարցերի շուրջ եղած տարաբնույթ կարծիքները,
3. բացատրելու հայոց պետականության վերականգնման համար մղվող ազատագրական պայքարի
ձևավորման և զարգացման ընթացքն ու առանձնահատկությունները,
4. վերլուծելու նորագույն ժամանակաշրջանում հայոց պետականության վերականգնումն ու
զարգացումը՝ վերարժևորելով և իր գիտակցության մեջ արմատավորելով հայոց պետականության՝
պատմականորեն ձևավորված ավանդույթների նշանակությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. տարբերակելու շրջանառության մեջ գտնվող հակագիտական և կեղծ պնդումները,
6. կիրառելու հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանի կարևորագույն հիմնահարցերի
վերաբերյալ ձեռք բերած գիտելիքները հասարակական դիսկուրսում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. նպաստելու հանրության տարբեր խմբերի գիտակցության մեջ ազգային-ազատագրական
պայքարի և հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված ավանդույթների արժևորման
արմատավորմանը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ3.

քննադատորեն

վերլուծելու

և

եզրահանգումներ

կատարելու

տեսությունների,

ուսումնասիրությունների և կիրառական հիմնախնդիրների վերաբերյալ:
Գ5. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքը, ընկալելու և տարածելու նոր
տեղեկատվությունը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն,
2. Սեմինար,
3. Քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով: Տոմսերը պարունակում են երկու հարց:
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
• Հայ ազատագրական շարժումը XVI դ. կեսերից մինչև XVIII դ.:
• Ազատագրական պայքարը Սյունիքում և Սյունիքում 1722-1730 թթ.:
• Ռուս-թուրքական և ռուս-պարսկական պատերազմները և Հայաստանը XIX դ. առաջին
երեսնամյակում:
• Հայկական հարցի միջազգայնացումը:
• Հայ քաղաքական կուսակցությունների առաջացումը և հայ ազատագրական շարժումը XIX դ.
վերջին – XX դ. սկզբին:
• Հայոց ցեղասպանությունը:
• Մայիսյան հերոսամարտերը:
• Հայաստանի Առաջին Հանրապետությունը (1918-1920 թթ.):
• Խորհրդային Հայաստանը (1920-1991 թթ.):
• Հայերի մասնակցությունը Երկրորդ աշխարհամարտին:
• Արցախյան շարժումը (1988-1991 թթ.) և պատերազմը (1991-1994 թթ.):
• Հայաստանի Երրորդ Հանրապետությունը (1991 թվականից):
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Պ. Հովհաննիսյան, Է. Մինասյան և ուրիշներ, Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Հր. Սիմոնյանի,
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012:
2. Հ. Ժամկոչյան, Ա. Աբրահամյան, Ս. Մելիք-Բախշյան, Ս. Պողոսյան, Հայ ժողովրդի պատմություն
(սկզբից մինչև XVIII դարի վերջը), խմբ.՝ Ս. Մելիք-Բախշյանի, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1975:
3. Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Ա. Մելքոնյանի և ուրիշների, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմ. ինստ.,
«Զանգակ-97» հրատ., հ. III, գ. I, 2010, հ. III, գ. II, 2015, հ. IV, գ. I, 2010, հ. IV, գ. II, 2016:
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1. 1602/Բ 01

2. Անգլերեն-1

4. 4 / շաբ.

5. գործ. – 2

6. 1-ին՝ աշնանային

7. ստուգարք

3. 4 կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ընդհանուր անգլերենի (General English) հիմնական լեզվական հմտությունների զարգացում,

•

մասնագիտական անգլերենի (Professional English) հիմունքների ներմուծում,

•

հիմնական մասնագիտական բառապաշարի, այնուհետև մասնագիտականտերմինների
ներմուծում և ուսուցում,

•

մասնագիտական ընթերցանության տիրույթում գլխավոր և աջակցող մտքերի տարբերակում և
թարգմանություն

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1. բացատրել անգլերենի քերականության հիմունքները և ճիշտ կիրառել քերականական
կառույցները
2. ներկայացնլ մասնագիտական բառային ֆոնդի հիմնական հասկացությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
3. կիրառել գրավոր խոսքի հիմնական հմտությունները,
4. հաղորդակցվել ընդհանուր և մասնագիտական թեմաներով՝ կիրառելով բանավոր խոսքի
հիմնական հմտությունները,

գ. ընդհանրական /փոխանցելի/ կարողությունները (եթե այդպիսիք կան).
5. օգտվել մասնագիտությանն առնչվող տեղեկատվական աղբյուրներից ,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1.
համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, աշխատելու
մասնագիտական միջավայրում, պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
Գ4. պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, վարելու
գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ
2. անհատական և խմբային աշխատանք
3. անհատական և խմբային հաղորդակցական առաջադրանք
4. ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է գրավոր աշխատանքով և բանավոր
ստուգմամբ:
1. գրավոր ստուգում (թեստ անցած լեզվական նյութի հիման վերաբերյալ):
2. բանավոր ստուգում (կարդալ, թարգմանել և վերատադրել մասնագիտական տեքստը):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. անգլերենի քերականական կառույցները
2. ընդհանուր բառապաշարի զարգացում
3. մասնագիտական անգլերենի հիմնական բառապաշարը
4. մասնագիտական անգլերեն լեզվով գրավոր և բանավոր տեքստերի տեսակների ներմուծում
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14. Հիմնական գրականության ցանկ. /ստորև տրված է օրինակը՝/
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. 1602/Բ01
2. Անգլերեն-2
3. 4 կրեդիտ
4. 4 / շաբ.
6. 2-րդ՝ գարնանային
8. Դասընթացի նպատակն է՝

5. գործ. – 2
7. ստուգարք

լեզվական իրազեկության զարգացում՝ գիտելիքներ և կարողություններ բառապաշարի,
շարահյուսության, ինչպես նաև օտար լեզվի որպես համակարգի այլ
առանձնահատկությունների մասին,
• հաղորդակցական գործընթացների և խոսքային գործունեության մեջ ուսանողների ներգրավման
մակարդակի բարձրացում,
• մասնագիտական բառապաշարի ուսուցման կարողությունների և հմտությունների զարգացում,
• մասնագիտական տեքստերի ընկալման կարողությունների զարգացում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
•

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ընկալել, հասկանալ, մեկնաբանել մասնագիտական տեքստերի բովանդակությունն ու
կառուցվածքը,
2. տիրապետել մասնագիտական և ընդհանուր բառապաշարի հենքային շերտերին՝ դրանց
ճշգրիտ գործածության նպատակադրմամբ,
3. ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում անգլերեն լեզվով ինքնուրույն աշխատանք
կատարելու սկզբունքների իմացություն

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

4. իրականացնել գրավոր և բանավոր մասնագիտական տեքստերի ընթերցում, վերարտադրում
և թարգմանություն,
5. ձևավորել և ներկայացնել բանավոր կապակցված խոսք՝ ուսումնասիրվող մասնագիտական
թեմաների վերաբերյալ,
6. արտահայտել և հիմնավորել կարծիք՝ երկխոսության մեջ մտնելով համակուրսեցիների հետ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

7. արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ ինտերնետային)
տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և ներկայացնելու նպատակով

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, աշխատելու
մասնագիտական միջավայրում, պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
Գ4. պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, վարելու
գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. անհատական և խմբային հաղորդակցական առաջադրանք,
4. ինքնուրույն աշխատանք
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է գրավոր աշխատանքով և բանավոր
ստուգմամբ:
1. գրավոր ստուգում (թեստ՝ անցած լեզվական նյութի հիման վերաբերյալ),
2. բանավոր ստուգում (կարդալ, թարգմանել և վերատադրել մասնագիտական տեքստը):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. մասնագիտական լեզվի բառապաշարարի առանձնահատկություններ
2. անգլերենով մասնագիտական գրավոր և բանավոր տեքստերի տեսակների վերլուծություն
3. դասախոսության ընթացքում նյութի կարևոր առանցքային կետերի գրառում
4. տարբեր աղբյուրներից մասնագիտական տեղեկատվության առանձին մասերի համադրում և
շարադրում
5. գրավոր տեքստերի վերաձևակերպում մասնագիտական բառապաշարի օգտագործմամբ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ. /ստորև տրված է օրինակը՝/
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
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1. 1604/Բ 31

2. Գերմաներեն-1

4. 4 ժամ/շաբ.

5. գործ.-4

6. 1-ին կիսամյակ/ աշնանային

7. Ստուգարք

3. 4-ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• տալ նախնական գիտելիքներ գերմաներեն լեզվի հնչյունաբանության, քերականության և
բառագիտության բնագավառներում,
•

ստեղծել անհրաժեշտ հիմք տվյալ լեզվի ուսումնասիրության հաջորդ փուլերի համար:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

իմանալ արտասանական նորմերը և հնչաբանական յուրահատկությունները,
պատկերացում կազմել ուսուցման տվյալ փուլում նախատեսված բառապաշարի մասին,

3.

ունենալ անհրաժեշտ գիտելիքներ գերմաներենի ելակետային քերականական կառույցների
մասին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

ճիշտ արտաբերել գերմաներենի առանձին հնչյունները և դրանց արտասանական
տարբերակները,

5.

հասկանալ և խոսքում գործադրել այս փուլի համար անհրաժեշտ բառապաշարը,

6.

ձեռք բերած քերականական գիտելիքների հիման վրա կառուցել նախադասություններ և
կիրառել դրանք խոսքում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. ընկալել և մեկնաբանել գերմաներենի արտասանական յուրահատկությունները,
8. կազմել գերմաներենին բնորոշ բառային կաղապարներ,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1 .համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, աշխատելու
մասնագիտական միջավայրում, պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
Գ4. պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, վարելու
գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք,
2. ինքնուրույն աշխատանք,
3. խմբային աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Գերմաներենի արտասանական նորմերը: Արտասանություն և գրություն: Հնչյունաբանական
տառադարձություն: Գերմաներենի ձայնավորական և բաղաձայնական համակարգերը:
2. Քերականական կարգեր, դրանց արտահայտման միջոցները գերմաներենում: Գոյականի,
ածականի և բայի ձևաբանական ու քերականական նշանակությունները: Գոյականի հոլովման
տիպերը: Հոլովների նշանակությունը և գործածությունը: Ածականի համեմատության
աստիճանները: Համեմատության աստիճանների կարգ: Բայի ձևաբանական տիպերը:
Լիիմաստ և սպասարկու բայեր: Նախդիրների գործառույթը նախադասության մեջ:
3. Պարզ նախադասություն, դրա շարադասությունը: Ուղիղ և շրջուն շարադասություն, դրանց
առանձնահատկությունները:
4. Թեմատիկ բառապաշարն ընդգրկում է հետևյալ թեմաները՝ «Ընտանիք», «Իմ
մասնագիտությունը», «Համալսարան», «Իմ հանգստյան օրը»,«Ճանապարհորդություն»,
«Գերմանիա»:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Kessler H., Levin V., Deutsch für Ausländer, Teil 1, Berlin, 1982.
2. Griesbach H., Schulz D., Deutsche Sprachlehre für Ausländer, Ismaning, 2004.
3. Gabrieljan J. u. A., Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2017.
4. G. Helbig, J. Buscha, Deutsche Grammatik für Ausländer, Leipzig, 2001.
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1. 1604/Բ 32

2. Գերմաներեն-2

4. 4 ժամ/շաբ.

5. գործ.-4

6. 2-րդ կիսամյակ/ գարնանային

7. Ստուգարք

3. 4-ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ուսանողների մոտ զարգացնել ուսուցման նախորդ փուլում ձեռք բերած գիտելիքները
գերմաներենի ձևաբանության և քերականության բնագավառներում,

•

ընդլայնել թեմատիկ բառապաշարը, ակտիվացնել այդ բառապաշարը և քերականական
գիտելիքները` համապատասխան երկխոսությունների և տեքստերի վերարտադրման
նպատակով,

•

ամբողջացնել բակալավրիատի ընդհանուր կրթական մակարդակում ուսանողների
գիտելիքները գերմաներեն լեզվից:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. պատկերացում կազմել գերմաներենի ձևաբանական և քերականական ընդարձակ
կաղապարների մասին,
2. ընդլայնել կոնկրետ թեմատիկ բառապաշարը,
3. պատկերացում կազմել երկխոսությունների կառուցվածքի և տեքստերի վերարտադրության ու
փոխադրման սկզբունքների մասին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. ճիշտ կազմել գերմաներենին բնորոշ ձևաբանական և քերականական կաղապարները,
5. համապատասխան ձևով գործադրել ձեռք բերած թեմատիկ բառապաշարը,
6. կազմել երկխոսություններ, գրել փոխադրություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. վերլուծել գերմաներենի կառուցվածքային կաղապարներն ու հարացույցային ձևերը,
8. գործնականում կիրառել թեմատիկ բառապաշարը,
9. մեկնաբանել գերմաներենում խոսքի ձևավորման յուրահատկությունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1.համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, աշխատելու
մասնագիտական միջավայրում, պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
Գ4. պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, վարելու
գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք,
2. ինքնուրույն աշխատանք,
3. խմբային աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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1. Գոյականի նշանակությունը և շարահյուսական գործառույթները: Հոգնակի թվի կազմության
հիմնական տիպերը: Անհոգնական և անեզական գոյականներ: Գոյականների հոլովման
համակարգը և գերմաներենի հոլովների կիրառական նշանակությունները:
2. Բայերի ձևաբանական և իմաստաքերականական դասակարգումը: Անցողական և
անանցողական երկսեռ բայեր: Բայի քերականական կարգերը:
3. Սահմանական եղանակի ակտիվ և ներգործական սեռերի բոլոր ժամանակների կազմությունն
ու գործառույթը: Ժամանակաձևերի բացարձակ և հարաբերական գործառույթը: Ստորոգյալի
համաձայնեցումը ենթակայի հետ: Հրամայական եղանակի ձևերը և նրանց քերականական
հոմանիշները: Երկանդամ, եռանդամ և միանդամ կրավորական կառույցները:
4. Թեմատիկ բառապաշարն ընդգրկում է «Գերմանիայի մեծ քաղաքները», «Ընկերական
շրջապատում», «Տնտեսություն և քաղաքականություն», «Իմ զբաղմունքը», «Իմուսումը»,
«Հայաստանի պատմությունից», «Համագործակցություն» և այլն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Kessler H., Levin V., Deutsch für Ausländer, Teil 2, Berlin, 1992.
2. Griesbach H., Schulz D., Deutsche Sprachlehre für Ausländer, Ismaning, 2004.
3. Gabrieljan J. u. A., Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2017.
4. Dreyer-Schmidt, Lehr-und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Ismaning, 2002.
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1. 1608/Բ31

2. Ֆրանսերեն-1

4. 4 ժամ/շաբ.

5. գործն.՝ 4 ժամ

6. 1-ին կիսամյակ/աշնանային

7. ստուգարք

3. 4 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

Զարգացնել ծրագրային թեմատիկայի սահմաններում բառային և քերականական հմտություններ

•

Ձևավորել մասնագիտական թեմաների շուրջ մենախոսական և երկխոսական կարողություններ

•

Ձևավորել մասնագիտական տեքստերի բանավոր և գրավոր թարգմանության կարողություններ

9.

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. մատնանշելու մասնագիտական տեքստերի լեզվաոճական առանձնահատկությունները
2. տարրորոշելու մասնագիտական տերմինները համատասխան տեքստերում
3. սահմանելու մասնագիտական տեքստերի թարգմանության դժվարությունները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. մեկնաբանելու մասնագիտական տեքստերի բառաքերականական դժվարությունները
5. մենախոսելու մասնագիտական թեմաների շուրջ
6. թարգմանելու (գրավոր-բանավոր) մասնագիտական տեքստեր

գ. փոխանցելի կարողություններ
7. թարգմանելու հմտություններ
8. բառարաններից օգտվելու կարողություններ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, աշխատելու
մասնագիտական միջավայրում, պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
Գ4. պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, վարելու
գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
• գործնական պարապմունք
• հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, ինքնուրույն
հետազոտություն, խմբային աշխատանք
• դասավանդման նորարական մեթոդներ, ինտերակտիվ և այլն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից
• Présentations et usages
• La famille – les âges de la vie
• Le temps qui passe
• Le physique – l’apparence
• Les activités quotidiennes
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Djoulhakian M., Méliksétian R., Mouradian A., Manuel de francais, Erévan, 2013.
2. Claire M., Vite et bien 2, niveau B1, Paris, CLE internationale, 2009.
3. Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, Paris, CLE internationale, 2009.
4. Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, niveau intermédiaire, CLE
internationale, Paris 2009.
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1. 1608/Բ32

3. Ֆրանսերեն 2

4. 4 ժամ/շաբ.

5. գործն.՝ 4 ժամ

6. II կիսամյակ/գարնանային

7. ստուգարք

3. 4 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
Զարգացնել մասնագիտական թեմաների շուրջ մենախոսական և երկխոսական

•

կարողությունները
Ձևավորել մասնագիտական տեքստերի գրավոր թարգմանության հմտություններ

•

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
•

տարորոշելու մասնագիտական տեքստերի լեզվաոճական ցուցիչները,

•

տարբերակելու մասնագիտական տեքստերի համընդհանուր և տերմինային բառաշերտերը

•

բացատրելու մասնագիտական տեքստերի թարգմանության դժվարությունները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
•

մենախոսելու և երկխոսել մասնագիտական թեմաների շուրջ

•

թարգմանելու (գրավոր և բանավոր) մասնագիտական տեքստեր

•

բանավիճելու մասնագիտական թեմաների շուրջ

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1.համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, աշխատելու
մասնագիտական միջավայրում, պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
Գ4. պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, վարելու
գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
• գործնական պարապմունք
• հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, ինքնուրույն հետազոտություն,
խմբային աշխատանք
• դասավանդման նորարական մեթոդներ, ինտերակտիվ և այլն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
• Les professions – les métiers
• La technologie
• La communication
• L’argent- la banque
• Le caractère et la personnalité
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Djoulhakian M., Méliksétian R., Mouradian A., Manuel de francais, Erévan, 2013.
2. Claire M., Vite et bien 2, niveau B1, Paris, CLE internationale, 2009.
3. Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, Paris, CLE internationale,
2009.
4. Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, niveau
intermédiaire, CLE internationale, Paris 2009.

205

1.1205/Բ14

2. Չինարեն

4. 4 ժամ/շաբ.

5.60 գործնական պարապմունքներ

6. առաջին և երկրորդ կիսամյակ

7. ստուգարք

3. 4 կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•
•

Ուսանողի մոտ չինարենի բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հիմք ստեղծելը:
Չինարենի գործնական տիրապետումը` առօրյա հաղորդակցման եզրերում:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. հիմնական գիտելիք և իմացություն
1. ուսանողը կյուրացնի չինարենի հնչյունական, գրային և քերականական համեմատաբար
պարզ հասկացությունների հիմնական օրինաչափությունները:
2. կհասկանա չինարենի ձևաբանական և շարահյուսական համակարգին բնորոշ հիմնական
օրինաչափությունները:

բ. գործնական կարողություններ
3. կտիրապետի 150-200 հերոգլիֆի` դրանք օգտագործելով տարբեր թեմաներով թարգմանությունների ժամանակ (չինարենից հայերեն և հակառակը):
4. կկարողանա գրել համառոտ նկարագրական տեքստեր:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5. կկարողանա հասկանալ հաճախ օգտագործվող արտահայտություններ, որոնք թույլ կտան նրան
ներկայացնել ինքն իրեն, ընտանիքին և մյուսներին, պարզ տերմիններով հարցնել և տալ
տեղեկություն իր երկրի, բնակավայրի, տարվա եղանակների, ամիսների, շաբաթվա օրերի,
կլիմայի, ուսումնական հաստատության, իր աշխատանքային օրվա, տնային պայմաններում
գործածվող առարկաների, իրեն պատկանող իրերի և այն մարդկանց մասին, որոնց ճանաչում է:
6. բացի այդ, նա պետք է կարողանա հասկացնել խոսակցին, որ նա խոսի հնարավորինս պարզ,
դանդաղ և հասկանալի:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, աշխատելու
մասնագիտական միջավայրում, պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
Գ4. պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, վարելու
գիտական բանավեճեր:
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Տեղեկա- տվության
ընդունմանուղիները

Լսողական

Ուսուցման միջոց հասկացությունը
Ուսուցման

Ուսուցման

նյութը

միջոցը

Տեխնիկականսարքը

Չինարենը

Համակարգիչ,

Համակարգիչ,DVD և VCD

բանավոր ձևով

DVD և VCD

համակարգեր, դիկտոֆոն և այլն

համակարգեր
Տեսողա-կան

Լսատեսո-ղական

Չինարենը գրավոր
խոսքիձևով

Digital Board, համակարգիչ-

Բանավոր խոսքի

պրոյեկտոր, հեռուստացույց,
արբանյակայինալեհավաք
Digital Board, համակարգիչ-

միջոցով առարկաների

-

խոսքային իրա-

պրոյեկտոր, հեռուստացույց,DVD
և VCD
համակարգեր

դրությունների
նկարագրություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

•
•

ստուգարք
Ստուգման մեթոդը՝ գրավոր, բանավոր և լսողական հարցում, որն իրականացվում է
թեստային առաջադրանքների ձևով: Առաջադրանքները 3-ն են, որոնցից առաջինը՝ գրավոր,
երկրորդը՝ բանավոր և երրորդը՝ լսողական :

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Քերականություն
2. Գրավոր խոսք
3. Բանավոր խոսք
4. Լսողական հմտություններ
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. 刘珣著，《新实用汉语课本》1学生书, 北京语言大学出版社，2006年
2. 刘珣著，《新实用汉语课本》1练习册, 北京语言大学出版社，2006年
3. 姜丽萍著，《HSK标准教程》1学生书， 北京语言大学出版社，2015年
4. 姜丽萍著，《HSK标准教程》1练习册， 北京语言大学出版社，2015年
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1. 1803/Բ40

2. Թուրքերեն - 1

4. 4 ժամ/շաբ.

5.60 գործնական պարապմունքներ

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. ստուգարք

3. ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•
•

սովորեցնել ժամանակակից գրական թուրքերեն
ձևավորել թուրքերեն տեքստեր վերարատադրելու ունակություններ

•

զարգացնել հայերենից թուրքերեն և թուրքերենից հայերեն տեքստեր թարգմանելու
հմտությունները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու թուրքերենի հնչյունական համակարգը
2. սահմանելու թուրքերենի քերականական առանձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. վերարտադրելու թուրքերեն պարզ նախադասություններ
4. թարգմանելու թուրքերենից հայերեն և հայերենից թուրքերեն պարզ տեքստեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, աշխատելու
մասնագիտական միջավայրում, պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
Գ4. պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, վարելու
գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. թուրքերեն տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն
2. տեքստերի և վարժությունների կազմում
3. քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և
մեկնաբանություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Ժամանակակից թուրքերենի հնչյունական համակարգը:
Թեմա 2՝ Գոյականի թիվը, հոլովը, պատկանելիության ածանցները թուրքերենում:
Թեմա 3՝ Հրամայական եղանակ, բայի անորոշ ձևը:
Թեմա 4՝ Անվանական ստորոգյալի կազմությունը թուրքերենում:
Թեմա 5՝ Ներկա-շարունակական ժամանակաձևը ժամանակակից թուրքերենում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Աաֆարյան Ա., Սողոմոնյան Ա., Լոքմագյոզյան Տ., Թուրքերենի դասագիրք, Գիրք Ա,
Վեցերորդ լրամշակված հրատարակություն (երաշխավորվել է ՀՀ ԿԳՆ կողմից որպես
դասագիրք բուհերի ուսանողների համար), Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2015:
2. Ergin M., Türk Dil Bilgisi, İstanbul, 1980.
3. Hengirmen M., Türkçe öğreniyoruz, c. 1-3, Ankara 1999.
4. Щека Ю. В., Интенсивный курс турецкого языка: Учебник, М., 1996.
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1. 1803/41

2. Թուրքերեն - 2

3. ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5.60 գործնական պարապմունքներ

6. երկրորդ կիսամյակ

7. ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•
•

սովորեցնել ժամանակակից գրական թուրքերեն
խորացնել թուրքերեն տեքստեր վերարատադրելու ունակությունները

•

զարգացնել հայերենից թուրքերեն և թուրքերենից հայերեն տեքստեր թարգմանելու
հմտությունները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու ժամանակակից թուրքերենի շարահյուսական ու ձևաբանական
հիմնախնդիրները
2. սահմանելու պարզ ընդարձակ և բարդ նախադասություն կազմելու տրամաբանությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. թարգմանելու ոչ մեծ բարդության տեքստեր թուրքերենից հայերեն և հայերենից թուրքերեն:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, աշխատելու
մասնագիտական միջավայրում, պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
Գ4. պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, վարելու
գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. թուրքերեն տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն
2. տեքստերի և վարժությունների կազմում
3. քերականական և բառապաշարային առանձնահատկությունների վերլուծություն և մեկնաբանություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Գոյականների և դերանունների հոլովումը:
Թեմա 2՝ Թուրքերենի հետդիրները և դրանց կիրառությունը:
Թեմա 3՝ Ապառնի ժամանակը թուրքերենում:
Թեմա 4՝ Գոյական անունների կապակցությունները:
Թեմա 5՝ Ընդարձակ ներկա ժամանկաձևը:
Թեմա 6՝ Ըղձական եղանակը: Մակբայական դերբայներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Սաֆարյան Ա., Սողոմոնյան Ա., Լոքմագյոզյան Տ., Թուրքերենի դասագիրք, Գիրք Ա, Վեցերորդ
լրամշակված հրատարակություն (երաշխավորվել է ՀՀ ԿԳՆ կողմից որպես դասագիրք բուհերի
ուսանողների համար), Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2015:
2. Ergin M., Türk Dil Bilgisi, İstanbul, 1980.
3. Hengirmen M., Türkçe öğreniyoruz, c. 1-3, Ankara 1999.
4. Щека Ю. В., Интенсивный курс турецкого языка: Учебник, М., 1996.
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1. 1704/ B 01

2. Ռուսերեն- 1

3. 4 ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. 4 ժամ /գործնական

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ընդլայնել բանավոր խոսքի բառապաշարը

•

զարգացնել գրավոր խոսքի հմտությունները

•

ծանոթացնել հիմնական շարահյուսական կառուցվածքներին

•

ծանոթացնել գիտական ոճի առանձնահատկություններին

•

ապահովել մասնագիտական լեզվի հիմնական բառապաշարի և տերմինների ընկալումը

•

ապահովել մասնագիտական տեքստի ընկալումը և վերարտադրումը

•

զարգացնել գրական և մասնագիտական տեքստերի թարգմանության հմտությունները

•

ծանոթացնել ամփոփագրեր և ռեֆերատներ կազմելու հմտություններին

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
● ցուցաբերել բառապաշարի հստակ իմացություն
● կարդալ և վերարտադրել գրական և մասնագիտական տեքստը
● մեկնաբանել մասնագիտական տերմինները
● տիրապետել պահանջվող քերականական կանոններին
● գտնել տեքստի գլխավոր իմաստը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
● կազմել երկխոսություններ առաջարկված թեմայով
● կրճատել/ընդլայնել տեքստը
● պատասխանել հարցերին
● կազմել բառակապակցություններ, օգտագործելով համապատասխան շարահյուսական
կառուցվածքները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
● տվյալ թեմայով տեղեկատվության որոնում
● տեղեկատվական աղբյուրների ընդլայնւմ
● թեմայի շուրջ մտքերի փոխանակում
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, աշխատելու
մասնագիտական միջավայրում, պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
Գ4. պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, վարելու
գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.

գործնական պարապմունքներ

2.
3.

ինքնուրույն աշխատանք
թիմային աշխատանք

4.

բանավոր ներկայացում

5.

հարց և պատասխան

6.

ստուգողական աշխատանք

7.

ուսուցողական ֆիլմի դիտում
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. թեստային առաջադրանք
2. բանավոր հարցում
3. ստուգարք
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Քերականության հիմնական հարցերը: Խոսքի մշակույթի հիմնախնդիրները:
Գիտական ոճի ոճաբանական առանձնահատկությունները: Շարահյուսական կառուցվածքները:
Գիտական ոճի ձևաբանական առանձնահատկությունները:
Մասնագիտական տերմինաբանության առանձնահատկությունները:
14. Հիմնականգրականությանցանկ.
1. Алексеенко Т.Н. Научный стиль речи. Учебное пособие для иностранных студентов. Харьков:
ХНУ, 2005.
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.
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1. 1704/ B 01

2. Ռուսերեն - 2

4. 4 ժամ/շաբ.

5. 4 ժամ /գործնական

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. ստուգարք

3. 4 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
● զարգացնել մասնագիտական թեմաների քննարկման և բանավեճի

կարողությունները

● ապահովել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի գերազանց իմացություն
● ընդլայնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարը նոր տերմինների ընդգրկմամբ
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
● ցուցաբերել մասնագիտական բառապաշարի հստակ իմացություն
● ցուցաբերել միջազգային չափորոշիչներով սահմանված В1 մակարդակին
ամապատասխանող ռուսաց լեզվի իմացություն
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
● կազմել մասնագիտական թեմայով զեկույցներ
● տիրապետել մասնագիտական լայնածավալ տեղեկատվությանը
● կատարել միջազգային չափանիշների B1 մակարդակին համապատասխանող
թեստային աշխատանք
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
● օգտագործել ձեռք բերած հաղորդակցման և լեզվական հմտությունները
● օգտագործել ձեռք բերած իմացությունները մասնագիտական ոլորտում
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, աշխատելու
մասնագիտական միջավայրում, պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
Գ4. պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, վարելու
գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունքներ
2. ինքնուրույն աշխատանք
3. թիմային աշխատանք
4. բանավոր ներկայացում/զեկույց/
5. բանավեճ
6. ստուգողական աշխատանք
7. թեստային աշխատանք
8. վիկտորինա
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. թեստային առաչադրանք
2. բանավոր հարցում
3. ստուգարք

212

13. Դասընթացը բաղկացած է 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:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.

Алексеенко Т.Н. Научный стиль речи. Учебное пособие для иностранных студентов. Харьков:
ХНУ, 2005.
Андрюшина Н.П., Жорова А.П., Макова М.Н. Тренировочные тесты по русскому языку как
иностранному. М., 2008-2010.
Балаян П.Б., Тер-Саркисян Л.А., Ходжумян Б.С. Учебник по русскому языку. Грамматика.
Коммуникация. Речь. Ереван: ЕГУ, 2015.
Карапетян Н.Г., Королева Л.Б., Черненко Н.М.. Учебные задания по русскому языку. Обучение
дискуссионному общению. Для студентов-иностранцев. М.: РУДН, 2010.
Кирейцева А.Н., Селиверстова Е.И., Химик В.В. Сборник тестовых заданий по русскому языку для
иностранцев: Грамматика. Лексика. СПБ, 1998.
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1. 0002/Բ01

2. Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ
իրավիճակներում բնակչության առաջին բուժօգնություն

4.
6.

4 ժամ/շաբ.
1-ին՝աշնանային կիսամյակ

5.

դաս. - 2, գործ. - 2

7.

ստուգարք

3. 4 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է սովորողների մոտ ձևավորել ԱԻ-ների մասին պատկերացում, ԱԻ-ներում
գործելու հմտություններ, փրկարարական աշխատանքների կազմակերպման վերաբերյալ
հմտություններ և տարաբնույթ պատահարների ժամանակ հնարավոր վնասվածքների և այլ
ախտահարումների դեպքում առաջին բուժօգնության ցուցաբերման անհրաժեշտ կարողություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. պատկերացնել տարաբնույթ ԱԻ-ների հետևանքով ստեղծված իրավիճակը և դրան
դիմակայելու ուղիները,
2. ներկայացնել տեղեկատվություն ԱԻ-ում և պատերազմի ժամանակ պետության կողմից
իրականացվող միջոցառումների մասին՝ ուղղված բնակչության պաշտպանությանը,
3. քննարկել ՀՀ-ում հավանական ԱԻ-ներից բխող ռիսկի գնահատման մեթոդները,
4. գնահատել տուժածի վիճակը (առաջնային և երկրորդային զննում), վնասվածքի տեսակն ու
ծանրությունը և տիրապետել առաջին բուժօգնություն ցուցաբերելու հիմնահարցերին,
5. տիրապետել համաճարակային իրավիճակներում վարակի տարածման հնարավոր ուղիներին
ու պաշտպանության ձևերին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
6. կիրառել անհրաժեշտ հմտություններ, տարաբնույթ ԱԻ-ներում նախընտրելի վարքագիծ
դրսևորելու ուղղությամբ,
7. ցուցաբերել առաջին բուժօգնություն տարաբնույթ վնասվածքների և ախտահարումների
դեպքերում,
8. օգտագործել ձեռք բերված կարողություները ԱԻ և պատերազմի ժամանակ պետության
կողմից իրականացվող միջոցառումների ընթացքում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
9. կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում,
10. աշխատել թիմում և լուծել բարդ խնդիրներ,
11. վերլուծել իրավիճակը և կատարել անհրաժեշտ գործողություններ իր և շրջապատի համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, աշխատելու
մասնագիտական միջավայրում, պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
Գ4. պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, վարելու
գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն, մեթոդական և գործնական պարապմունք:
2. Անհատական և ինքնուրույն աշխատանքներ:
3. Թեմատիկ ուսումնական խաղեր, ուսումնական տեսաֆիլմերի ցուցադրում:
4. Ուսումնամեթոդական վարժանք:
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք. անց է կացվում բանավոր կարգով և հարցաթերթիկներով (2 հարց, ուսումնառության
արդյունքների համար նախատեսված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի
ապահովում):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Արտակարգ իրավիճակներ ու պատահարներ:
2. Քաղաքացիական պաշտպանություն:
3. ԱԻ-ում բնակչության առաջին բուժօգնություն:
14. 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
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1. 0708/Բ01

2. Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. 2 ժամ դասախոսություն

6. 2-րդ` գարնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

3. 2 ECTS կրեդիտ

9. Դասընթացի նպատակն է՝
•

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 ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ճանաչել էկոլոգիայի` որպես գիտության ձևավորման պատմության, սոցիալական էկոլոգիայի
հիմունքներին և առանձնահատկություններին,
2. ծանոթ լինելու էկոհամակարգի, կենսացենոզի և նոոսֆերայի ուսմունքներին,
3. նկարագրելու մարդկության կայուն զարգացման սկզբունքները,
4. հասկանալու և լուսաբանելու աշխարհում և Հայաստանում օդային, հողային և ջրային
ռեսուրսների հիմնական էկոլոգիական խնդիրները,
5. իրազեկ լինելու բնական և անթրոպոգեն էկոհամակարգերի զարգացման ընդհանուր
սկզբունքներին և օրինաչափություններին
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. օգտվելու ՀՀ կլիմայի փոփոխության մասին, կենսաբազմազանության մասին,
անապատացման դեմ պայքարի ազգային զեկույցներից,
2. մասնագիտական առանձնահատկություններից ելնելով կիրառելու բնապահպանական և
էկոլոգիական գիտելիքները հասարակության կայուն զարգացման տարբեր ծրագրերում,
3. վերլուծություններ կատարել էկոլոգիական վիճակի մասին և անել համապատասխան
եզրակացություններ
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. վերլուծել փաստեր և կատարել հետևություններ,
2. կատարել տրամաբանական և վերլուծական աշխատանքներ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ3. քննադատորեն

վերլուծելու

և

եզրահանգումներ

կատարելու

տեսությունների,

ուսումնասիրությունների և կիրառական հիմնախնդիրների վերաբերյալ,
Գ4.

պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, վարելու

գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասավանդման ձևեր
1. համակցված դասեր՝ հեռահար դասընթացներ /Moodle համակարգով/ և դասախոսություններ:
Ուսումնառության ձևեր
2. ինքնուրույն աշխատանք` գրականության ընթերցում, Moodle համակարգում զետեղված
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դասախոսությունների ընթերցում, առաջադրանքների կատարում և խմբային քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք. [Ստուգարքն անցկացվում է թեստային համակարգով, on-line, տրվում է առավելագույնը
60 հարց, նախապես կազմված հարցաշարից]:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
•

Ներածություն: Էկոլոգիայի համառոտ պատմություն, կառուցվածքը, առարկան և օբյեկտը:
Օրգանիզմների գոյության միջավայրը և պայմաններին հարմարվելը:

•

Կյանքի գոյատեվման հիմնական միջավայրերը:

•

Պոպուլյացիաների էկոլոգիա:

•

Կենսացենոզներ: Էկոհամակարգեր:

•

Նյութերի շրջանառությունը էկոհամակարգերում: էկոհամակարգերի ինքնազարգացում:

•

Կենսոլորտ: Մարդու փոխազդեցությունը բնության հետ:
Մթնոլորտի պահպանությունը:

•

Երկրի կլիմայի փոփոխության և անապատացման հիմնախնդիրները: Ջրային պաշարների
պահպանությունը:

•

Հողային պաշարների պահպանությունը: Երկրի կենսաբանական բազմազանությունը:
Կենսաբազմազանության պահպանությունը:

•

Շրջակա միջավայրը և մարդու առողջությունը:

14. 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:
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2. Գործարարության հիմունքներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.՝ 2,

6. 4-րդ` գարնանային կիսամյակ

7. ստուգարք

3. 2 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• տրամադրել գործարարության էության և դրսևորման առանձնահատկությունների, ինչպես նաև
գործարարության զարգացման հիմնախնդիրների վերաբերյալ գիտելիքներ և իմացություն,
• ուսուցանել գործարարության տեսա-մեթոդական հենքերը, ինչպես նաև գործարարության
կազմակերպման տեսա-գործնական հիմունքներն անհրաժեշտ հմտությունները,
• տրամադրել բիզնես պլանների մշակման և այլ կարևոր կարողություններ, որոնք կարող են
օգտակար լինել շրջանավարտի մասնագիտական կարիերայի ընթացքում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. սահմանելու գործարարության էությունը և հիմնական հասկացությունները,
գործարարության առանձնահատկությունները և մոդելային բնորոշիչները, գործարարության
փուլային զարգացման բնորոշիչները և առանձնահատկությունները,
2. ներկայացնելու գործարարության տեսա-մեթոդական հենքերը, ինչպես նաև
գործարարության կազմակերպման տեսա-գործնական հիմունքնեըը,
3. լուսաբանելու գործարարության կազմակերպման ձևերը, կառավարման սկզբունքները և
մոտեցումները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. վերլուծելու և տարբերակելու գործարարության համակարգերն ու տիպերը, գտնել բիզնեսի
զարգացման համարժեք մոտեցումները, ընտրելու գործարարության կազմակերպման ու
կառավարման տեսա-գործնական հիմքերը և դրանց կիրարկման ձևերը,
5. գնահատելու ՀՀ-ում գործարար միջավայրը, ներկայացնել գործարարության զարգացման
հնարավորությունները և խնդիրներն ու ռիսկերը, կանխատեսելու գործարարության
զարգացման հնարավորություններն ու հեռանկարները,
6. օգտվելու բիզնես-պլանների մշակման գործիքներից, օգտվել Պորտերի մրցակցային
հինգուժերի և SWOT վերլուծական գործիքներից և կատարելու բիզնես նախագծի
արդյունավետության և նպատակահարմարության գնահատում, կատարել բիզնես
հաշվարկներ, գնահատել հնարավոր ֆինանսավորման աղբյուրները
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. օգտվելու տեղեկատվական-վերլուծական տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային
ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ,
միջազգային կազմակերպությունների տարեկան զեկույցներ, կատարելու անհրաժեշտ
վերլուծություններ և այլն,
8. իրականացնելու գործարարության խաղարկային ներկայացումներ:
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ4. պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները,
վարելու գիտական բանավեճեր,
Գ5 ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքը, ընկալելու և տարածելու
նոր տեղեկատվությունը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
• դասախոսություններ
• ինքնուրույն աշխատանք՝ որպես դասընթացի նյութի խորացման միջոց և դասախոսության
նյութերի յուրացման ակտիվ մեթոդ.
• ի լրումն դասախոսության ժամանակ ներկայացված նյութերի, ուսանողներին՝ ինքնուրույն
պարապելու համար, հանձնարարվում է համապատասխան գրականություն,
• կազմակերպվում են անհատական և խմբային քննարկումներ,
• այն կրում է խորհրդատվական բնույթ և կարող է որոշակիացվել դասախոսի կողմից
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Գործարարության էությունը և ձեռներեցության տեսության զարգացման փուլային
բնորոշիչները
Թեմա 2. Ձեռներեցական որոշումների կայացման գործընթացը. ձեռներեցական հաշվարկներ
Թեմա 4. Ձեռներեցի գործունեության համընդհանուր բնույթը և տրամաբանությունը:
Թեմա 5. Ձեռներեցի գործողությունների տրամաբանությունը և ձեռներեցական գործընթացը:
Թեմա 6. Ձեռներեցության տեսակները և դրանց չափորոշիչները
Թեմա 7. Ձեռներեցության ձևերը և տիպերը, մասնավորապես.
Թեմա 9. Բիզնեսի ռազմավարական զարգացումը և բիզնես ռազմավարությունը
Թեմա 10. Բիզնեսի ռազմավարական պլանավորումը. էությունը, սկզբունքները և գործառույթները
Թեմա 11. Բիզնեսի ռազմավարական կառավարումը. էությունը և իրագործման փուլային
առանձնահատկությունները
Թեմա 12. Ռազմավարական պլանավորումը և կառավարումը. փոխազդեցությունը և մոտեցումները
Թեմա 13. Ձեռներեցական գործունեության կազմակերպումը. բիզնես պլան
Թեմա 14. Բիզնես պլանի նորմատիվա-իրավական բնութագիրը
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1.

Бекетова О.Н, В.И.Найденков, Бизнес-план, Уч.пособие для вузов, Теория и практика, М., 2009, 288с.
2. Буров В.Ю. “Основы предпринимательства” Уч.пособие Чита, 2011. – 441 с.

3. Организация предпринимательской деятельности: Учебник /А.Н.Асаул.–СПб.: АНО ИПЭВ, 2009,
336с.
4. Питер Ф.Друкер, Бизнес и инновации, пер. с англ.-М: “И.Д.Вильямс”,2009, 432с.
5. Попков В. П., Евстафьева Е. В. “Организация предпринимательской деятельности”. Схемы и
таблицы, СПб., 2007, 352 с.
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1. 2301/Բ01

2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման հիմունքներ

4. շաբաթական 2 ժամ

5. գործ.-2

6. 4-րդ` գարնանային կիսամյակ

7. ստուգարք

8.

3. 2 կրեդիտ

Դասընթացի հիմնական նպատակն է

• 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 ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

գ․ ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
• աշխատելու տեքստի, գրաֆիկական օբյեկտների, աղյուսակների հետ
• կատարելու հաշվարկներ, կազմել դիագրամներ և գրաֆիկներ
• ինքնուրույն կատարելու իր թղթավարությունը (կուրսային և ավարտական աշխատանքներ,
հաշվարկների կատարում, զեկուցումների համար սլայդների պատրաստում և այլն)։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, աշխատելու
մասնագիտական միջավայրում, պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
Գ2. կիրառելու ժամանակակից ՏՀՏ -ները գիտելիքի փոխանցման գործընթացը և մասնագիտական
գործունեությունը արդյունավետ իրականացնելու և դյուրացնելու համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասերն անցկացվում են համակարգչի միջոցով, հանձնարարվում են խնդիրներ և ինքնուրույն
առաջադրանքներ:
2. Ուսուցողական նյութերը և ինքնուրույն աշխատանքի առաջադրանքները տրամադրվում են
ուսանողներին էլէկտրոնային տեսքով՝ փոխանցվում են էլեկտրոնային կրիչով կամ ուղարկում էլ.
փոստին:
3. Եզրափակիչ

ստուգումներն

անցկացվում

են

համակարգչի

միջոցով՝

հանձնարարված

առաջադրանքների հիման վրա: Կամավորության սկզբունքով հնարավոր է ստուգարքը հանձնել
առցանց եղանակով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է համակարգչի միջոցով՝ ուսանողի ամփոփիչ աշխատանքի հիման վրա։
Առաջադրանքներն հիմնված են դասընթացի ընթացքում անցած թեմաների վրա։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բաժին 1 - Համակարգչի կառուցվածքը և աշխատանքի հիմնական սկզբունքները։
Բաժին 2 - Windows օպերացիոն համակարգի գրաֆիկական ինտերֆեյսի հետ աշխատելու
հիմնականսկզբունքները:
Բաժին 3 - Տեքստային փաստաթղթերի ստեղծման և մշակման տեխնոլոգիաներ: Բաժին 4 Հաշվարկներ էլեկտրոնային աղյուսակներում, դիագրամներ, գրաֆիկներ։Բաժին 5 - Ներկայացման
մուլտիմեդիա տեխնոլոգիաներ՝ ստեղծում և ցուցադրում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Katherine Murray, First Look Microsoft Office 2010, Microsoft Press, 2010

2.

Ю. Стоцкий, А. Васильев, И.Телина, Microsoft Office 2010, Питер, 2010

3.

Առաջադրանքներ՝ էլեկտրոնային կրիչով:
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1. 1901/Բ01
2. Իրավունքի հիմունքներ
4. 2 ժամ/շաբաթ
5. Դաս․ - 2
. Ստուգարք
6. 4-րդ` գարնանային կիսամյակ

3. 2 կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է
• սովորեցնել հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտների իրավական-օրենսդրական
կարգավորման հիմունքները,
• մշակել ստացած իրավական գիտելիքները գործնականում կիրառելու հմտություններ, ինչպես
նաև ձևավորել իրավական աշխարհայացք ու մշակույթ։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

 բնութագրելու /բացատրելու/ պետաիրավական հիմնական հասկացությունները, իրավունքի
արդի ձևերը, իրավական կարգավորման կառուցակարգը, իրավունքի համակարգի հիմնական
ճյուղերը, դրանց կարգավորման հիմնական աղբյուրները,
 տարբերելու օրինականություն, իրավաչափ և իրավախախտ վարքագիծ, իրավական
պատասխանատվություն հասկացությունները,
 բացատրելու իրավունքի հիմնական ճյուղերի կարևոր հասկացությունները, կարգավորման
առարկան, հիմնադրույթները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

 համեմատելու և տարբերակել պետաիրավական հիմնական հասկացությունները,
իրավունքի աղբյուրները, դրանց աստճանակարգությունը,
 իրականացնելու իրավական և սեփական իրավունքների պաշտպանության գործողություններ։
 դրսևորելու իրավական աշխարհայացք և իրավական մշակույթ:

գ. ընդհանրական կարողություններ

 ինքնուրույն ուսումնասիրելու իրավական կարգավորման աղբյուրները,
 օգտվելու իրավական տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
օրենսգրքեր, օրենքներ),
 օժանդակելու օրինականության ապահովմանը, ցուցաբերել ակտիվություն, հարգել օրենքը և
իրավական պետության արժեքները, ունենալու բարոյաիրավական պատշաճ գիտակցություն,
պատասխանատվության զգացում։
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, աշխատելու
մասնագիտական միջավայրում, պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը,
Գ4. պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, վարելու
գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. ինքնուրույն աշխատանք,
4. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա
5. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
6. իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր /կամ գրավոր/: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես
տրամադրված հարցաշարից:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Հասարակություն և պետություն:
Իրավունք:
Իրավական կարգավորման կառուցակարգը և իրավունքի կենսագործումը։
Իրավունքի ձևերը:
Իրավունքի համակարգը:
Օրինականություն, իրավաչափ վարքագիծ, իրավախախտում:
Կոռուպցիայի դեմ պայքարի իրավական հիմնահարցերը:
Սահմանադրական իրավունք:
Դատական իշխանություն և դատական համակարգ:
Քաղաքացիական իրավունք:
Աշխատանքային իրավունք:
Ընտանեկան իրավունք:
Էկոլոգիական իրավունք:
Քրեական իրավունք:
Դատավարական իրավունք:
Միջազգային իրավունք։

14․ Հիմնական գրականության ցանկը
1. ՀՀ Սահմանադրություն, 2015 թ. խմբագրությամբ:
2. ՀՀ քաղաքացիական, քրեական, ընտանեկան, աշխատանքային, քրեական և քաղաքացիական
դատավարության օրենսգրքերը:
3. Հասարակագիտություն, դասագիրք 9-րդ դասարանի համար, Ղազինյան Գ., Վաղարշյան Ա.
և այլոք,Եր., Տիգրան Մեծ, 2014:
4. Հասարակագիտություն, դասագիրք 11-րդ դասարանի համար, Ղազինյան Գ., Վաղարշյան Ա.
և այլոք, Եր., Տիգրան Մեծ, 2015:
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1. 1202/Բ23.

2. Քաղաքագիտության հիմունքներ

3. 2 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2
6. 4-րդ` գարնանային կիսամյակ
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ծանոթացնել քաղաքագիտության ձևավորման տեսական և գաղափարական
ակունքներին,
• ուսանողներին ծանոթացնել հիմնական կատեգորիաների ու քաղաքագիտության ուսումնասիրության առարկայական տիրույթին,
• ուսանողների մոտ ձևավորել քաղաքական իրականության վերլուծության գործնական
հմտություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

2.
3.

ըմբռնելու քաղաքագիտական հիմնական հասկացություններն ու սահմանումները,
դրանց իմաստն ու նշանակությունը,
պատկերացնելու քաղաքագիտության տեսական և կիրառական նշանակություն
ունեցող հիմնահարցերի էությունը,
ընկալելու քաղաքագիտական բովանդակության օտարալեզու մասնագիտական տեքստերը
և կատարել թարգմանություններ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.
5.
6.

կատարելու բավարար քաղաքագիտական վերլուծություններ,
կողմնորոշվելու գործնական քաղաքականության առանձնահատկությունների
մեկնաբանման հարցերում,
մատնանշելու դեմոկրատիայի, քաղաքական մշակույթի,
քաղաքականսոցիոլոգիայի հիմնահարցերը

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

7.
օգտվելու մասնագիտական գրականությունից,
8.
պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
9.
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Գ3. քննադատորեն
վերլուծելու
և
եզրահանգումներ
կատարելու
տեսությունների,
ուսումնասիրությունների և կիրառական հիմնախնդիրների վերաբերյալ:
Գ5. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքը, ընկալելու և տարածելու նոր
տեղեկատվությունը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ, այդ թվում երկխոսության բաղադրամասերի ընդգրկմամբ:
2. Գիտական աշխատանքների
առաջադրմամբ:

քննարկումներ՝

փոխներգործող

(ինտերակտիվ)

3. Ինքնուրույն աշխատանք՝ ընդգրկելով նախատեսված վերլուծական նյութերը:
4. Արտալսարանային
հաղորդակցություն
դասախոսի
հետ՝
քննարկումների
պատրաստում:

բանավեճերի

համատեղ

5. Բանավոր ներկայացումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 հարց` նախապես տրամադրված
հարցաշարից: Ստուգարքն ստանալու համար անհրաժեշտ է հավաքել առնվազն 8 միավոր:
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Քաղաքագիտության ձևավորումը որպես գիտություն: Քաղաքագիտության օբյեկտը և
առարկան: Քաղաքականության ծագումը և էությունը։
Թեմա 2՝ Քաղաքական իշխանության էությունը, կառուցվածքը և լեգիտիմությունը։
Թեմա 3՝ Հասարակության քաղաքական համակարգը։ Պետությունը որպես քաղաքական
համակարգի գլխավոր ինստիտուտ։
Թեմա 4 ՝ Քաղաքական կուսակցություններ և կուսակցական համակարգեր։
Թեմա 5՝ Քաղաքական գործընթացներ: Ընտրություններ և ընտրական համակարգեր:
Թեմա 6՝ Քաղաքական գաղափարախոսություններ:
Թեմա 7՝ Քաղաքական էլիտա և լիդերություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Дегтерев А.А., Основы политической теории, М.: Высш. шк., 1998, 239 с.
2.
Гаджиев К.С. Политическая философия. М., 1999.
3.
Мухаев Р.Т.Теория политики. М.:ЮНИТИ,2005.
4.
Соловьев, А.И. Политология: политическая теория, политические технологии : Учебник для
студентов вузов . – М.: Аспект Пресс, 2006.
5.
Теория политики: Учебное пособие / под ред. Б.А.Исаева – СПб, Питер, 2008 – 464с.
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1. 1107/Բ55

2. Մշակութաբանության հիմունքներ

3. 2 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. 1 ժամ-դաս., 1 ժամ-ինքն.

6. 4-րդ` գարնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ուսանողներին ծանոթացնել մշակույթ ֆենոմենի բնութագրերին և մշակութը հետազոտող
գիտակարգերին:

•

ուսանողների մոտ ձևավորել ընդհանուր, ինչպես նաև իրենց մասնագիտության հետ առնչվող
մշակույթի ոլորտների ու գործընթացերի մասին կայուն գիտելիքներ:

•

ուսանողների մոտ գիտելիքներ ձևավորել հայ և համաշխարհային մշակույթների ևներկա
մշակութային գործընթացների մասին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. վերարտադրելու «մշակույթ» հասկացության ամենատարածված սահմանումները,
մշակույթի առաջացման և զարգացման տեսությունները,
2. ներկայացնելու մշակույթի կառուցվածքը, բաղադրիչները, մշակույթի ծագման և
զարգացման հիմնական օրինաչափությունները,
3. նկարագրելու մշակութաբանության շրջանակներում ուսումնասիրվող հիմնական ոլորտները,
4. քննարկելու համաշխարհային և հայ մշակույթների պատմական
զարգացումների օրինաչափությունները,
5. ճանաչելու ժամանակակից մշակութային գործընթացները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. բացահայտելու մշակութային երևույթների բաղադրիչներն ու դրսևորումները, պատճառներն
ու պայմանները,
2. ճանաչելու և իրարից զանազանել համաշախարհային մշակութային գործընթացի պատմական
և լոկալ դրսևորումները,
3. տարանջատելու մերօրյա մշակութային երևույթները և գործընթացները։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. վերլուծելու փաստեր և կատարել հետևություններ,
2. ստեղծագործաբար կիրառելու մշակույթի մասին ստացած գիտելիքները մշակույթի տարբեր
ոլորտներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ3.

քննադատորեն

վերլուծելու

և

եզրահանգումներ

կատարելու

տեսությունների,

ուսումնասիրությունների և կիրառական հիմնախնդիրների վերաբերյալ:
Գ5. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքը, ընկալելու և տարածելու նոր
տեղեկատվությունը:
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2. Գործնական պարապմունք
3. Դիդակտիկ նյութերի մատուցում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը գնահատվում է ստուգարքի միջոցով: Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է
առավելագույնը 4 հարց`նախապես տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Մշակութաբանության ուսումնասիրման օբյեկտը, առարկան և խնդիրները:
2. «Մշակույթ» հասկացության սահմանումները, մշակույթի բնույթի, ծագման և զարգացման
վերաբերյալ տեսությունները:
3. Մշակույթն ուսումնասիրող գիտակարգերը:
4. Մշակույթի կառուցվածքը, բաղադրիչները, գործառույթները և մեխանիզմները:
5. Մշակութային գործընթացներ:
6. Մշակութային նորմեր, պրակտիկաներ և մշակութային կապիտալ հասկացությունները:
7. Մշակութային ավանդույթը և նորույթը, ադապտացման, ինտեգրման և ձուլման
հասկացությունները:
8. Մշակույթը և բնությունը, մշակութայինի և բնականի հարաբերակցութունը:
9. Մշակույթը «անհատ», «հասարակություն», «էթնոս», «քաղաքակրթություն» կատեգորիաների
համատեքստում:
10. Մշակույթը և գենդերը:
11. Մշակույթը և սոցիալական կառուցվածքը:
12. Մշակույթի քաղաքական և տնտեսական չափումները:
13. Մշակույթը և լեզուն:
14. «Զանգվածային», «էլիտար», «քաղաքային» մշակույթ հասկացությունները։
15. Համաշխարհային մշակույթի պատմական զարգացումները. մոտեցումներ, հարցադրումներ,
օրինաչափություններ:
16. Հայ մշակույթի պատմական զարգացումները. մոտեցումներ, հարցադրումներ,
օրինաչափություններ:
Ժամանակակից մշակութային գործընթացները և գլոբալացման խնդիրը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Գուրևիչ Պ. Մշակութաբանություն, Ե., 2002:
2. Арутюнов С. А., Рыжакова С. И. Культурная антропология, М., 2004:
3. Кравченко А. И. Культурология, М., 2003.
4. Розин В.М. Культурология. М., 1998.
5. Armenian Folk Arts, Culture and Identity. Bloomington and Indianapolis, Indiana Univ. Press, 2001.
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1. 2101/Բ01

2. Կրոնագիտության հիմունքներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-30,

6. 4-րդ` գարնանային կիսամյակ

7. ստուգարք

3. 2 կրեդիտ

8. դասընթացի նպատակ(ներ)ը] Դասընթացի նպատակն է՝
• տալ

ընդհանուր

առաջացման,

համակարգված

ձևավորման

և

գիտելիքներ
զարգացման,

կրոնի,

դրա

պատմական

հասարակակական

և

դրսևորումների

հոգևոր

կյանքում

դերակատարության մասին, ծանոթացնել,
• տալ ընդհանուր գիտելիքներ աշխարհում գոյություն ունեցող կրոնների, դրանց դասակարգման
սկզբունքների, օրինաչափությունների, առանձնահատկությունների, Հայոց եկեղեցու հիմնական
առանձնահատկությունների վերաբերյալ,
• ծանոթանալ ժամանակակից ավանդական և ոչ ավանդական կրոնների աշխարհայացքային և
դավանաբանական հիմնարար սկզբունքներին և պաշտամունքային առանձնահատկություններին,
9. դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները] Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
• ներկայացնելու կրոնի սահմանումը և կառուցվածքը, տեղն ու դերը հասարակության մեջ,
• նկարագրելու ժամանակակից կրոնների և կրոնի պատմական ձևերի ձևավորման ու զարգացման
պատմությունը,
ազգային
և
համաշխարհային
կրոնների
բնութագիրը,
գլխավոր
առանձնահատկություններն
ու
հիմնական
գծերը,
ոչ
ավանդական
կրոնների
առանձնահատկությունները և դասակարգումը,
• լուսաբանելու Հայոց եկեղեցու պատմությունը, դավանաբանական առանձնահատկությունները և
ՀՀ արդի կրոնական իրավիճակը:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
• հասկանալու և վերլուծելու կրոնական ու կրոնագիտական գրականությունը,
• դասակարգելու կրոնի բազմազան և տարատեսակ դրսևորումները, խմբավորելու և համեմատելու
տարբեր կրոններ,
• բացահայտելու
և
վերլուծելու
ժամանակակից
կրոնների
աշխարհայացքային,
ծիսապաշտամունքային, դավանաբանական առանձնահատկությունները:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
• կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում,
• վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետևություններ,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք (ներ)ը.
Գ3. Քննադատորեն վերլուծելու և եզրահանգումներ կատարելու տեսությունների,
ուսումնասիրությունների և կիրառական հիմնախնդիրների վերաբերյալ:
Գ5. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքը, ընկալելու և տարածելու նոր
տեղեկատվությունը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում
քննարկում հանձնարարված թեմաների շուրջ:
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսությունները և մասնակցում քննարկումներին:
3. ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն հետազոտություն
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որոշակի թեմաներով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Ստուգարք. ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝ բանավոր ներկայացման
հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
• Կրոնագիտությունն իբրև գիտություն: «Կրոն» հասկացությունը, կառուցվածքը, գործառույթները,
Կրոնի տիպաբանությունը և պատմական ձևերի դասակարգման սկզբունքները։
• Կրոնի վաղ ձևերը: Նախնադարյան (վաղ) հավատալիքներ. Դիցաբանություն և կրոն:
• Բազմաստվածություն և միաստվածություն։
• Հայոց դիցաբանություն:
• Ազգային և համաշխարհային կրոնների սահմանումն ու համառոտ բնութագիրը:
• Ժամանակակից ազգային կրոններ: Կրոնը ժամանակակից աշխարհում:
• Հնդկաստանի ազգային կրոնները (հինդուրիզմ, ջայնիզմ, սիկհիզմ)
• Չինաստանի և ճապոնիայի ազգային կրոնները, (դաոսականություն, կոնֆուցիականություն,
սինտո),
• Հուդայականության էությունը և բնութագրիչ առանձնահատկությունները։
• Բուդդայականության առաջացումը և զարգացումը, դավանաբանական և
ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները, հիմնական ուղղությունները:
• Քրիստոնեության առաջացումը և զարգացումը:
• Քրիստոնեության դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները:
• Ուղղափառություն.
• Կաթոլիկություն.
• Բողոքականություն, բողոքական ավանդական և ոչ ավանդական հարանվանություններ,
• Հայոց եկեղեցու դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային
առանձնահատկությունները:
• Իսլամի առաջացումը և զարգացումը, դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային
առանձնահատկությունները, հիմնական ուղղությունները:
• Հայաստանի Հանրապետությունում կրոնական իրավիճակի ընդհանուր բնութագիրը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1.
2.
3.
4.
5.

Քրիստոնյա Հայաստան։ Հանրագիտարան, Երևան, Հայկ. հանրագիտ., 2002։
История религии (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) Т. 1-2. М., 2007.
Лебедев В. Ю. Религиоведение; учебник для бакалавров, М. 2013.
Основы религиоведения (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) М., 2005.
Религиоведение, (учеб. Под общ. Ред. М. М. Шахнович), СПб, 2012.
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2. Բարոյագիտության հիմունքներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-1. սեմ. -1

6. 4-րդ` գարնանային կիսամյակ

7. ստուգարք

3. 2 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•
•

վերլուծել ժամանակակից քաղաքակրթական մարտահրավերների բարոյականհիմնախնդիրները,
կանխատեսել բարոյական շարժառիթներ ունեցող ճգնաժամային երևույթները և դրանց
հետևանքները,

•

ծանոթանալ սիրո, ընտանիքի, կյանքի իմաստի, կրոնի, իրավունքի բարոյական հիմանահարցերին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. տիրապետելու բարոյական հարաբերությունների հիմունքներին և տիպաբանությանը,
2. ծանոթանալու սիրո մետաֆիզիկայի, ընտանիքի պլանավորման և սիրո
հոգեվերլուծության հիմնախնդիրներին:
3. տիրապետելու բարոյական կոնֆլիկտների լուծման և հաղթահարման տեխնոլոգիաներին,
ինչպես նաև սոցիալական կյանքի, բիզնես էթիկայի և քաղաքական էթիկայիհիմունքներին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. հասկանալու բարոյական ընտրության և կյանքի իմաստի ձևավորման մեխանիզմները:
5. ընտրելու բարոյական կոնֆլիկտների հաղթահարման արդյունավետ մոդելներ:
6.

գնահատելու բարոյականության դերը կյանքի կազմակերպման ու կանոնակարգման գործում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը,
8. վերլուծել արդի քաղաքակրթական մարտահրավերների բարոյական տեսանկյունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ3. քննադատորեն
վերլուծելու
և
եզրահանգումներ
կատարելու
ուսումնասիրությունների և կիրառական հիմնախնդիրների վերաբերյալ,
Գ4.

տեսությունների,

պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները,

վարելու գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսությունների, առաջադրանքների քննարկում, տեքստի մեկնաբանում
2. տեքստերի մեկնաբանում և հայեցակարգերի համեմատական վերլուծություն
3. առաջադրանքներ և տարբեր մոդելների համեմատական վերլուծություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով:
Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի, Գնահատման
չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը, պատասխանների
ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի առանցքային
կողմերի իմացություն, վերլուծական պատասխաններ:
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Բարոյականության էությունը և կառուցվածքը:
2. Բարոյական հարաբերությունների էությունը
3. Կրոնական էթիկա:
4. Բիոէթիկա:
5. Քաղաքական էթիկա:
6. Սիրո մետաֆիզիկա:
7. Կյանքի իմաստը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Апресян Ю. Этика. М., 2004.
2. Бодрийяр Ж. Забыть Фуко. СПБ, 2011.
3. Матвеев П. Религиозная этика. М., 2014.
4. Фромм Э. Искусство любить. М., 2008.
5. Щвейцер А. Культура и этика. М., 2010.
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1. 2203/Բ22

2. Սոցիոլոգիայի հիմունքներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. 2

6. 4-րդ` գարնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

3. 2 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին փոխանցել գիտելիքներ սոցիոլոգիական գիտելիքի
կառուցվածքի և հետազոտական մեթոդների վերաբերյալ՝ ծանոթացնելով սոցիոլոգիայի
ուսումնասիրության առարկայի և սոցիոլոգիական աշխարհայացքի առանձնահատկություններին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. տարբերակելու սոցիոլոգիայի որպես գիտության կառուցվածքայինմակարդակները,
2. ներկայացնելու սոցիոլոգիայի` որպես գիտության կայացման նախադրյալները, գիտությունների
համակարգում սոցիոլոգիայի տեղն ու դերը, սոցիոլոգիայի աշխարհայացքային և էթիկական
առանձնահատկությունները, ուսումնասիրության առարկան,
3. նկարագրելու հիմնական սոցիոլոգիական մոտեցումները, մշակույթի տարրերը, ինչպես նաև
հասարակության մեջ տեղի ունեցող մի շարք սոցիալական գործընթացներ ու հրատապ
սոցիալական հիմնախնդիրներ,
4. նկարագրելու սոցիալական գործողության և հասարակության սոցիալական կառուցվածքի
փոխկապվածությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. օգտվելով սոցիոլոգիական հասկացութային գործիքակազմից` մեկնաբանելու հասարակական
գործընթացներն ու հիմնախնդիրները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. համագործակցելու
տվյալ և
հարակից
ոլորտների այլ մասնագետների հետ,
աշխատելու մասնագիտական միջավայրում, պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը,
Գ3. քննադատորեն վերլուծելու

և

եզրահանգումներ

կատարելու

տեսությունների,

ուսումնասիրությունների և կիրառական հիմնախնդիրների վերաբերյալ,
Գ4. պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, վարելու
գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասընթացը ենթադրում է դասախոսություններ, լսարանում ուսանողների թե´ պասիվ ունկնդրում,
թե´ մասնակցություն քննարկումներին, ինչպես նաև՝ հանձնարարված գրականության
արտալսարանային ընթերցում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք՝ եզրափակիչ բանավոր ստուգման ձևաչափով: Բանավոր ստուգման հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց:
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13. Դասընթացը բաղկացած է 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.
6.

Սոցիոլոգիական գիտելիքի կառուցվածքը
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

14. Հիմնական գրականության ցանկ. (գրականությունը տրամադրվում է դասախոսի կողմից)

1. Гидденс Э. “Социология”// 2-е изд., полн. перераб. и доп., М.: Эдиториал УРСС, 2005.
2. Миллс Ч. Р. “Социологическое воображение”// Пер. с англ. О. А. Оберемко. Под общей редакцией и
с предисловием Г. С. Батыгина. - М.: Изда-тельский Дом NOTA BENE, 2001, 264 с.

3. Штомпка П. “Социология. Анализ современного общества” М.: Логос, 2005, 664 с.
4. Macionis J.J. “Sociology”// USA: Pearson Education, Inc., 14th ed., 2012.
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1. 0604/Բ40

2. Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգեր

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. - 2

6. 4-րդ` գարնանային կիսամյակ

7.Ստուգարք

3. 2 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացումներ ժամանակակից բնագիտության՝ ֆիզիկայի, քիմիայի և կենսաբանության, զարգացման ուղղությունների, վերջին ժամանակներում ձեռք բերված նվաճումների, տնտեսության մեջ վերջիններիս կիրառության վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու ժամանակակից բնագիտության բնագավառում կատարված
հայտնագործությունները,
2. պարզաբանելու բնագիտության նշանակությունը ժամանակակից տնտեսության և
հասարակության զարգացման մեջ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ՝
3. կիրառելու ժամանակակից բնագիտության գիտելիքները առօրյա կյանքում , գ.
ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)՝
4. համակցելու բնագիտական գիտելիքները հումանիտար գիտությունների ոլորտի հետ:
9. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ3. քննադատորեն վերլուծելու և եզրահանգումներ կատարելու տեսությունների,
ուսումնասիրությունների և կիրառական հիմնախնդիրների վերաբերյալ:
Գ5. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքը, ընկալելու և տարածելու նոր
տեղեկատվությունը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.Դասախոսություններ,
2. Սեմինարներ, քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են՝
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր և հիմնված է կիսամյակի ընթացքում արված տարբեր
ստուգողական աշխատանքների արդյունքների և բանավոր հարցման ձևով անցած նյութերի վրա:
Ստուգարքի ընթացքում տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Բնագիտությունը և հասարակության զարգացնան փուլերը:
Թեմա 2. Միկրոաշխարհի օրինաչափությունները: Ատոմների և մոլեկուլների կառուցվածքի
առանձնահատկություննեը և դրանց դրսևորումները ժամանակակից սարքերում:
Թեմա 3. Մակրոաշխարհի օրինաչափությունները: Էներգիայի ստացման միջոցները ներկայումս և
ապագայում: Էներգիայի վերականգնելի աղբյուրներ: Պոլիմերների, պլաստմսսաների,
մանրաթելերի և կաուչուկների ստացման և օգտագործման հնարավորությունները:
Թեմա 4. Մեգաաշխարհի օրինաչափությունները: Արեգակնային համակարգի և տիեզերքիկառուցվածքը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ժամանակակից բնագիտության կոնցեպցիաներ. առցանց դասընթաց, ԵՊՀ, ՏՏ կենտրոն, 2012
2. А.П. Садохин. Концепции современного естествознания. 445с. Москва, 2006.
3. Концепции современного естествознания. Учебник для вузов, Под редакцией Л. Михайлова, 335с.
Москва, 2008.
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Պարտադիր դասընթացներ
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1. 1306/Բ01

2. ԿՆՀ մորֆոլոգիա և ԲՆԳ ֆիզիոլոգիա

4. 4 ժամ/ շաբ.
6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
8.

3. 4 ECTS կրեդիտ

5. դաս.- 2, լաբ.- 2
7. եզրափակիչ գնահատումով

Դասընթացի նպատակն է`
• ձևավորել կենտրոնական նյարդային համակարգի կառուցվածքային
առանձնահատությունների և գործառույթների, բարձրագույն նյարդային գործունեության
հիմնական օրինաչափությունների վերաբերյալ լիարժեք մասնագիտական գիտելիքներ,
ինչպես նաև դրանց գործնական կիրառման կարողություններ և հմտություններ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. սահմանելու և մեկնաբանելու մարդու կենտրոնական նյարդային համակարգի
կառուցվածքագործառնական հիմքերը, գործառնության մեխանիզմները,
2. ներկայացնելու և քննարկելու մարդու կենտրոնական նյարդային համակարգի ֆիլո և
օնտոգենեզը,
3. վերլուծելու միջնորդանյութերի դերը կնհ-ի գործառնության մեջ,
4. սահմանելու բարձրագույն նյարդային գործունեության մեխանիզմները և
օրինաչափությունները,
5. սահմանելու նոր կոնցեպտուալ մոտեցումները գիտական հիմնխնդրների լուծման ժամանակ:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
6. կիրառելու ստացված գիտելիքները նորմայում և ախտաբանության մեջ հոգեկանի
ուսումնասիրման ժամանակ
7. կապ հաստատելու օրգանիզմի նյարդային համակարգի կազմավորման և ֆիզիոլոգիական
գործընթացների միջև,
8. բացատրելու տարբեր հոգեկան վիճակների, հատկությունների ևգործընթացների ուղեղային
ապահովման առանձնահատկությունները,
9. որոշելու կենտրոնական նյարդային համակարգի գործունեության խանգարումների
ուղեղային բաժինների ախտահարումները,
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
10. տիրապետելու նյարդային համակարգի գործառույթների ուսումնասիրման մեթոդներին և
հնարքներին,
11. կիրառելու ԿՆՀ-ի և ԲՆԳ-ի գործառնհության վերաբերյալ տեղեկության հավաքագրման,
մշակման և պահպանման մեթոդները:
10.
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա2. Ներկայացնելու հոգեբանական հիմնախնդիրները՝ մարդու հոգեկան զարգացման
օրինաչափությունները, մեխանիզմները, առանձնահատկությունները, հոգեկանի նորմալ և
ախտաբանական դրսևորումները:
2. Ա4. Ներկայացնելու հոգեբանության հիմնարար և կիրառական բնագավառներին առընչվող
հոգեբանական

փաստերը

և

օրինաչափությունները,

հասկանալու

դրանց

դերն

ու

նշանակությունը անհատի և հասարակության կյանքում:
3. Բ3. Տարբերակելու և մեկնաբանելու հոգեբանական երևույթները, մարդու կյանքի և
գործունեության տարբեր ոլորտներում առկա հոգեբանական խնդիրները, իրականացնելու
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այդ խնդիրների լուծմանն ուղղված գործողություններ:
4. Գ1 Համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների մասնագետների հետ, աշխատելու
մասնագիտական միջավայրում, պահպանելու մասնագիտականէթիկայի նորմերը:
5. Գ4

պատրաստելու

զեկուցումներ,

ներկայացնելու

հետազոտությունների

արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր,
6. Գ5 ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքը, ընկալելու և
տարածելու նոր տեղեկատվությունը,
11.
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. (նշել
դասընթացի ընթացքում կիրառվող մեթոդները)
1. դասախոսություն,
2. սեմինար պարապմունք
3. գործնական պարապմունք
4. տեսանյութերի դիտում
5. գրականության ինքնուրույն վերլուծություն,
6. բանավոր զեկուցում:
12.

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ տրամաբանական պատասխաններ հարցերին գրավոր

կերպով, թեստային աշխատանք:
Գնահատման չափանիշներ. նյութի ճիշտ մեկնաբանություն, ինքնուրույնություն:
2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր..
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ տրամաբանական պատասխաններ հարցերին գրավոր
կերպով, թեստային աշխատանք
Գնահատման չափանիշներ. նյութի ճիշտ մեկնաբանություն, ինքնուրույնություն:
Ինքնուրույն աշխատանքը գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր/ Գնահատման մեթոդ․
աշխատանքային տետրի վարում
Գնահատման չափանիշներ․ նկարների և գծապատկերների լրացում հիմնվելով ԿՆՀ
կազմաբանության ատլասների վրա։
Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 9 միավոր. Գնահատման մեթոդ.
բանավոր քննություն ըստ առաջադրված հարցաշարի: Գնահատման չափանիշներ. հարցերի
առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական պատասխաններ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բաժին 1. Ներածություն ԿՆՀ մորֆոլոգիա և ԲՆԳ ֆիզիոլոգիա առարկա: ԿՆՀ մորֆոլոգիա 7
ԲՆԳ ֆիզիոլոգիա առարկայի նպատակը և խնդիրները: Նյրադային համակարգի զարգացումը
ֆիլո- և օնտոգենեզում: Նեյրոնի կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ առանձնահատկությունները:
Սինապս, կառուցվածքը, տեսակները, սինապսում նյարդային ազդակի փոխանցման
մեխանիզմները: Ռեֆլեկտոր աղեղի կառուցվածքը: Միջնորդանյութերը և դրանց դասակարգումը:
Միջնորդանյութերի դերը հոգեկանի գործառնության մեջ:
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Բաժին 2. Կենտրոնական նյարդային համակարգի բաժինների կառուցվածքագործառնական
առանձնահատկութունները: Սույն բաժնում նախատեսվում է ուսումնասիրել ԿՆՀ-ի բաժինների
կառուցվածքը, դրանց միջև առկա կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ կապերը, ինչպես նաև
ախտահարման ժամանակ առաջացած խանգարումները: Մասնավորապես նախատեսվում է
ուսումնասիրել ողնողեղի կառուցվածքագործառնական առանձնահատկությունները՝ ողնեւղեղի
գորշ նյութի կառուցվածքը և ֆունկցիաները, սպիտակ նյութը (կպուկային, զուգորդական և
պրոյեկցիոն նյարդաթելերի ընթացքը և դերը): Գլխուղեղի կառուցվածքը: Երկարավուն ուղեղի
կառուցվածքագործառնական առանձնահատկությունները: Երկարավուն ուղեղի գործառնության հոգեբանական և ֆիզիոլոգիական դրսևորումները: Ուղեղիկի կառուցվածքը և դրա
խանգարումները: Միջին ուղեղի կառուցվածքը և գործառնությունը: Միջանկյալ ուղեղի
կառուցվածքը: 12 զույգ գանգուղեղային նյարդերի տեղդրությունը, գործառույթները: Գլխուղեղի
մեծ կիսագնդերի կառուցվածքը, դրա ֆունկցիոնալ բեռնվածությունը:
Բաժին 3. ԲՆԳ ֆիզիոլոգիայի ուսումնասիրության մեթոդոլոգիա: Սույն բաժնում
ուսումնասիրվում են նյարդային համակարգի ռեֆլեկտոր գործունեությունը, պայմանական և ոչ
պայմանական ռեֆլեքսների առանձնահատկությունները, ինչպես նաև պայմանական և ոչ
պայմանական արգելակումը և դրանց դերը հոգեկանի գործառնության մեջ: Պայմանառեֆլեկտոր
գործունեության օրինաչափությունները: Պայմանական ռեֆլեքսների գոյացման մեխանիզմները:
Ուղեղի ինտեգրատիվ գործունեություն: Վարքի ձեվերը: Վարքի կազմակերպման գործոնները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Щербатых Ю.В., Туровский Я.А. Анатомия центральной нервной системы для психологов:
Учебное пособие.СПб.: Питер, 2007. 128 с.
2. Плотникова М. В. Анатомия центральной нервной системы : учеб. Пособие. Тюмень: Изд-во
ТюмГУ,2009 .188 с
3. Анатомия, физиология, психология человека : краткий иллюстрированный словарь/ ред. А.С.
Батуев. Санкт-Петербург: Питер, 2005 .256 с.
4. Tortora, G.J., Derrickson, B. Principles of Anatomy and Physiology (15th edition). Publisher.J.
Wiley, 2016
5. Դասախոսությունների տեքստեր և մեթոդական ուղեցույց նկարներով` էլեկտրոնային
կրիչով
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2. Մասնագիտության ներածություն

3. 2 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/ շաբ.

5. դաս.- 2

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման

8.

Դասընթացի նպատակն է`
•

իրազեկել ուսանողին ուսումնական գործունեության առաձնահատկությունների մասին,
նպաստել հոգեբանության բնագավառում գիտելիքների ձեռքբերմանը և կիրառմանը:

•

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

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
•

նկարագրելու հոգեբանի մասնագիտական գործունեության բովանդակությունը, առանձնահատկությունները,

•

տարբերակելու ուսումնական գործունեության ձևերը, բովանդակությունը, պահանջները և
տրամաբանությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
•
•

կողմնորոշելու արդի հոգեբանության հիմնադրույթները և հասկացությունները,
կողմնորոշվելու հոգեբանության տարբեր բնագավառներում գիտելիքների ձեռքբերման
ուղիներում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
•

կազմակերպելու իր ուսումնական գործունեությունը ինչպես լսարանային պայմաններում,
այնպես էլ ինքնուրույն ուսումնական և հետազոտական աշխատանքներում:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Ներկայացնելու հոգեբանական հիմնախնդիրները՝ մարդու հոգեկան զարգացման
օրինաչափությունները, մեխանիզմները, առանձնահատկությունները, հոգեկանի նորմալ և
ախտաբանական դրսևորումները:
Ա4. Ներկայացնելու հոգեբանության հիմնարար և կիրառական բնագավառներին առընչվող
հոգեբանական փաստերը և օրինաչափությունները, հասկանալու դրանց դերն ու
նշանակությունը անհատի և հասարակության կյանքում:
Բ4. Համադրելու հոգեբանական աշխատանքի տարբեր մոտեցումները, գտնելու մասնագիտական
լուծումներ ևցուցաբերելու ստեղծագործական մոտեցում։
Գ1. Համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, աշխատելու
մասնագիտական միջավայրում,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. (նշել
դասընթացի ընթացքում կիրառվող մեթոդները)
1. դասախոսություն,
2. քննարկում,
3. ինքնուրույն աշխատանքներ,
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1․ 1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 5միավոր.

Գրել ռեֆերատ և ներկայացնել բանավոր
Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի
ճիշտ մեկնաբանություն:
2․ 2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի
ճիշտ մեկնաբանություն:
3․ Ինքնուրույն աշխատանքը -8 ﬕավոր, 4.Մասնակցություն -3 միավոր
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.

Հոգեբանության զարգացման համառոտ պատմությունը, փուլերը: Ժամանակակից
հոգեբանության ուղղությունները:

2.

Հոգեբանության որպես գիտություն զարգացման նախապայմանները և հիմնական փուլերը

3.

Հոգեբանության ուսումնասիրման առարկան և խնդիրների շրջանակը:

4.

Հոգեկանի կառուցվածքը՝ հոգեկան հատկություններ, վիճակներ, գործընթացներ:

5.

Հոգեբանական հետազոտության մեթոդները և մեթոդիկաները:

6.

Հոգեբանության բնագիտական հիմքերը: Հոգեբանության սոցիալական և հումանիտար
հիմքերը:

7.

Անձի կառուցվածքը: Անձի տեսությունները:

8.

Հոգեբանության հիմնական բնագավառները, զարգացման ժամանակակից միտումները:

9.

Հոգեբանության հիմնական սկզբունքները (դետեզմինիզմի, զարգացման, ակտիվության):

10.

Հոգեկանի էվոլյուցիոն զարգացում: Հոգեկանի զարգացման փուլերը ֆիլոգենեզում:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ավանեսյան Հ. Մ., Հովհաննիսյան Ս. Վ., Հովհաննիսյան Հ. Ռ., Ասրիյան Է. Վ.,
2. Հոգեբանություն (դեմքեր, փաստեր): Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ.,
Երևան, 2010:
3. Климов Е. А., Психология как профессия. М.: МГУ, 2009
4. Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб. :Питер, 2006. – 583с.
5. Introduction to Psychology// https://ocw.mit.edu/ans7870/9/9.00SC/MIT9_00SCF11_text.pdf
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2. Պերցեպտիվ պրոցեսների հոգեբանություն և պրակտիկում

4. 6 ժամ/ շաբ.
6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
8.

3. 7 ECTS կրեդիտ

5.դաս.- 4, գործ./լաբ. -2
7. եզրափակիչ գնահատումով

Դասընթացի նպատակն է`
• ձևավորել պերցեպտիվ գործընթացների և ուշադրության հոգեբանական
առանձնահատկությունների, հիմնական տեսական և կիրառական մոտեցումների և
•

հայեցակարգերի վերաբերյալ ամբողջական պատկերացումներ:
ընդլայնել և լրացնել գիտելիքները պերցեպտիվ գործընթացների և ուշադրության, որպես
հոգեբանական երևույթների, զարգացման, օրինաչափությունների, տեսակների,
առանձնահատկությունների և ուսումնասիրման մեթոդների մասին:

•

զարգացնել մեթոդոլոգիական գիտելիքները, որը թույլ կտա ուսանողին համադրել
անհատական մոտեցումները ընդհանուր, համակարգային մոտեցումների հետ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. քննարկել զգայության, ընկալման, ուշադրության հոգեբանության հիմնական տեսական
(դասական և ժամանակակից) մոտեցումները:
2. ներկայացնել և վերարտադրել պերցեպտիվ գործընթացների հայրենական և
արտասահմանյան հեղինակների կողմից մշակված տեսական և կիրառական հիմքերը
3. ուսումնասիրել պերցեպտիվ գործընթացների և ուշադրության վերաբերյալ հիմնարար
գրականությունը:
4. քննարկել զգայության, ընկալման, ուշադրության հոգեբանության հիմնական
փորձարարական մոտեցումները, հիմնական ուղղությունները, առաջադրանքներն ու
խնդիրները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. ուսումնասիրել և ճանաչել պերցեպըիվ գործընթացների և ուշադրության
հոգեբանական առանձնահատկությունները, օրինաչափությունները, հիմնական
օրենքները:
2. քննարկել զգայության, ընկալման և ուշադրության ծագումնաբանական խնդիրները:
3. տարբերակել նրանց բնութագրող հիմնական հասկացութային համակարգը:
4. ձևավորել հմտություններ ինքնուրույն իրականացնել ուսումնասիրություններ`
փորձարարական ճանապարհով:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. պատրաստել բանավոր զեկուցումներ պերցեպտիվ գործընթացների
հոգեբանությանը վերաբերող լրացուցիչ գրականությունից:
2. վերլուծել և եզրակացություններ կատարել պերցեպտիվ գործընթացների տեսական
դրույթների, և գործնական ու կիրառական հիմնախնդիրների վերաբերյալ:
3. կիրառել գիտելիքները հոգեբանական այլ գործընթացների և երևույթների դրսևորման
հոգեբանական
առանձնահատկությունների
և
պատճառահետևանքային
կապերի
բացահայտման համար:
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա1. նկարագրելու հոգեբանության հիմնական մեթոդաբանական սկբունքները,արդի
և հիմնարար տեսությունները, ներկայացնելու դրանց առնչվող հայեցակարգերը,
մոտեցումներն ու հասկացությունները, սահմանելու դրանց
նշանակությունը հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում:

կիրառական

2. Ա2. ներկայացնելու հոգեբանական հիմնախնդիրները՝ մարդու հոգեկան զարգացման
օրինաչափությունները, մեխանիզմները, առանձնահատկությունները, հոգեկանի նորմալ
և ախտաբանական դրսևորումները:
3. Ա3. սահմանելու հոգեբանական հետազոտության կազմակերպման, տվյալների
հավաքագրման, արդյունքների վերլուծության և մեկնաբանման հիմնական մեթոդները,
մատնանշելու

դրանց

կիրառման

ուղիները,

հնարավորությունները

և

սահմանափակումները:
4. Բ1. կիրառելու հոգեբանական հետազոտության հիմնական մեթոդները ըստ նշանակության,
վերլուծելու և մեկնաբանելու ստացված արդյունքները մասնագիտական (աշխատանքի կամ
ուսումնառության) խնդիրների լուծման համար:
5. Բ2. գործնականում կիրառելու հոգեախտորոշիչ մեթոդներ, մասնագիտական
վերլուծության օգնությամբ կատարելու հիմնավորված եզրահանգումներ։
6. Գ3. քննադատորեն վերլուծելու և եզրահանգումներ կատարելու տեսությունների,
ուսումնասիրությունների և կիրառական հիմնախնդիրների վերաբերյալ:
7. Գ4.

պատրաստելու զեկուցումներ,

ներկայացնելու

հետազոտությունների

արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր:
8. Գ5. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքը, ընկալելու և տարածելու
նոր տեղեկատվությունը:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. (նշել
դասընթացի ընթացքում կիրառվող մեթոդները)

1. դասախոսություն` տեսական նյութի մատուցում
2. սեմինար պարապմունք, մենագրությունների ինքնուրույն ընթերցանություն և
խմբային քննարկում

3. գործնական պարապմունք և ինքնուրույն կատարած հետազոտությունների ներկայացում
4. գրականության ինքնուրույն վերլուծություն և բանավոր զեկուցում:
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1․ 1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով և
թեսթային աշխատանք:
Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճիշտ և
տրամաբանված մեկնաբանություն:
2․ 2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր..
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով և
թեսթային աշխատանք:
Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճիշտ և
տրամաբանված մեկնաբանություն:
3․ Ինքնուրույն աշխատանքը գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր
Գնահատման մեթոդ. Մենագրությունների ինքնուրույն ընթերցանություն և խմբային քննարկում,
համապատասխան գրականության ինքնուրույն վերլուծություն և բանավոր ներկայացում,
կատարած փորձերի ներկայացում:
Գնահատման չափանիշներ.Նյութի ճիշտ ընտրություն և ինքնուրույն վերլուծություն,
տրամաբանված մեկնաբանություն, ներկայացման ստեղծագործականություն ևճկունություն
4․ Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 9 միավոր Գնահատման մեթոդ.
բանավոր քննություն ըստ առաջադրված հարցաշարի: Գնահատման չափանիշներ. հարցերի
առանցքային կողմերի իմացություն, պատճառահետևանքային վերլուծական պատասխաններ:
13 Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բաժին 1. Ներածություն . Հոգեկանի կառուցվածքը.
Բաժին 2. Զգայություն.
Բաժին 3 Ընկալում.
Բաժին 4. Ուշադրություն.
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Գրին Է. Ա. Հոգեբանությունը իրավապահ գործունեու- թյունում. - Եր. Զանգակ-97, 2007. 144 էջ
2. Годфруа Ж. Что такое психология. Т. 2, М. Мир, 1992., 376 с.
3. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питевр, 2002. 700 с.
4. Фаликман М. В. Внимание. М. АСАДЕм 2006. - 455 с.
5. Шифман Х. Ощущение и восприятие, 5-е изд. - СПб.: Питер, 2003.-928 с.
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1. 1311/Բ12

2. Փիլիսոփայության պատմություն

3. 2 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շբթ.

5. դաս.-26. սեմ. -4

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ քննությունների

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողներին տրամադրել համակողմանի գիտելիք փիլիսոփայության ծագման,

•

ձևավորման ու զարգացման օրինաչափություններին, Արևելքի և Արևմուտքի
փիլիսոփայական մտածելակերպի յուրահատկությունների մասին,
ծանոթացնել, անտիկ, միջնադարյան, Վերածննդի, Նոր և Նորագույն փիլիսոփայական

•

դպրոցներին և ուղղություններին, դասական մտածողներիուսմունքներին
օժանդակել ուսանողներին՝ դրսևորելու փիլիսոփայական տեքստերի վերլուծության ու

•

գնահատման գործում իրենց տեսական և գործնական հմտությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. պարզելու փիլիսոփայության ծագման ու զարգացման օրինաչափությունները,
2. իմանալու տարբեր դարաշրջանների փիլիսոփայության բնորոշ գծերը, առաջադրված
խնդիրներն ու դրանց տրված լուծումները,
3.

ծանոթանալու համաշխարհային փիլիսոփայության մեծագույն մտածողների
ուսմունքների հետ, առանձնացնելու փիլիսոփայության պատմության
վերաբերյալ տեսությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. հասկանալու համաշխարհային փիլիսոփայական մտքի զարգացման
տրամաբանական ընթացքը,
5. գնահատելու և արժևորելու փիլիսոփաների ներդրումը համաշխարհային
փիլիսոփայության պատմության մեջ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. պատկերացում ունենալու փիլիսոփայության հիմնահարցերի ու տրված
լուծումների մասին,
7. ուսումնասիրելու փիլիսոփաների ժառանգությունը և պարզելու նրանցից
յուրաքանչյուրի բերած նորույթը,
8. տեսնելու փիլիսոփաների միջև եղած գաղափարական ընդհանրություններն
ու տարբերությունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1․ նկարագրելու հոգեբանության հիմնական մեթոդաբանական սկբունքները, արդի և
հիմնարար

տեսությունները,

ներկայացնելու

դրանց

առնչվող

հայեցակարգերը,

մոտեցումներն ու հասկացությունները, սահմանելու դրանց կիրառական նշանակությունը
հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում:
Բ5․ կազմակերպելու իր աշխատանքային և/կամ ուսումնական գործունեությունը ստացած
տեսագործնական գիտելիքներին համապատասխան։
Գ3․

քննադատորեն

վերլուծելու

և եզրահանգումներ

կատարելու տեսությունների,

ուսումնասիրությունների և կիրառական հիմնախնդիրների վերաբերյալ:
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսությունների, առաջադրանքների քննարկում, գրականության վերլուծություն,
2. տեքստերի մեկնաբանում և համեմատական վերլուծություն.
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են

Եզրափակիչ քննություն 8 միավոր
Գնահատման մեթոդ. բանավոր քննություն ըստ առաջադրված հարցաշարի:
Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական
պատասխաններ:

Մասնակցություն 2 միավոր
Գնահատման մեթոդ. Մասնակցության և ակտիվության ամրագրում:
Գնահատման

չափանիշներ.

Ֆիզիկական

ներկայություն,

դասախոսություններին

և

սեմինարներին հարց ու պատասխանի, քննարկումների ակտիվ մասնակցություն:

Ընթացիկ ստուգումներ 5 միավոր
Գնահատման մեթոդ. Սեմինարների համար հանձնարարված նյութի ներկայացում, հարց ու
պատասխանին ակտիվ մասնակցություն:

Ինքնուրույն աշխատանք 5 միավոր
Գնահատման

մեթոդ.

Նախապես

հանձնարարված

թեմայով

ինքնուրույն

աշխատանքի

պատրաստում և բանավոր կամ գրավոր ներկայացում։
Գնահատման
առաջադրված

չափանիշները՝

կատարված

հանձնարարությանը,

աշխատանքի

ինքնուրույն

համապատասխանությունը

վերլուծության

եզրահանգումների ամփոփում, վիճակագրական հավաստումներ։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Փիլիսոփայության պատմությունը որպես գիտություն:
2. Հին Արևելքի փիլիսոփայություն:
3. Հին հունական փիլիսոփայություն:
4. Միջնադարի և Վերածննդի փիլիսոփայություն:
5. Նոր ժամանակի փիլիսոփայություն:
6. Նորագույն փիլիսոփայություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Զաքարյան Ս., Փիլիսոփայության պատմություն, Եր., 2000:
2. Ժամանակակից բուրժուական փիլիսոփայություն, Եր., 1983:
3. Антология мировой философии, т. 1-4, М., 1969-1972.
4. История философии. Учебник для высших учебных заведений, Ростов н/Д, 1999.
5. Б.Рассел, История западной философии, Р. н/Д., 1998.
6. История философии, энциклопедия, Минск, 2002.
7. Դասախոսությունների տեքստեր` էլեկտրոնային կրիչով:
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առկայություն,

1. 1306/Բ04

2. Մարդաբանություն և համեմատական հոգեբանություն

3 կրեդիտ

4. 3 ժամ/ շաբ.

5. դաս.- 2, գործ.- 1

6. 2-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման

8.

Դասընթացի նպատակն է`

•

ծանոթացնել

ուսանողներին

զարգացման

բանական

էվոլյուցիային,

մարդու

ծագման,

մարդաբանության

հոգեկանի

առաջացման

ուսումնասիրման

և

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 ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. սահմանել և մեկնաբանել մարդու և կենդանիների վարքի դրսևորումները էվոլյուցիոն
հոգեբանության տեսանկյունից,
2. ներկայացնել և քննարկել համեմատական հոգեբանության զարգացման ժամանակակից
միտումները և ուսումնասիրվող հիմնախնդիրները,
3. թվարկել և բացատրել հոգեկանի զարգացման մակարդակները՝ ստորակարգ կենդանիներից
մինչև մարդ
4. քննարկել կենդանիների վարքի ուսումնասիրման տարբեր տեսությունների
սահմանափակումները և կիրառական նշանակությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. վերլուծել և համեմատել ստորակարգ և բարձրակարգ կենդանիների հոգեկան դրսևորումների
առանձնահատկությունները,
6. տարանջատել կենդանիների վարքի ուսումնասիրման հիմնական բնութագրիչները
պերցեպտիվ հոգեկանի զարգացման տարբեր փուլերում
7. ձևակերպել մարդու և կենդանիների հոգեկան գործունեության ուսումնասիրման
մեթոդաբանությունը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
8. պատրաստել բանավոր զեկուցում և ակնարկ (էսսե ), գիտական քննարկումներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա2.

ներկայացնելու

հոգեբանական

հիմնախնդիրները՝

մարդու

հոգեկան

զարգացման

օրինաչափությունները, մեխանիզմները, առանձնահատկությունները:
2. Բ3.

տարբերակելու

և

մեկնաբանելու

հոգեբանական

երևույթները,

մարդու

կյանքի

և

գործունեության տարբեր ոլորտներում առկա հոգեբանական խնդիրները, իրականացնելու այդ
խնդիրների լուծմանն ուղղված գործողություններ:
3. Գ3. քննադատորեն
վերլուծելու
և
եզրահանգումներ

կատարելու

ուսումնասիրությունների և կիրառական հիմնախնդիրների վերաբերյալ:
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տեսությունների,

4. Գ4. Պատրաստելու

զեկուցումներ, ներկայացնելու

հետազոտությունների

արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր,
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. (նշել
դասընթացի ընթացքում կիրառվող մեթոդները)
1. դասախոսություն,
2. սեմինար պարապմունք
3. քննարկում,
4. գրականության ինքնուրույն վերլուծություն և բանավոր զեկուցում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են
1.

1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4
միավոր. Գնահատման մեթոդ՝ թեստային հարցում ,

Գնահատման չափանիշները՝ պատասխանների տարբերակների ճիշտ ընտրություն
2.

2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.

Գնահատման մեթոդները՝ էսսե,
Գնահատման չափանիշները՝ կատարված աշխատանքի թեմատիկ
համապատասխանությունը և ինքնուրույն վերլուծությունը
3․ Ընթացիկ ստուգում -6 միավոր
Գնահատման չափանիշները՝ ինքնուրույն աշխատանքի գնահատում (ռեֆերատ, ակնարկ)
4. Ինքնուրույն աշխատանք- 6 միավոր
Գնահատման չափանիշները – համապատասխան նյութերի ինքնուրույն որոնում և նշված
ժամանակահատվածում ներկայացում
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բաժին1. Կյանքի ծագման վարկածները: Մարդաբանության պատմական ակնարկ: Սոցիալական
մարդաբանություն: Ինտելեկտի ձևավորումը: Հոգեկանի էվոլյուցիան: Մարդու էվոլյուցիայի
հիմնական փուլերը: Մարդու կազմավորման գնահատման մեթոդները: Անթրոպոիդների
սոցիալական վարքը: Աքսելերացիայի զարգացման հիմնախնդիրը և կենսաբանական տարիքի
չափորոշիչները: Նյութական մշակույթը և կենսաբանական օրինաչափությունները: Էթնիկական
մարդաբանություն:
Բաժին2.

Համեմատական

հոգեբանության

կենսաբանական

հիմունքները:

Հմտությունների

ձևքվորումը կենդանիների մոտ: Կինեզներ և տաքսիսներ: Կենդանիների զգայության և
ըմբռնման

ուսումնասիրման

մեթոդները:

Կենդանիների

վարքը

և

հաղորդակցումը:

Ուսուցանումը և ընտելացումը կենդանիների մոտ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Պապոյան Վ.Ռ. Դասախոսություններ մարդաբանությունից, Երևան 2004

2. Мандель, Б. Р. Зоопсихология и сравнительная психология. Новый модульный курс
[Электронный ресурс] : Учеб. пособие / Б. Р. Мандель. - М.: Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2014.
- 304 с.
3. Филиппова Г.Г. Зоопсихология и сравнительная психология, Москва, 2004
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1. 1306/Բ05

2.

Կոգնիտիվ

գործընթացների հոգեբանություն

և

3. 7 ECTS կրեդիտ

պրակտիկում
4. 7 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 4, գործ. - 1, լաբ.-2

6. 2 -րդ` աշնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատումով

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ուսանողներին

ծանոթացնել կոգնիտիվ գործընթացների

հոգեբանական

ուսումնասիրություններին, ցույց տալ հոգեկան արտացոլման բարձրագույն ձեւերի
•

յուրակերպությունը,
ներկայացնել դասական

եւ

ժամանակակից

տեսությունները,

տալ

հիմնական

հարցադրումների եւ խնդիրների գիտական բացատրությունները,
•

ծանոթացնել դրանց փորձարարական ուսումնասիրման եղանակներին եւ հիմնական
արդյունքներին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
•

հասկանալու կոգնիտիվ գործընթացների աշխատանքի առանձնահատկությունները,

•

վերլուծել կոգնիտիվ ոլորտի զարգացման օրինաչափությունները,

•

գտնելու և ուսումնասիրելու կոգնիտիվ ոլորտի նորագույն հոգեբանական տեսություններ և
ուսումնասիրություններ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
•

ուսումնասիրելու և վերլուծելու կոնկրետ անհատի կոգնիտիվ ոլորտի անհատական
առանձնահատկությունները,

•

կազմելու և իրականացնելու կոգնիտիվ գործընթացների ուսումնասիրման հոգեբանական
հետազոտական ծրագրեր,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
•

քննադատորեն վերլուծելու և եզրահանգումներ կատարելու կոգնիտիվ տեսությունների,
ուսումնասիրությունների և կիրառական հիմնախնդիրների վերաբերյալ,

•

ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքը, ընկալելու և տարածելու նոր
տեղեկատվությունը:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
•

Ա1 նկարագրելու հոգեբանության հիմնական մեթոդաբանական սկբունքները, արդի և
հիմնարար տեսությունները, ներկայացնելու դրանց առնչվող հայեցակարգերը,
մոտեցումներն ու հասկացությունները, սահմանելու դրանց կիրառական նշանակությունը
հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում:

•

Ա2 ներկայացնելու հոգեբանական հիմնախնդիրները՝ մարդու հոգեկան զարգացման
օրինաչափությունները, մեխանիզմները, առանձնահատկությունները, հոգեկանի նորմալ
և ախտաբանական դրսևորումները:

•

Ա4 ներկայացնելու հոգեբանության հիմնարար և կիրառական բնագավառներին
առընչվող հոգեբանական փաստերը և օրինաչափությունները, հասկանալու դրանց
դերն ու նշանակությունը անհատի և հասարակության կյանքում:
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•

Բ1 կիրառելու հոգեբանական հետազոտության հիմնական մեթոդները ըստ
նշանակության, վերլուծելու և մեկնաբանելու ստացված արդյունքները մասնագիտական
(աշխատանքի կամ ուսումնառության) խնդիրների լուծման համար:

•

Բ2 գործնականում կիրառելու հոգեախտորոշիչ մեթոդներ, մասնագիտական
վերլուծության օգնությամբ կատարելու հիմնավորված եզրահանգումներ։

•

Գ3 քննադատորեն վերլուծելու և եզրահանգումներ կատարելու տեսությունների,
ուսումնասիրությունների և կիրառական հիմնախնդիրների վերաբերյալ:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասընթացի յուրացումը իրականանում է միմյանց միջև փոխադարձ պարապմունքների և
կրթության ձևերի միջոցով, որոնց թվին են պատկանում դասախոսությունները, պրակտիկ
պարապմունքները, ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքը, յուրացման այլ ակտիվ
մեթոդներ, պրակտիկ առաջադրաների իրականացում, գործնական խաղեր, խմբային
քննարկումներ:
2. Կարևոր տեղ է հատկացվում ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքին, որը ներառում է
անցած նյութի կրկնություն՝ կոնսպեկտներով, յուրաքանչյուր թեմայի գրականության հետ
ծանոթացում,

այդ

թվում

նաև

համացանցի

օգնությամբ

խմբային

քննարկումներին

նախապարտրաստում:
3. Առարկայի դասավանդումը ենթադրում է նաև ժամանակակից բազմաթիվ գործնական
հնարների և մեթոդների մատուցում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1. 1-ին ընթացիկ քննություն (առավելագույնը՝ 4 միավոր, 20 %):
Գնահատման մեթոդ. Իրականացվում է գրավոր՝ թեստային հարցերին բաց և փակ
պատասխանների ձևով:
Գնահատման չափանիշներ. ճշգրիտ պատասխանների քանակ

2. 2-րդ ընթացիկ քննություն (առավելագույնը՝ 4 միավոր, 20 %):
Գնահատման մեթոդ. Իրականացվում է գրավոր՝ թեստային հարցերին բաց և փակ
պատասխանների ձևով:
Գնահատման չափանիշներ. ճշգրիտ պատասխանների քանակ

3. Ինքնուրույն աշխատանք (առավելագույնը՝ 4 միավոր, 20 %)
Գնահատման մեթոդ. Իրականացվում է գրավոր և բանավոր՝ հանձնարարված թեմայով
ինքնուրույն վերլուծական աշխատանքի իրականացմամբ և դրա հանրային ներկայացմամբ:
Գնահատման

չափանիշներ.

աշխատանքի

գիտական

հիմնավորվածություն,

ինքնուրույնություն, ներկայացման հմտություններ

4. Եզրափակիչ քննություն (առավելագույնը՝ 8 միավոր, 40%):
Գնահատման մեթոդ. Իրականացվում է բանավոր՝ համաձայն անցած թեմաների կազմված
հարցաշարի հարցերին ուսանողների բանավոր պատասխանների միջոցով:
Գնահատման չափանիշներ. պատասխանների ամբողջականություն և հիմնավորվածություն
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13. Դասընթացը և սեմինարները բաղկացած են հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ընդհանուր հասկացություն հիշողության մասին: Հիշողության ֆենոմենոլոգիան:
2. Հիշողության կազմակերպումը. հիմնական մոտեցումներն ու տեսությունները:
3. Հիշողության դասակարգումը, տեսակները, ձեւերը:
4. Հիշողության եռաբաղադրիչ մոդելը կառուղվածքը և գործընթացները:
5. Հիշողության տարիքային առանձնահատկությունները, զարգացումը: Մնեմոտեխնիկաներ:
6. Մտածողության հասկացությունը: Մտածողության տեսակները:
7. Մտածողության տեսությունները:
8. Մտածողություն եւ գիտելիք:
9. Դրդապատճառները եւ հույզերը մտածողական գործունեությունում:
10. Մտածողության անհատական առանձնահատկությունները:
11. Զարգացման սկզբունքը մտածողության հոգեբանությունում:
12. Ինտելեկտի հիմնախնդիրը:
13. Լեզու եւ խոսք:
14. Խոսքի տեսությունները
15. Երեւակայությունը որպես ճանաչողական գործընթաց:
16. Երեւակայության տեսությունները: Երեւակայության զարգացումը եւ նրա գնահատումը:
17. Երևակայության դերը ստեղծագործական աշխատանքում:

Գործնական աշխատանքների թեմատիկ պլան
1. Կարճատեւ հիշողության ծավալի ուսումանսիրում (Ջեկոբսի մեթոդը):
2. Օպերատիվ հիշողության առանձնահատկությունների ուսումնասիրում:
3. Ոչ կամածին եւ կամածին մտապահման արդյունավետության ուսումնասիրումը (Պ.
Զինչենկոյի մեթոդիկան):
4. Անմիջական եւ միջնորդավորված մտապահման ուսումնասիրումը:
5. Պիկտոգրամմաների մեթոդը:
6. Մտապահման վրա նյութի իմաստավորվածության ազդեցության ուսումնասիրումը:
7. Մտապահման կախվածությունը անձի դիրքորոշումներից:
8. Հիշողության մեջ պահպանման ժամանակ նյութի որակական փոփոխությունների
ուսումնասիրումը:
9. Մտածողական գործընթացների ռիգիդության ուսումնասիրումը (նախկինի փորձի
ազդեցությունը խնդրի լուծման միջոցի վրա):
10. Ակնառու-պատկերավոր մտածողության ուսումնասիրում («Պիկտոգրամմա» մեթոդիկան):
11. Ստեղծագործական եւ վերարտադրողական մտածողության ուսումնասիրում
(դիրքորոշման ազդեցությունը մտածողական գործունեության յուրահատկության վրա):
12. Արտիկուլյար խոչընդոտների առկայության պարագայում խոսքի հասկացման
ուսումնասիրում:
13. Պատկերացումներ եւ երեւակայություն:
14. Երեւակայության արդյունավետության ուսումնասիրում:
15. Երեւակայության անհատական առանձնահատկությունների ուսումնասիրում:
16. Ստեղծագործական երեւակայության ուսումնասիրում
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Çèí÷åíêî Ò.Ï.Пàìÿòь â ýêñïåðèìåíòàëüíîé è êîãíèòèâíîé ïñèõîëîãèè. – СПб.: Питер, 2002.
2. Наäëåð Äæ., Õèáèíî Ì., Ôàððåëë Äæ. Ìûøëåíèå ïîëíîãî ñïåêòðà. Ìèíñê, Ïîïóððè, 2001.
3. Псиõîëîãèÿ ïàìÿòè Ïîä ðåä. Þ.Á.Ãèïïåíðåéòåð, В.Ф. Спиридонова. Ì.:Астреь, 2008.
4. Õîçèåâ Â.Á. Пракòèêóì ïî îáùåé ïñèõîëîãèè: Ó÷åáíîå ïîñîáèå äëÿ ñòóä. Âûñø. Ó÷åá.
Çàâåäåíèé. Ì.: Èçä. Öåíòð «Àêàäåìèÿ», 2003.- Ñ. 14–28, 63–122, 134–140.
5. Philip Quinlan, Philip T. Quinlan, Ben Dyson. 2008. Cognitive Psychology. PublisherPearson/Prentice Hall.
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1․ 1311/Բ02

2. Տրամաբանություն

3. 2 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-1 , սեմ.-1

6. 2-րդ` գարնանային կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

տրամաբանության

դասընթացի

հիմնական

հասկացությունների

և

օրենքների

ու

սկզբունքների իմացությունը, որն ունի ինչպես ընդհանուր կրթական, այնպես էլ
իմացաբանական ու մեթոդաբանական նշանակություն:
•

ուսանողը ոչ միայն բացահայտում և կատարելագործում է իր տրամաբանական
կարողությունները, այլև ձեռք է բերում գիտելիքներ, որոնք նպաստում են մասնագիտական
առարկաների

տեսությունների

հիմնական

հասկացությունների

ու

կառուցվածքի

յուրացմանը, հետազոտական հմտությունների ձևավոմանը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. հասկանալու մտքի կառուցվածքը,
2. իմանալու տրամաբանական կանոնների և օրենքների մասին, որոնք
կշռադատության ընթացքում ապահովում են մեր մտքի կանոնավորությունը ու
հետևողականությունը, ճշմարիտ եզրակացությունների ստացումը և գիտական
գիտելիքների հիմնավորվածությունը,
3. հասկանալու տրամաբանական գիտելիքի էությունը և գործառնական տեսանկյունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. հասկանալու տրամաբանության ճանաչողական և մեթոդաբանական գործառույթների
անհրաժեշտությունը գիտատեսական և գործնական ուսումնասիրությունների ժամանակ,
2. ճիշտ կատարելու և գնահատելու հասկացությունների հետ կապված տրամաբանական
գործողությունները,
3. իրականացնելու դատողությունների և անհրաժեշտ մտահանգումների տրամաբանական
վերլուծություն և գնահատում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. կարողանալու դրսևորել տրամաբանական մտածողության անհրաժեշտ մշակույթ`
պահպանելով կանոնավոր մտածողության որոշակիության, անհակասականության,
հիմնավորվածության և հետևողականության հիմնարար սկզբունքների ու դրանցից բխող
մասնավոր նորմերի պահանջները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ5․ Կազմակերպելու իր աշխատանքային և/կամ ուսումնական գործունեությունը ստացած
տեսագործնական գիտելիքներին համապատասխան։
Գ1․ Համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, աշխատելու
մասնագիտական միջավայրում, պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
Գ3․

Քննադատորեն

վերլուծելու

և

եզրահանգումներ

կատարելու

տեսությունների,

ուսումնասիրությունների և կիրառական հիմնախնդիրների վերաբերյալ:
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2. Քննարկում
3. Անհատական աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր. Գնահատման մեթոդ՝
ամփոփ վերլուծական գրավոր պատասխաններ հարցերին, Գնահատման չափանիշները՝
նյութի ինքնուրույն վերլուծություն, պատասխանների ամբողջականություն
2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր. Գնահատման
մեթոդները՝ բանավոր հարցոււմ: Գնահատման չափանիշները՝ կատարված
աշխատանքի թեմատիկ համապատասխանությունը և ինքնուրույն վերլուծությունը

Մասնակցություն 2 միավոր
Ընթացիկ ստուգումներ 5 միավոր
Ինքնուրույն աշխատանք 5 միավոր
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
•

Տրամաբանության առարկան և նշանակությունը:

•

Բազմատրամաբանության սկզբունքը:

•

Միտք և լեզու:

•
•

Հասկացություն: Հասկացության ծավալն ու բովանդակությունը: Հասկացության տեսակները:
Տրամաբանական գործողություններ հասկացությունների հետ: Հասկացության ծավալի
բաժանման էությունը, տեսակներն ու կանոնները:

•

Սահմանման էությունը, տեսակներն ու կանոնները:

•

Դասակարգման էությունը տեսակներն ու կանոնները:

•

Դատողության էությունը և կազմը: Պարզ և բարդ դատողություններ, դրանց տեսակները:

•

Տրամաբանական
մտածողության
հիմնական
օրենքները.
որոշակիության,
անհակասականության, հետևողականության և հիմնավորվածության պահանջները:

•

Անհրաժեշտ

մտահանգումներ,

դրանց

տեսակները

և

կոնոնները.

պայմանական,

բաժանանարար, լեմատիկ և անմիջական մտահանգումներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Գևորգյան Հ.Ա., Բաղդասարյան Վ.Խ.,Տրամաբանություն: Եր. , 2015
2. Кириллов В.И., Орлов Г.А.,Фокина Н.И., Упражнения по логике. Учебное пособие. М.,2005
2. .Ивлев Ю.В., Логика. Учебник. 3-е издание. М., 2005.
3. 4 .Ивин А.А., Практическая логика. Учебное пособие. М.,2002.
4. А.Гетманова. Логика. 9-ое изд., Moсква, 2006
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1. 1306/Բ06

2. Հոգեբանության պատմություն

4. 4 ժամ/ շաբ.

5. դաս.- 3, գործ.- 1

6. 2-րդ`գարնանային կիսամյակ

7. առանց ընթացիկ քննությունների

8.

3. 4 ECTS կրեդիտ

Դասընթացի նպատակն է`
•

ներկայացնել ուսանողներին առարկայի հիմնախնդիրներն ու բովանդակությունը,
հոգեբանության գիտության զարգացման ուղին,

•

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:
վերլուծել և ներկայացնել նաև հոգեբանության գիտության զարգացումը Հայաստանում:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ճանաչելու հոգեբանության գիտության նախահիմքերը, հոգեբանության գիտական համակարգի
ձևավորմանը, վերջինիս կառուցվածքը, խնդիրները և մեթոդները,
2. բացատրելու հոգեբանական տեսությունները, դպրոցների, ուղղությունների, նրանց
հայեցակարգերի և տեսական հայացքների վերաբերյալ,
3. ներկայացնելու հոգեկանի ծագման և զարգացման հիմնախնդիրը, հոգեկանի
ուսումնասիրության էմպիրիկ կողմը, փորձարարական ուղին և հետազոտական բնույթը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. կատարելու վերլուծահամադրական աշխատանքներ իրենց մասնագիտության համար,
5. ուսումնասիրելու հոգեկանի կառուցվածքը, հոգեկան երևույթները, գործընթացները և
հատկությունները իրենց պատմական զարգացման ընթացքում,
6. կատարելու ուսումնասիրություններ հոգեբանության գիտության շուրջ տեսությունների և
մոտեցումների, փորձարարական ուսումնասիրության վերաբերյալ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
7. մշակելու հոգեբանության մասնագիտական գրականություն, բանավոր զեկուցում պատրաստել
և գիտական բանավեճ վարել:
10.

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Ա1. Նկարագրելու հոգեբանության հիմնական մեթոդաբանական սկբունքները, արդի և հիմնարար
տեսությունները, ներկայացնելու դրանց առնչվող հայեցակարգերը, մոտեցումներն ու
հասկացությունները, սահմանելու դրանց կիրառական նշանակությունը հասարակական կյանքի
տարբեր ոլորտներում:
Ա4. Ներկայացնելու հոգեբանության հիմնարար և կիրառական բնագավառներին առընչվող
հոգեբանական փաստերը և օրինաչափությունները, հասկանալու դրանց դերն ու
նշանակությունը անհատի և հասարակության կյանքում:
Բ3. Տարբերակելու և մեկնաբանելու հոգեբանական երևույթները, մարդու կյանքի և գործունեության
տարբեր ոլորտներում առկա հոգեբանական խնդիրները, իրականացնելու այդ խնդիրների
լուծմանն ուղղված գործողություններ:
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Գ1. համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, աշխատելու
մասնագիտական միջավայրում,
Գ5. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքը, ընկալելու և տարածելու նոր
տեղեկատվությունը
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1. դասախոսություն,
2. սեմինար պարապմունք
3. քննարկում,
4. բանավեճ,
5. գրականության ինքնուրույն վերլուծություն և բանավորզեկուցում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Ընթացիկ հարցումներ, սեմինար և ինքնուրույն աշատանքների ներկայացում, գնահատվում է
առավելագույնը 8 միավոր.
Գնահատման
մեթոդ.
ամփոփ
վերլուծական
պատասխաններ
հարցերին,
ինքնուրույն
առաջադրանքների կատարում:
Գնահատման
չափանիշներ.
մտքի
տրամաբանվածություն,
ինքնուրույնություն,
նյութի
մեկնաբանություն, բանավոր խոսքի հմտություն:
2. Մասնակցություն և ակտիվություն, գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր..
Գնահատման մեթոդ. Մասնակցության և ակտիվության ամրագրում:
Գնահատման չափանիշներ. Ֆիզիկական ներկայություն, դասախոսություններին և սեմինարներին
հարց ու պատասխանի, քննարկումների ակտիվ մասնակցություն:
3. Եզրափակիչ քննություն, գնահատվում է առավելագույնը 9 միավոր:
Գնահատման մեթոդ. Քննական հարցերի պատասխաններ:
Գնահատման չափանիշներ. Քննական հարցի մասին տեղեկությունները և գիտելիքները,
վերլուծահամադրական կարողությունները, գիտական աղբյուներից ինքնուրույն օգտվելու,
մշակելու և բովանդակային նյութեր կազմելու հմտություններ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Անտիկ շրջան և միչգիտական հոգեբանություն, որտեղ հիմնական անդրադարձ է կատարվում
հոգեբանության փիլիսոփայական հիմքերին:
2. Միջնադար – որտեղ ներկայացվում է գիտակցության հիմնախնդիրները և արաբական
փիլիսոփայության զարգացումը:
3. Վերածծնդից հետո մինչև նորագույն շրջան, որի շրջանականերում ամփոփվում է հոգեբանության
գիտության զարգացումը և ձևավորումը:
4. Նորագույն շրջանը, որն ընդգրկում է հոգեբանության ժամանակակից ուղղությունները: Բոլոր այս
բաժիններում առանձնակի տեղ է հատկացվում հայ հոգեբանական մտքի զարգացմանը:
14. 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., 1996,416
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1. 1311/Բ1

2.Փիլիսոփայության հիմունքներ

3. 4 ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2 , սեմ.-2

6. 3-րդ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ քննությունների

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• 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:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. հասկանալու փիլիսոփայության գործառույթները, փիլիսոփայական հինմնահարցերը և
հասկացությունները, դրանց արժեքաբանական, աշխարհայացքային, մեթոդաբանական
առանձնահատկությունները,
2. իմանալու
համաշխարհային
փիլիսոփայական
մտքի
զարգացման
առանձնահատկությունները, փիլիսոփայական գիտելիքի և մեթոդների` ընդհանուր
ճանաչողական և մասնավոր գիտությունների զարգացման գործում ունեցած
նշանակությունը:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. կատարելու մասնավոր փաստերի ընդհանրացման-ընդհանուր սկզբունքների ձևակերպման
և
ընդհանուր
դրույթների
մասնավորեցման,
կիրառման
տրամաբանական
գործողություններ,
4. քննարկվող հիմնահարցերի նկատմամբ դրսևորելու համակարգային մոտեցում, դրանք
վերլուծել համապատասխան տրամաբանական և ֆիզիկական համատեքստում:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5. կարողանալու
մասնագիտական
հիմնախնդիրները
վերլուծել
մեթոդաբանական,
աշխարհայացքային, գաղափարական տեսանկյուններից` դրսևորելուվ ստեղծագործական
մոտեցման կարողություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1․ համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, աշխատելու
մասնագիտական միջավայրում, պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
Գ3․ քննադատորեն
վերլուծելու
և
եզրահանգումներ
կատարելու
տեսությունների,
ուսումնասիրությունների և կիրառական հիմնախնդիրների վերաբերյալ:
Գ4․ պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, վարելու
գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2. Քննարկում
3. Անհատական աշխատանք
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 8 միավոր.
Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում:
Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական
պատասխաններ:
Մասնակցություն 2 միավոր
Գնահատման մեթոդ. Մասնակցության և ակտիվության ամրագրում:
Գնահատման չափանիշներ. Ֆիզիկական ներկայություն, դասախոսություններին և
սեմինարներին հարց ու պատասխանի, քննարկումների ակտիվ մասնակցություն:
Ընթացիկ ստուգումներ 5 միավոր
Գնահատման մեթոդ. Սեմինարների համար հանձնարարված նյութի ներկայացում, հարց ու
պատասխանին ակտիվ մասնակցություն:
Ինքնուրույն աշխատանք 5 միավոր
Գնահատման մեթոդ. Նախապես հանձնարարված թեմայով ինքնուրույն աշխատանքի
պատրաստում և բանավոր կամ գրավոր ներկայացում։
Գնահատման
առաջադրված

չափանիշները՝

կատարված

հանձնարարությանը,

աշխատանքի

ինքնուրույն

համապատասխանությունը

վերլուծության

առկայություն,

եզրահանգումների ամփոփում, վիճակագրական հավաստումներ։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
•
•

Փիլիսոփայության առարկան և հիմնական գործառույթները հոգևոր մշակույթի համակարգում:
Փիլիսոփայական մտքի զարգացման հիմնական փուլերն ու առանձնահատկությունները:

•

Կեցության էությունը և տիպաբանությունը:

•

Շարժում և զարգացում: Զարգացման վերաբերյալ տարբեր հայեցակարգերի վերլուծությունը:

•

Համակարգայնություն: Համակարգերի էությունն ու տիպաբանությունը:

•
•

Դետերմինիզմ և ինդետերմինիզմ, կոնդիցիոնալիզմ և մոնոկաուզալիզմ:
Հոգևորի և դրա մակարդակների հիմնահարցը:

•

Lեզու և մտածողություն:

•

Աշխարհի ճանաչելիության հիմնահարցը: Ճանաչողության եղանակները: Իռացիոնալիցմ:
Ճշմարտության վերաբերյալ փիլիսոփայական հայեցակարգերի վերլուծությունը:

•

Իմացությանն մեթոդների էությունն ու տիպաբանությունը: Գիտական և ստեղծագործական

•

իմացություն:
Մարդու հիմնահարցը:

•

Հասարակական համակարգի և երևույթների մեկնաբանման տարբեր հայեցակարգերը:
Հասարակական համակարգի կառուցվածքային և գործառույթային վերլուծությունը:

•

Քաղաքացիական հասարակության գաղափարը և զարգացման հեռանկարները:

•

Քաղաքակրթության զարգացման հիմնական միտումները:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Շաքարյան Հ.Գ.: Փիլիսոփայություն: Ուսումնական ձեռնարկ: Երևան, 2005:
2. Ասատրյան Մ.Վ.: Փիլիսոփայության ներածություն: Ուսումնական ձեռնարկ: Երևան, 2004:
3. Զաքարյան Ս.Ա.: Փիլիսոփայության պատմություն : Երևան, 2005:
4. Սարգսյան Ա.Հ., Փիլիսոփայության դասընթաց, Երևան, 2010թ.:
5. Фролов И. Т. и др. Введение в философию: учебное пособие для вузов. М., 2007.
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1. 1306/Բ07

2. Հոգեֆիզիոլոգիա

3. 5 ECTS կրեդիտ

4. 5 ժամ/ շաբ.

5. դաս.- 3, գործ.- 1

6. 3-րդ ՝ աշնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատումով

8.

Դասընթացի նպատակն է`
•

ձևավորել հոգեկան գործընթացների, վիճակների և հատկությունների ֆիզիոլոգիական
օրինաչափությունների, հոգեֆիզիոլոգիական տարբեր դպրոցների կողմից ընդունված
տեսությունների և հայեցակարգերի վերաբերյալ լիարժեք մասնագիտականգիտելիքներ

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. սահմանելու և մեկնաբանելու մարդու հոգեկանի գործառնության ուղեղային ապահովումը,
գլխուղեղում դրանց լոկալիզացիան, ինչպես նաև միջկիսագնդային անզուգաչափության
դերը հոգեկանի գործառնության դրսևորումներում:
2. ներկայացնելու և քննարկելու հոգեկան գործընթացների վեգետատիվ կոռելյատները,
3. ներկայացնելու տարբեր հոգեկան գործընթացների ուսումնասիրման համար նախատեսված
համապատասխան հոգեֆիզիոլոգիական մեթոդները,
4. մեկնաբանելու տարբեր հոգեկան գործընթացների հոգեֆիզիոլոգական մոտեցումները,
հայեցակարգերը և տեսությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. կիրառելու ստացված գիտելիքները հոգեկանի գործառնության առանձնահատկությունները
բացատրելու համար,
6. որոշելու հոգեկան վիճակների վեգետատիվ և ուղեղային կոռելյատները,
7. կանխատեսելու հոգեկանի զարգացման ուղին հիմնվելով գլխուղղի գործառնության
առանձնահատկությունների վրա,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
8. տիրապետելու հոգեկան հատկությունների, գործընթացների և վիճակների ուսումնասիրման
հոգեֆիզիոլոգիական մեթոդներին և հնարքներին,
9. վերլուծելու հոգեֆիզիոլոգիական ցուցանիշները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. նկարագրելու հոգեբանության հիմնական մեթոդաբանական սկբունքները, արդի և հիմնարար
տեսությունները, ներկայացնելու դրանց առնչվող հայեցակարգերը, մոտեցումներն ու
հասկացությունները, սահմանելու դրանց կիրառական նշանակությունը հասարակական
կյանքի տարբեր ոլորտներում:
Ա2. ներկայացնելու հոգեբանական հիմնախնդիրները՝ մարդու հոգեկան զարգացման
օրինաչափությունները, մեխանիզմները, առանձնահատկությունները, հոգեկանի նորմալ և
ախտաբանական դրսևորումները:
Բ1 կիրառելու հոգեբանական հետազոտության հիմնական մեթոդները ըստ նշանակության,
վերլուծելու և մեկնաբանելու ստացված արդյունքները մասնագիտական (աշխատանքի կամ
ուսումնառության) խնդիրների լուծման համար:
Բ2. գործնականում կիրառելու հոգեախտորոշիչ մեթոդներ, մասնագիտական վերլուծության
օգնությամբ կատարելու հիմնավորված եզրահանգումներ։
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Բ3. տարբերակելու և մեկնաբանելու հոգեբանական երևույթները, մարդու կյանքի և գործունեության
տարբեր ոլորտներում առկա հոգեբանական խնդիրները, իրականացնելու այդ խնդիրների
լուծմանն ուղղված գործողություններ:
Գ1 համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների մասնագետների հետ, աշխատելու
մասնագիտական միջավայրում, պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
Գ4 պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, վարելու
գիտական բանավեճեր,
Գ5 ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքը, ընկալելու և տարածելու նոր
տեղեկատվությունը,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. (նշել
դասընթացի ընթացքում կիրառվող մեթոդները)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

դասախոսություն,
սեմինար պարապմունք
գործնական պարապմունք
դիսկուրսներ, բանավեճեր,
գրականության ինքնուրույն վերլուծություն,
բանավոր զեկուցում:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են

Եզրափակիչ քննությամբ
1․1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ տրամաբանական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով,
թեստային աշխատանք:Գնահատման չափանիշներ. նյութի ճիշտ մեկնաբանություն,
ինքնուրույնություն:
2․ 2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ տրամաբանական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով,
թեստային աշխատանք
Գնահատման չափանիշներ. նյութի ճիշտ մեկնաբանություն, ինքնուրույնություն:
3․ Ինքնուրույն աշխատանքը գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր/

Գնահատման մեթոդ․ հետազոտական և ռեֆերատիվ բնույթի ինքնուրույն աշխատանքների
ներկայացում։
Գնահատման չափանիշներ․ գիտական աղբյուրների վերլուծության հիմնավորվածություն,
հետազոտական աշխատանքներին ներկայացվող պահանջներին համապատասխանություն։
4․ Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 9 միավոր..
Գնահատման մեթոդ. բանավոր քննություն ըստ առաջադրված հարցաշարի:
Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական
պատասխաններ:
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բաժին 1. Հոգեֆիզիոլոգիայի ներածություն:
Բաժին 2. Պերցեպտիվ գործընթացների հոգեֆիզիոլոգիա:
Բաժին 3. Գիտակցված վարքի և շարժման հոգեֆիզիոլոգիա:
Բաժին 4. Կոգնիտիվ գործընթացների հոգեֆիզիոլոգիա:
Բաժին 5. Ուսուցման հոգեֆիզիոլոգիա:
Բաժին 6. Հույզերի հոգեֆիզիոլագիա:
Բաժին 7. Սթրեսի հոգեֆիզիոլոգիա:
Բաժին 8. Գիտակցության հոգեֆիզիոլոգիա:
Բաժին 9. Քնի հոգեֆիզիոլոգիա:
Բաժին 10. Միջկիսագնդային անզուգաչափություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Գրիգորյան Վ. Հ. Հոգեֆիզիոլոգիա. Եր.: ԵՊՀ. հրատ., 2014, 465 էջ
2. Психофизиология / Под ред. Ю. И. Александрова. 4-е изд. Питер пресс, 2016, 464 с.
3. Лурия А. Р. Основы нейропсихологии. М., Изд-во Академия. 2006. 381с.
4. Психофизиология: Учебник для вузов / Н. Н. Данилова М.: Аспект Пресс, 2012. 368 c.
5. Handbook of Psychophysiology // Edited by J. T. Cacioppo, L. G. Tassinary, G. Berntson. Cambridge
University Press, 2007, P. 914.
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2. Սոցիալական հոգեբանություն

4. 6 ժամ/շաբ.

5. դաս.-4, գործ.-2

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատումով

3. 6 ECTS կրեդիտ

8.

Դասընթացի նպատակն է`

•

ուսանողներին տրամադրել հիմնարար գիտելիքներ սոցիալական հոգեբանության, սոցիալական
գործընթացների և երևույթների, ինչպես նաև դրանց փոխակերպումների մասին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու հոգեբանության պատմությունը, հիմնական հասկացությունները
2. տարբերակելու հիմնարար սոցիալ-հոգեբանականգործընթացների և երևույթների,
ինչպես նաև սոցիալական հոգեբանության կիրառության դաշտը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. ուսումնասիրելու և մեկնաբանելու սոցիալ-հոգեբանական գործընթացները և երևույթները:
4. վերլուծելու սոցիալ-հոգեբանական հարաբերությունների առանձնահատկությունները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
5. կիրառելու սոցիալ-հոգեբանական գիտելիքները գիտահետազոտական աշխատանքներ
իրականացնելիս:
6. ուսումնասիրելու տարբերսոցիալական խմբերի հոգեբանական
առանձնահատկությունները:նշանակությունը:
10․Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. նկարագրելու հոգեբանության հիմնական մեթոդաբանական սկբունքները, արդի և
հիմնարար տեսությունները, ներկայացնելու դրանց առնչվող հայեցակարգերը,
մոտեցումներն ու հասկացությունները, սահմանելու դրանց կիրառական նշանակությունը
հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում:
Ա2. ներկայացնելու հոգեբանական հիմնախնդիրները՝ մարդու հոգեկան զարգացման
օրինաչափությունները, մեխանիզմները, առանձնահատկությունները, հոգեկանի նորմալ և
ախտաբանական դրսևորումները:
Բ3. տարբերակելու և մեկնաբանելու հոգեբանական երևույթները, մարդու կյանքի և
գործունեության տարբեր ոլորտներում առկա հոգեբանական խնդիրները, իրականացնելու
այդ խնդիրների լուծմանն ուղղված գործողություններ:
Գ3. քննադատորեն վերլուծելու և եզրահանգումներ կատարելու տեսությունների,
ուսումնասիրությունների և կիրառական հիմնախնդիրների վերաբերյալ:
11․Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1.
2.
3.
4.
5.

դասախոսություն,
սեմինար պարապմունք
քննարկում,
բանավեճ,
գրականության ինքնուրույն վերլուծություն և բանավոր զեկուցում:
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ տրամաբանական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. նյութի ճիշտ մեկնաբանություն, մտքի տրամաբանվածություն,
ինքնուրույնություն:

2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.
Գնահատման մեթոդ. Նախապես հանձնարարված թեմայով ռեֆերատի գրում և բանավոր
ներկայացում:
Գնահատման չափանիշներ. նյութի ճիշտ մեկնաբանություն, մտքի տրամաբանվածություն և
ինքնուրույնություն:

Ընթացիկ ստուգումներ․ գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր
Գնահատման մեթոդ. Սեմինարների համար հանձնարարված նյութի ներկայացում, հարց ու
պատասխանին ակտիվ մասնակցություն:
Մասնակցություն․ գնահատվում է առավելագույնը 2 միավոր
Գնահատման մեթոդ. Մասնակցության և ակտիվության ամրագրում:
Գնահատման

չափանիշներ.

Ֆիզիկական

ներկայություն,

դասախոսություններին

և

սեմինարներին հարց ու պատասխանի, քննարկումների ակտիվ մասնակցություն:

Եզրափակիչ․ առավելագույնը 6 միավոր (տոմսում 3 հարց 2-ական միավորով)
Գնահատման մեթոդ. բանավոր քննություն ըստ առաջադրված հարցաշարի:
Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն,

վերլուծական

պատասխաններ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Սոցիալական հոգեբանության առարկան , տեսական ու կիրառական ուղղությունները
2. Սոցիալական հոգեբանության ուսումնասիրման մեթոդները
3. Սոցիալական հոգեբանական ֆենոմենները
4. Անձ և անհատականություն հասկացությունները սոցիալական հոգեբանության մեջ , Ես
կոնցեպցիա
5. Շփում, շփման կողմերը, հաղորդակցման տեսակներն ու մեխանիզմները
6. Սոցիալական ներազդում, տեսակներն ու մեխանիզմները
7. Սոցիալական ադապտացիա
8. Միջանձնային և միջխմբային կոնֆլիկտներ
9. Ներազդման մեխանիզմները զանգվածներում
10. Սոցիալական դիրքորոշման ուսումնասիրման պատմությունը
11. Անհատ-զանգված․ հոգեկան փոխակերպությունների խնդիրը
12. Առաջնորդ-զանգված՝սոցիալական առաջնորդության և իշխանության խնդիրը
13. Առաջնորդի հոգեբանական դիմանկարը
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Майерс Д․- Социальная психология «Питер»2011
2. Свенцицкий А. - Социальная психология , Москва, Проспект, 2004г. /5 հատ/
3. Семечкин Н. - Социальная психология на рубеже веков. Вл.2005
4. Чалдини Р. - Психология влияния, «Питер»2011
5. Шибутани Т. - Социальная психология, М.1969
262

1. 1308/Բ01

2. Անձի տեսություններ

3. 4 ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/ շաբ.

5. դաս.- 2, սեմ. - 2

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման

8.

Դասընթացի նպատակն է`
•

ծանոթացնել ուսանողներին անձի ուսումնասիրման արևմտյան տարբեր ուղղություններին
և տեսություններին,

•

փոխանցել և ձևավորել գիտելիքներ անձի տեսությունների հասկացությունների
և հայեցակարգերի վերաբերյալ։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. թվարկելու և բացատրելու անձի տեսության գործառույթները, գնահատման չափանիշները և
բաղադրիչները,
2. ներկայացնելու և քննարկելու անձի տարբեր ուղղությունների և տեսությունների
հիմնադրույթները
3. սահմանելու և մեկնաբանելու հոգեվերլուծական, բիհեվիորիստական, սոցիալկոգնիտիվիստա-կան և հումանիստական տեսությունների հիմնական հասկացությունները և
դրանց կիրառական նշանակությունը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. վերլուծելու առանձին տեսություններ ըստ գնահատման չափանիշների,
5. համեմատելու տարբեր տեսությունների հիմնադրույթները և հասկացությունները,
6. կիրառելու տեսության հասկացությունները անձնային առանձնահատկությունները վերլուծել
և հասկանալ համար:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
7. պատրաստելու բանավոր զեկուցում և վարել գիտական բանավեճ,
8. քննադատորեն վերլուծելու տեսությունների առավելությունները և սահմանափակումները։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. նկարագրելու հոգեբանության հիմնական մեթոդաբանական սկբունքները, արդի և հիմնարար
տեսությունները, ներկայացնելու դրանց առնչվող հայեցակարգերը, մոտեցումներն ու
հասկացությունները, սահմանելու դրանց կիրառական նշանակությունը հասարակական
կյանքի տարբեր ոլորտներում:
Ա2. ներկայացնելու հոգեբանական հիմնախնդիրները՝ մարդու հոգեկան զարգացման
օրինաչափությունները, մեխանիզմները, առանձնահատկությունները, հոգեկանի նորմալ և
ախտաբանական դրսևորումները:
Բ3. տարբերակելու և մեկնաբանելու հոգեբանական երևույթները, մարդու կյանքի և գործունեության
տարբեր ոլորտներում առկա հոգեբանական խնդիրները, իրականացնելու այդ խնդիրների
լուծմանն ուղղված գործողություններ:
Գ3. քննադատորեն վերլուծելու և եզրահանգումներ կատարելու տեսությունների,
ուսումնասիրությունների և կիրառական հիմնախնդիրների վերաբերյալ:
Գ4. պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, վարելու
գիտական բանավեճեր։
263

11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. (նշել
դասընթացի ընթացքում կիրառվող մեթոդները)

1. դասախոսություն,
2. սեմինար պարապմունք (նյութի վերարտադրում, զեկուցումներ, խմբային քննարկումներ)։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով, թեստային
առաջադրանքներ:
Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճիշտ
մեկնաբանություն, ճիշտ պատասխանի ընտրություն:
2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով, թեստային
առաջադրանքներ:
Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճիշտ
մեկնաբանություն, ճիշտ պատասխանի ընտրություն:
13, Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բաժին 1․ Հոգեվերլուծական տեսություններ։
Ռադիկան հոգեվերլուծության հիմնադրույթները, ենթատեսություններ, հիմնական
հասկացություններ (Ֆրոյդ): Անալիտիկ հոգեբանության հիմնադրույթները (Յունգ): Անհատական
հոգեբանության հիմնադրույթներ (Ադլեր): Նեոհոգեվերլուծության ուղղությունները և
հիմնադրույթները․ Էգո-հոգեբանություն (Էրիքսոն), մշակութային հոգեվերլուծություն (Հորնի, Ֆրոմ):
Բաժին 2․ Բիհեվիորիստական ուղղություն:
Բիհեվիորիստական հոգեբանության հիմնադրույթները։ Սոցիալական ուսուցման տեսության
հասկացությունները (Սկիներ): Ռեսպոնդենտ և օպերանտ վարք: Վարքի ամրապնդում և
ամրապնդման ռեժիմներ: Վարքի վերահսկում և փոփոխություն։
Բաժին 3․ Սոցիալ-կոգնիտիվիստական տեսություններ։
Սոցիալ-կոգնիտիվստական տեսության հիմնադրույթները (Բանդուրա): Ամրապնդում դիտման
միջոցով, անուղղակի ամրապնդում և ինքնաամրապնդում: Ես-համակարգ. ինքնակարգավորման
և ինքնարդյունավետության մեխանիզմներ։
Բաժին 4․ Հումանիստական հոգեբանություն։
Հումանիստական հոգեբանության հիմնադրույթները: Պահանջմունքների հիերարխիա և
մետապահանջմունքներ: Պատկերացում դեֆիցիտար և աճի պահանջմունքների մասին (Մասլոու):
Ֆենոմենոլոգիական դաշտ և ինքնիրացման ձգտում: Ես-կոնցեպցիա և Ես-կոնցեպցիայի
զարգացում: (Ռոջերս): Լիարժեք գործող մարդու բնութագրեր: Ֆունկցիոնալ ավտոնոմիայի
հասկացությունը /Օլպորտ/:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Хьелл Л., Зиглер Д., Теории личности.- СПб.: Питер, 2004.
2. Фрейджер Р., Фейдимен Д. Личность. Теории, упражнения, эксперименты. – СПб.: «Прайм.Еврознак», 2004.
3. Психология личности. Хрестоматия в 2-х томах / Под ред. Райгородского. - М. «БАХРАР», 2002.
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1. 1308/Բ02

2. Անձի հոգեբանություն

3. 4 ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/ շաբ.

5. դաս.- 2, գործ.- 2

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով

8.

Դասընթացի նպատակն է`
• ծանոթացնել ուսանողներին անձի հոգեբանության հիմնարար խնդիրներին
• փոխանցել գիտելիքներ անձի հոգեբանական կենտրոնական առանձնահատկությունների
մասին
• ծանոթացնել ուսանողներին անձի ուսումնասիրման հնարավորությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. սահմանելու և մեկնաբանելու անձի հոգեբանության առարկան, խնդիրները, հիմնահարցերը:
2. ներկայացնելու և բացատրելու անձի կառուցվածքի, զարգացման, դրդապատճառային և
արժեիմաստային ոլորտների առանձնահատկությունները:
3. ներկայացնելու անձի հոգեբանության ներառարկայական և միջառարկայական կապերը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. իրականացնելու

հետազոտական

աշխատանքներ՝

անձի տարբեր

հոգեբանական առանձնահատկությունները ուսումնասիրելու համար:
5. վերլուծելու, համադրելու և ընդհանրացնելու անձի զարգացման գործոնները ևպայմանները:
6. վերլուծելու հետազոտական տարբեր նյութեր՝ հիմնվելով ունեցած գիտելիքների վրա:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
7. պատրաստելու բանավոր զեկուցումներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա1. նկարագրելու հոգեբանության հիմնական մեթոդաբանական սկբունքները, արդի և
հիմնարար տեսությունները, ներկայացնելու դրանց առնչվող հայեցակարգերը, մոտեցումներն
ու հասկացությունները, սահմանելու դրանց կիրառական նշանակությունը հասարակական
կյանքի տարբեր ոլորտներում:
2. Ա2. ներկայացնելու հոգեբանական հիմնախնդիրները՝ մարդու հոգեկան զարգացման
օրինաչափությունները, մեխանիզմները, առանձնահատկությունները, հոգեկանի նորմալ և
ախտաբանական դրսևորումները:
3. Բ2. գործնականում կիրառելու հոգեախտորոշիչ մեթոդներ, մասնագիտական վերլուծության
օգնությամբ կատարելու հիմնավորված եզրահանգումներ։
4. Գ3. քննադատորեն վերլուծելու և եզրահանգումներ կատարելու տեսությունների,
ուսումնասիրությունների և կիրառական հիմնախնդիրների վերաբերյալ:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. (նշել
դասընթացի ընթացքում կիրառվող մեթոդները)
1. դասախոսություն,
2. սեմինար պարապմունք
3. քննարկում,
4. բանավեճ:
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.
Գնահատման մեթոդ. հարցերին ամփոփ վերլուծական պատասխաններ գրավոր կերպով:
Գնահատման

չափանիշներ.

վերլուծական

մոտեցում,

ինքնուրույնություն,

նյութի

տրամաբանական մեկնաբանություն:
2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.
Գնահատման մեթոդ. հարցերին ամփոփ վերլուծական պատասխաններ գրավոր կերպով:
Գնահատման
չափանիշներ.
վերլուծական
մոտեցում,
ինքնուրույնություն,

նյութի

տրամաբանական մեկնաբանություն:
3. Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր․
Գնահատման մեթոդ. հարցումներ սեմինար/գործնական դասերի ընթացքում, առաջադրանքներ։
Գնահատման չափանիշներ. հանձնարարված նյութի տրամաբանական, վերլուծական
ներկայացում, առաջադրանքների իրականացում։ Յուրաքանչյուր ներկայացում գնահատվում
է 0,5 միավոր։
4. Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 9 միավոր.
Գնահատման մեթոդ. բանավոր քննություն ըստ առաջադրված
հարցաշարի:
Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական
պատասխաններ: Հարցատոմսն ընդգրկում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 3-ական միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բաժին 1. Անձի հոգեբանության մեթոդաբանական հարցեր:
Բաժին 2. Անձի ուսումնասիրման մեթոդները և սկզբունքները:
Բաժին 3. Անձի հոգեբանական կառուցվածք:
Բաժին 4. Անձի զարգացում. շարժիչ ուժերը և առանձնահատկությունները:
Բաժին 5. Ինքնագիտակցություն և Ես-կոնցեպցիա:
Բաժին 6. Անձի դրդապատճառային ոլորտ:
Բաժին 7. Անձի արժեիմաստային ոլորտի առանձնահատկությունները դրդապատճառային
կարգավորման մեջ:
Բաժին 8. Գաղափար անձնային առողջության մասին:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Асмолов А.Г., Психология личности, М., Изд. Смысл, 2007.

2.

Первин Л.А., Джон О.П., Психология личности: Теория и исследования. М., 2000.

3.

Психология личности./ под ред. П.Н. Ермакова, В.А. Лабунской. 2008.

4.
5.

Слотина Т.В., Психология личности. СПб,: Питер, 2008.
Хекхаузен Х., Мотивация и деятельность, СПб.: Питер; М.: Смысл, 2003.
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1. 1309/Բ02

2. Հոգեբանի գործունեության էթիկա

4. 2 ժամ/շաբ

5. Դաս.-2

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ քննությունների

8.

3. 3 կրեդիտ

Դասընթացի նպատակն է`
•

ծանոթացնելու հոգեբանի գիտահետազոտական և կիրառական գործունեությունը
համակարգող և սահմանող էթիկական գլխավոր սկզբունքներին,

•

ծանոթացնելու էթիկական սկզբունքների պահպանման անհրաժեշտության գործնական
հիմնավորումներին,

•

տրամադրելու գիտելիքներ էթիկական նորմերի և ստանդարտների խախտման
հոգեբանական հետևանքների մասին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. տարբերակելու հոգեբանի գործունեության տարբեր ոլորտներում առկա
էթիկական պահանջները,
2. թվարկելու և բացատրելու էթիկական համընդհանուր սկզբունքները և ստանդարտները,
3. ներկայացնելու և քննարկելու մասնագիտական գործունեության տարբեր
ոլորտներում առկա էթիկական հիմնախնդիրների շրջանակը,
4. վերլուծելու էթիկական սկզբունքների խախտմանը հանգեցնող գործողությունները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. հայտնաբերելու մասնագիտական գործունեության մեջ էթիկական սկզբունքների
խախտման դեպքերը,
2. վերլուծելու և համեմատելուտարբեր էթիկական կոդեքսների յուրահատկությունները,
3. առաջնորդվելու հստակ մասնագիտական էթիկական նորմերին համապատասխան։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. իրականացնելուվերլուծական աշխատանք և պատրաստելու բանավոր զեկուցում։
10․Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. թվարկելու հոգեբանիմասնագիտականգործունեությանհիմնականէթիկականսկզբունքները,
մատնանշելու դրանցնշանակությունըևպահպանմանանհրաժեշտությունը:
Բ4. համադրելու հոգեբանականաշխատանքիտարբերմոտեցումները, գտնելու մասնագիտական
լուծումներևցուցաբերելուստեղծագործականմոտեցում։
Բ5. կազմակերպելու իր աշխատանքային և/կամ ուսումնական գործունեությունը ստացած
տեսագործնական գիտելիքներին համապատասխան։
Գ1․ համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, աշխատելու
մասնագիտական միջավայրում,
11․Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. դեպքերի քննարկում,
3. ինքնուրույն վերլուծական աշխատանք,
4. բանավոր զեկուցում:
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11. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ինքնուրույն աշխատանք․ գնահատվում է առավելագույնը 8 միավոր
Գնահատման

մեթոդ.

Նախապես

հանձնարարված

թեմայով

ինքնուրույն

աշխատանքի

պատրաստում և բանավոր կամ գրավոր ներկայացում։
Գնահատման չափանիշները՝ կատարված աշխատանքի համապատասխանությունը առաջադրված
հանձնարարությանը, ինքնուրույն վերլուծության առկայություն, եզրահանգումների ամփոփում,
վիճակագրական հավաստումներ։

Մասնակցություն․ գնահատվում է առավելագույնը 2 միավոր
Գնահատման մեթոդ. Մասնակցության և ակտիվության ամրագրում:
Գնահատման չափանիշներ. Ֆիզիկական ներկայություն, դասախոսություններին և սեմինարներին

Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 9 միավոր.
Գնահատման մեթոդները՝ ինքնուրույն աշխատանքի գնահատում (էթիկական
ստանդարտների և դրանց խախտման պատճառների ու հետևանքների վերլուծություն),
Գնահատման չափանիշները՝ կատարված աշխատանքի համապատասխանությունը
առաջադրված նկարագրիչներին, վերլուծության բազմակողմանիություն և խորություն
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բաժին 1. Տրվում են էթիկայի և էթիկական սկզբունքի սահմանումը, գիտության մեջ էթիկայի
հասկացման գլխավոր հայեցակետերը, հոգեբանության և էթիկայի խաչման կետերը:
Բաժին 2. Քննարկվում են հոգեբանական գործունեության տարբեր ոլորտների էթիկական
ռիսկերը, հոգեբանական գիտահետազոտական գործունեության, հոգեբանական
խորհրդատվության և հոգեթերապիայի, հոգեբանական կրթության էթիկական
հիմնախնդիրները և սկզբունքները:
Բաժին 3. Քննարկվում են հայտնի էթիկական կոդեքսների կառուցվածքը, բովանդակությունը,
ինչպես նաև էթիկական կոդեքսի խախտման հետևանքները մասնագետի համար։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Королева, Е.Г. Деонтология в психиатрии : пособие для студ. мед.-психол. фак., психологов,
интернов, клин. ординаторов и врачей психиатр. Профиля, - 2-е изд. – Гродно : ГрГМУ, 2011.
2. Кэмпбелл А., Джиллет Г., Джонс Г. Медицинская этика: Пер. с англ.: Учеб. пос. / Под ред. Ю.М.
Лопухина, Б.Г. Юдина. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2006
3. Никитич Л.А. Этика. Курс лекций: учебное пособие для студентов вузов, ЮНИТИ- ДАНА, 2012
4. Driver J. Ethics: The Fundamentals. Oxford, UK, 2006
5. Medical Ethics Manual / [John R. Williams] ; World Medical Association. – [France] : WMA, 2005.
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2. Մաթեմատիկական վիճակագրության մեթոդները
հոգեբանության մեջ

3. 4 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/ շաբ.

5. դաս.- 1, գործ.- 1

6. 3-րդ աշնանային կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման

8.
•

Դասընթացի նպատակն է`
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 ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ցուցաբերելու մաթեմատիկական վիճակագրության անհաժեշտ տեսական գիտելիքները,
2. ինքնուրույն կկողմնորոշվելու ուսումնական առաջադրանքների և մաթեմատիկական
մեթոդների համապատասխանության մեջ

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. կատարելու հոգեբանական հետազոտական տվյալների մշակում,
ընդհանրացումներ և վերլուծություններ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
4. կիրառելու մաթեմատիկական մեթոդների հաշվարկման համակարգչային ծրագրեր:
9. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. սահմանելու հոգեբանական հետազոտության կազմակերպման, տվյալների հավաքագրման,
արդյունքների վերլուծության և մեկնաբանման հիմնական մեթոդները, մատնանշելու դրանց
կիրառման ուղիները, հնարավորությունները և սահմանափակումները:
Ա4. ներկայացնելու հոգեբանության հիմնարար և կիրառական բնագավառներին առընչվող
հոգեբանական փաստերը և օրինաչափությունները, հասկանալու դրանց դերն ու նշանակությունը
անհատի և հասարակության կյանքում:
Բ4. համադրելու հոգեբանական աշխատանքի տարբեր մոտեցումները, գտնելու մասնագիտական
լուծումներ և ցուցաբերելու ստեղծագործական մոտեցում։
Բ5. կազմակերպելու իր աշխատանքային և/կամ ուսումնական գործունեությունը ստացած
տեսագործնական գիտելիքներին համապատասխան։
Գ1. պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
Գ2. կիրառելու ժամանակակից ՏՀՏ -ները գիտելիքի փոխանցման գործընթացը և մասնագիտական
գործունեությունը արդյունավետ իրականացնելու և դյուրացնելու համար:
Գ4. պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, վարելու
գիտական բանավեճեր,
Գ5. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքը, ընկալելու և տարածելու նոր
տեղեկատվությունը,
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1. դասախոսություն,
2. քննարկումներ հետազոտական խնդիրների դրվածքի և լուծումների հետ կապված
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.
Գնահատման մեթոդ՝ բանավոր պատասխաններ հարցերին և առաջադրանքների կատարում,
յուրաքանչյուրը 2-ական միավոր
Գնահատման չափանիշները՝ նյութի ինքնուրույն տիրապետում, խնդրի առաջադրում և
կատարում 2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.
Գնահատման մեթոդ՝ բանավոր պատասխաններ հարցերին և հետազոտական

խնդրի

առաջադրում և համապատասխան մաթվիճակագրական չափանիշի ընտրություն և հաշվարկում,
յուրաքանչյուրը 2- ական միավոր
Գնահատման չափանիշները՝ խնդրի ճիշտ ձևակերպում, հաշվարկների ինքնուրույն
կատարում 3․ Ընթացիկ ստուգումներ, 3 հարցում՝ յուրաքաչյուրը 2-ական միավոր,
առավելագույնը՝ 6 միավոր, գնահատման մեթոդները՝ ինքնուրույն հաշվարկներ, բանավոր
հարցում։ 4․ Ինքնուրույն աշխատանք
Առավելագույնը 6 միավոր.
Գնահատմանչափանիշները՝ կատարվածաշխատանքի համապատասխանությունը առաջադրված
նկարագրիչներին, ինքնուրույն վերլուծության առկայություն,եզրահանգումների ամփոփում,
վիճակագրական հավաստումներ
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բաժին 1. Հատկանիշներ և փոփոխականներ։ Չափման սանդղակներ։ Հիմնական վիճակագրական
ցուցանիշներ։ Կոռելյացիոն և ռեգրեսիոն վերլուծություններ։ Ռանգային կոռելյացիա։
Որակական տվյալների վերլուծություններ
Բաժին 2. Վիճակագրական վարկած։ Վարկածի ստուգման վիճակագրական չափանիշներ։
Փորձարարական ընտրանքների համեմատություն։ Դիսպերսիոն վերլուծություններ։
Ընտրանքների համեմատության ոչ պարամետրական մեթոդներ։ Մաթեմատիկական
վիճակագրության մեթոդների ծրագրային ապահովում։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Գալստյան

Ա.Ս.

Մաթեմատիկական

վիճակագրության

մեթոդները

հոգեբանական հետազոտություններում. ուսումնական ձեռնարկ, հեղ. հրատ.,
Երևան, 2015
2. Պետրոսյան Ա.Ն., Միրզոյան Բ.Ա. Մաթեմատիկական վիճակագրության մեթոդների կիրառումը
սպորտային-մանկավարժական 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 иинтерпретация
данных. Уч. пособие. 3-е изд., стереотип.-СПб.: Речь, 2008
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2. Փորձարարական հոգեբանություն և մեթոդներ

3. 6 ECTS կրեդիտ

4. 5 ժամ/ շաբ.

5. դաս.- 3, գործ.- 2

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատումով

8.

Դասընթացի նպատակն է`
•

ուսանողներին ծանոթացնել հոգեբանության մեջ փորձարարական հետազոտությունների
տեսություններին, մեթոդաբանության հիմքերին,

•

կողմնորոշել հոգեբանական հետազոտությունների մեթոդների համակարգում,

•

ձևավորել գիտելիքներ հոգեբանական գիտափորձի ծրագրավորման և իրականացման
համար:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ճանաչելու հոգեբանական հետազոտությունների հիմնական ծրագրերի և գիտափորձի
կազմակերպման ձևերը;

2.

ներկայացնելու հոգեբանական հետազոտության կազմակերպման տրամաբանութունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.

կողմնորոշվելու հոգեբանական հետազոտության մեթոդաբանական հիմնախնդիրներում և
իրականացնելու հետազոտություն,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
4. ինքնուրույն օգտագործելու գիտելիքները գիտափորձերի կազմակերպման,
ծրագրավորման և այլ էմպիրիկ հետազոտությունների համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1.նկարագրելու հոգեբանության հիմնական մեթոդաբանական սկբունքները, արդի և
հիմնարար տեսությունները, ներկայացնելու դրանց առնչվող հայեցակարգերը,
մոտեցումներն ու հասկացությունները, սահմանելու դրանց կիրառական նշանակությունը
հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում:
Ա3.սահմանելու հոգեբանական հետազոտության կազմակերպման, տվյալների հավաքագրման,
արդյունքների վերլուծության և մեկնաբանման հիմնական մեթոդները, մատնանշելու
դրանց կիրառման ուղիները, հնարավորությունները և սահմանափակումները:
Ա5.թվարկելու հոգեբանի մասնագիտական գործունեության հիմնական էթիկական
սկզբունքները,

մատնանշելու

դրանց

նշանակությունը

և

պահպանման

անհրաժեշտությունը:
Բ1.կիրառելու հոգեբանական հետազոտության հիմնական մեթոդները ըստ նշանակության,
վերլուծելու և մեկնաբանելու ստացված արդյունքները մասնագիտական (աշխատանքի
կամ ուսումնառության) խնդիրների լուծմանհամար:
Բ2.գործնականում կիրառելու հոգեախտորոշիչ մեթոդներ, մասնագիտական վերլուծության
օգնությամբ կատարելու հիմնավորված եզրահանգումներ։
Գ3.քննադատորեն վերլուծելու

և

եզրահանգումներ

կատարելու տեսությունների,

ուսումնասիրությունների և կիրառական հիմնախնդիրների վերաբերյալ:
Գ4.պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու
վարելու գիտական բանավեճեր
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հետազոտությունների արդյունքները,

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. (նշել

դասընթացի ընթացքում կիրառվող մեթոդները)

1.
2.
3.
4.
5.

դասախոսություն,
սեմինար պարապմունք,
քննարկում,
պրակտիկ աշխատանքներ,
հետազոտական աշխատանքների իրականացում և դրա ներկայացում,

2. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 5 միավոր.

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճիշտ
մեկնաբանություն:
2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 5 միավոր..

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճիշտ
մեկնաբանություն:
3. Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 8 միավոր..

Գնահատման մեթոդ. բանավոր քննություն ըստ առաջադրված հարցաշարի:
Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական
պատասխաններ: Ամբողջականություն և նյութի տիրպետման աստիճան:
4. Մասնակցություն – 2 միավոր
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բաժին 1. Փորձարարական մեթոդը որպես հոգեբանական վարկածների ստուգման նորմատիվների
համակարգ և հետազոտողի պրակտիկ գործունեության տեսակ: Գիտափորձը
հոգեբանական հետազոտությունների համակարգում: Հոգեբանական վարկածներ և
տեսական վերակառու- ցումներ էքսպերիմենտալ մեթոդի շրջանակներում:
Փորձարարական փաստերի և ամփոփումների տրամաբանությունը:
Բաժին 2. Հոգեբանական գիտափորձի պլանավորման հիմքերը և փորձարարական սխեմաների
դասակարգումը: Գիտափորձերի վալիդությունը որպես փորձարարական վերահսկման
նպատակ: Հոգեբանական գիտափորձերի տեսակներ:
Բաժին 3. Կորելյացիոն մոտեցումը հոգեբանական հետազոտություններում: Քվազիէքսպերիմենտներ և փորձարարական մեթոդին ձգտող հետազոտություններ:
Հոգեբանական հետազոտության կազմակերպման մեթոդաբանական հարցեր:
14, Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.

Ավանեսյան Հ. Մ. Փորձարարական հոգեբանություն: Ուսումնական ձեռնարկ, Էդիթ Պրինտ, Երևան, 2010
Ավանեսյան Հ. Մ. Հոգեբանական գիտափորձերի պրակտիկում. Ուս. ձեռնարկ: Հեղ. հրատ., Երևան, 2015
Зароченцев К. Д., Худяков А. И., Экспериментальная психология/ Учебник. М., 2005.
Корнилова Т. В., Экспериментальная психология: Теория и методы: Учебник для вузов. М.: Аспект Пресс,

2003.

5. .Handbook of Psychology, Volume 4: Experimental Psychology// -https://psihologiapentrutoti.files.wordpress.com/2011/08/handbook-of-psychology-vol-04-experimental-psychology.pdf

272

1. 1306/Բ09

2. Հուզակամային ոլորտի հոգեբանություն և պրակտիկում
«Հետազոտական բաղադրիչով»

4. 6 ժամ/ շաբ.

5. դաս.- 3, գործ.- 1,լաբ.-2

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատումով

8.

3. 6 ECTS
կրեդիտ

Դասընթացի նպատակն է`
•

ծանոթացնել անձի հուզական և կամային ոլորտների վերաբերյալ առկա
հոգեբանական ժամանակակից տեսություններին և հետազոտություններին,

•

տրամադրել գիտելիքներ հուզակամային ոլորտի ուսումնասիրման կենսաբանական,
ֆիզիոլոգիական, հոգեբանական, սոցիալական, մշակութային նոր մոտեցումների
մասին:

•

ծանոթացնել հույզերի ախտորոշման հիմնական մեթոդներին,

•

ծանոթացնել հույզերի, հուզական վիճակների, կամքի հետ հոգեբանական շտկողական
աշխատանքների հիմնական մոտեցումներին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. սահմանելու և մեկնաբանելու հուզակամային ոլորտի հոգեբանություն առարկայի
հիմնական կատեգորիաները և ֆենոմենները,

2. ներկայացնելու և քննարկելու հուզակամային ոլորտի հոգեբանության զարգացման
ժամանակակից միտումները և ուսումնասիրվող հիմնախնդիրների շրջանակը,
3. ճանաչելու, թվարկելու և բացատրելու հիմնական բազային հույզերը,սահմանելու,
հուզական վիճակները,

4. ճանաչելու և մեկնաբանելու անձի տարբեր տեսությունների սահմանափակումները և
կիրառական նշանակությունը
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

5. համեմատելու և վերլուծելու առարկայի հիմնական կատեգորիաները տարբեր
հոգեբանական հայեցակարգերի դիտանկյունից,
6. կազմելու հույզերի և կամքի հետազոտման մեթոդական ծրագիր
7. ձևավերելու անձի հուզական ոլորտի ուսումնասիրման տեսական և գործնական ծրագիր`
կախված տարբեր կիրառական խնդիրներից:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
8. կատարելու նշված ոլորտում հետազոտություններ, ներկայացնել այն կազմելով բանավոր
զեկուցում և վարել գիտական բանավեճ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. նկարագրելու հոգեբանության հիմնական մեթոդաբանական սկբունքները,արդի և հիմնարար
տեսությունները, ներկայացնելու դրանց առնչվող հայեցակարգերը, մոտեցումներն ու
հասկացությունները, սահմանելու դրանց կիրառական նշանակությունը հասարակական
կյանքի տարբեր ոլորտներում:
Ա2. ներկայացնելու հոգեբանական հիմնախնդիրները՝ մարդու հոգեկան զարգացման
օրինաչափությունները, մեխանիզմները, առանձնահատկությունները, հոգեկանի նորմալ և
ախտաբանական դրսևորումները:
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Բ1.կիրառելու հոգեբանական հետազոտության հիմնական մեթոդները ըստ նշանակության,
վերլուծելու և մեկնաբանելու ստացված արդյունքները մասնագիտական (աշխատանքի կամ
ուսումնառության) խնդիրների լուծման համար:
Բ3.տարբերակելու և մեկնաբանելու հոգեբանական երևույթները, մարդու կյանքի և գործունեության
տարբեր ոլորտներում առկա հոգեբանական խնդիրները, իրականացնելու այդ խնդիրների
լուծմանն ուղղված գործողություններ:
Գ1.համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, աշխատելու
մասնագիտական միջավայրում,
Գ3.քննադատորեն վերլուծելու և եզրահանգումներ կատարելու տեսությունների,
ուսումնասիրությունների և կիրառական հիմնախնդիրների վերաբերյալ:
Գ4.պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելուհետազոտությունների արդյունքները, վարելու
գիտական բանավեճեր:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. սեմինար պարապմունք,
3. պրակտիկ աշխատանքներ,
4. քննարկում,
5. բանավեճ,
6. հետազոտական աշխատանքների իրականացում և դրա ներկայացում,
7. գրականության ինքնուրույն վերլուծություն և բանավոր զեկուցում:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են
1- ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 5 միավոր.

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճիշտ
մեկնաբանություն:
2- րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 5 միավոր..

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճիշտ
մեկնաբանություն:
Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 8 միավոր..
Գնահատման մեթոդ. բանավոր քննություն ըստ առաջադրված հարցաշարի:
Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական
պատասխաններ: Ամբողջականություն և նյութի տիրպետման աստիճան:
Մասնակցություն – 2 միավոր
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

1.
2.
3.
4.
5.

Հույզերի հետազոտման պատմական ակնարկ
Հույզերը հոգեկանի համակարգում
Հույզերի ֆիզիոլոգիական հիմքերը
Հույզերի հիմնական տեսությունները
Հույզերի նյարդամկանային, միմիկական առանձնահատկությունները և դրանց
մշակութային առանձնահատկությունները

6.
7.
8.
9.
10.

.Հույզերի առաջացման պատճառները
.Հուզական վիճակներ
Կամքի սահմանումն, գործառույթները, հիմնական տեսությունները
Կամքի հատկությունները և զարգացման տարիքային ասպեկտները
Կամային ակտի կառուցվածքը, կամքի պաթոլոգիա

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հարությունյան Ն., Ասրիյան Է., Ստեփանյան Լ. Հուզակամային
ոլորտի հոգեբանության .պրակտիկում, Երևան 2014. – 172 էջ
2. Изард К.Э. Психология эмоций. — СПб.,2006
3. Ильин Е. П. Психология воли. 2-е изд. — СПб.: Питер, 2009. — 368 с.: ил.— (Серия «Мастера
психологии»).
4. Психология состояний. Хрестоматия. Составители Т.Н. Васильева, Г.Ш. Габдреева,
А.О. Прохоров. /Под ред.проф. Прохорова А.О. – М.: Пер СЭ; СПб.: Речь, 2004. – 608 с.
5. Экман П. Психология эмоций., М.,2011, 336 с.
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1. 1308/Բ03

3. 6 ECTS
կրեդիտ

2. Դիֆերենցիալ հոգեբանություն և պրակտիկում
«Հետազոտական բաղադրիչով»
4. 6 ժամ/ շաբ.
5. դաս.- 2, գործն. – 2, լաբոր. - 2
6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատումով
8.

Դասընթացի նպատակն է`
• ծանոթացնել ուսանողներին դիֆերենցիալ հոգեբանության ժամանակակից
հիմնախնդիրներին,
• փոխանցել գիտելիքներ անձի խառնվածքի, բնավորության և ընդունակությունների
անհատական տարբերությունների ձևավորման և զարգացման օրինաչափությունների
վերաբերյալ։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. սահմանելու և մեկնաբանելու դիֆերենցիալ հոգեբանության մեթոդաբանական
հարցերի և զարգացման ժամանակակից միտումները,
2. քննարկելու խառնվածքի, բնավորության և ընդունակությունների
ուսումնասիրման դասական և ժամանակակից մոտեցումները,
3. թվարկելու և բացատրելու խառնվածքի, բնավորության և
ընդունակությունների տիպոլոգիական առանձնահատկություները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. վերլուծելու անհատական տարբերությունները, դրանց
զարգացման օրինաչափությունները և մեխանիզմները,
5. կիրառելու անհատական տարբերությունների բացահայտման ախտորոշիչ
մեթոդիկաներ և վերլուծելու դրանց արդյունքները,
6. ախտորոշելու և վերլուծելու խառնվածքի, բնավորության և
ընդունակությունների անհատական տարբերությունները ըստ տարբեր
տիպոլոգիական մոտեցումների,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
7. պատրաստելու բանավոր զեկուցում և վարել գիտական բանավեճ,
8. պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. նկարագրելու հոգեբանության հիմնական մեթոդաբանական սկբունքները, արդի և
հիմնարար

տեսությունները,

ներկայացնելու

դրանց

առնչվող

հայեցակարգերը,

մոտեցումներն ու հասկացությունները, սահմանելու դրանց կիրառական նշանակությունը
հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում:
Ա2․

ներկայացնելու

հոգեբանական

հիմնախնդիրները՝

մարդու

հոգեկան

զարգացման

օրինաչափությունները, մեխանիզմները, առանձնահատկությունները, հոգեկանի նորմալ
և ախտաբանական դրսևորումները
Ա4. ներկայացնելու հոգեբանության հիմնական մեթոդաբանական սկբունքները, արդի և
հիմնարար

տեսությունները,

ներկայացնելու

դրանց

առնչվող

հայեցակարգերը,

մոտեցումներն ու հասկացությունները, սահմանելու դրանց կիրառական նշանակությունը
հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում:
Բ2.

գործնականում կիրառելու հոգեախտորոշիչ մեթոդներ, մասնագիտական
վերլուծության օգնությամբ կատարելու հիմնավորված եզրահանգումներ։

Բ3․ տարբերակելու և մեկնաբանելու հոգեբանական երևույթները, մարդու կյանքի և
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գործունեության տարբեր ոլորտներում առկա հոգեբանական խնդիրները,
իրականացնելու այդ խնդիրների լուծմանն ուղղված գործողություններ
Գ4.

Պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները,
վարելու գիտական բանավեճեր։

11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. (նշել
դասընթացի ընթացքում կիրառվող մեթոդները)
1. դասախոսություն,
2. սեմինար պարապմունք,
3. գործնական պարապմունք (ինքնուրույն առաջադրանքների կատարում, թեստերի և

մեթոդիկաների կիրառում)։

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճիշտ
մեկնաբանություն:
2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 6 միավոր.
Գնահատման մեթոդ. խմբային հետազոտական աշխատանք,
Գնահատման չափանիշներ. գնահատումը ըստ մշակված կարգի,
3․ Ընթացիկ ստուգում 4 միավոր․
Գնահատման մեթոդ. բանավոր պատասխաններ սեմինարների ժամանակ, առաջադրանքների
կատարում լաբորատոր աշխատանքների ընթացքում:
Գնահատման չափանիշներ. վերլուծական մոտեցում, բանավոր պտասխանների ընթացքում
արտացոլված նյութի ամբողջականություն, նյութի տիրպետման աստիճան և ներկայացման որակ:
4․ Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 6 միավոր.
Գնահատման մեթոդ. բանավոր քննություն ըստ առաջադրված հարցաշարի:
Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական
պատասխաններ:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բաժին 1. Դիֆերենցիալ հոգեբանության մեթոդաբանական հիմքերը։
Բաժին 2. Խառնվածքը որպես անհատական առանձնահատկություն։
Բաժին 3. Բնավորությունը որպես անհատական առանձնահատկություն։
Բաժին 4. Ընդունակությունները որպես անհատական տարբերություններ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ильин Е.П. Психология индивидуальных различий. СПб.: Питер, 2004.
2. Нартова-Бочавер С.К. Дифференциальная психология: Учебное пособие для студентов. –
М.: МГППУ, 2007.
3. Психология индивидуальных различий. Хрестоматия. Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я.
Романова, М.: ЧеРо, МПСИ, 2006.
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1. 1309/Բ03

2. Ընտանիքի հոգեբանության հիմնահարցեր

3. 5 ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.- 2, գործ.- 2

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատմամբ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ծանոթացնելու հասարակության պատմական զարգացման ընթացքում ամուսնական
հարաբերությունների էվոլյուցիային,

•

տրամադրելու գիտելիքներ ընտանեկան հարաբերությունների դերաֆունկցիոնալ կառուցվածքի մասին,

•

ներկայացնելու ընտանիքի զարգացման կենսական փուլերն,

•

փոխանցելու գիտելիքներ ընտանեկան խորհրդատվության հիմնական մոտեցումների մասին:

9․ Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
•

ճանաչելու ընտանիքի կառուցվածքային-գործառութային բնութագիրներն,

•

սահմանելու և քննարկելու ընտանիքի նորմատիվային և ոչ նորմատիվային ճգնաժամերը,

•

մեկնաբանելու ծնողական դիրքորոշումներն ու երեխաների դաստիարակության
հիմնական մոտեցումներն:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
•
•

սահմանելու և համեմատելու ընտանիքի զարգացման կենսական փուլերը,
կատարելու վերլուծություններ ընտանեկան հարաբերությունների ճգնաժամերի և դրանց
կանխարգելման ուղիների շուրջ,

•

տիրապետելու ընտանեկան հարաբերությունների ախտորոշման և գնահատման
մեթոդիկաների:

գ. ընդհանրական/փոխանցելիկարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
•

Գործնական աշխատանքումկիրառելու ընտանիքի հետ հոգեբանական աշխատանքի
հիմնական մոտեցումները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. ներկայացնելու հոգեբանական հիմնախնդիրները՝ մարդու հոգեկան զարգացման
օրինաչափությունները, մեխանիզմները, առանձնահատկությունները, հոգեկանի նորմալ և
ախտաբանական դրսևորումները:
Ա3․ սահմանելու հոգեբանական հետազոտության կազմակերպման, տվյալների հավաքագրման,
արդյունքների վերլուծության և մեկնաբանման հիմնական մեթոդները, տարբերակելու դրանց
կիրառման ուղիները, հնարավորությունները և սահմանափակումները:
Ա4․ ներկայացնելու հոգեբանության հիմնարար և կիրառական բնագավառներին առնչվող
հոգեբանական

փաստերը

և

օրինաչափությունները,

հասկանալու

դրանց

դերն

ու

նշանակությունը անհատի և հասարակության կյանքում:
Բ4․

համադրելու

հոգեբանական

աշխատանքի

տարբեր

մոտեցումներ՝

ցուցաբերելով

ստեղծագործական մոտեցում, գտնելու մասնագիտական լուծումներ՝ ծավալելով հանրօգուտ
գործունեություն։
Բ5․ կազմակերպելու իր աշխատանքային և/կամ ուսումնական գործունեությունը ստացած
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տեսագործնական գիտելիքներին համապատասխան։Գ3. ստեղծագործաբար կիրառելու
ձեռքբերված գիտելիքները:
Գ4․ պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, վարելու
գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն,
2. Գրականության ինքնուրույն վերլուծություն և բանավոր զեկուցում,
3. Քննարկումներ,
4. Գործնական աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ․ առավելագույնը 6 միավոր. (յուրաքանչյուր 3-ական միավորով)
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ տրամաբանական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. նյութի ճիշտ մեկնաբանություն, մտքի
տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն:

Ընթացիկ ստուգումներ․ առավելագույնը 4 միավոր
Գնահատման մեթոդ. Սեմինարների համար հանձնարարված նյութի ներկայացում, հարց ու
պատասխանին ակտիվ մասնակցություն:

Ինքնուրույն աշխատանք․ առավելագույնը 3 միավոր
Գնահատման մեթոդ. Նախապես հանձնարարված թեմայով ինքնուրույն աշխատանքի
պատրաստում և բանավոր կամ գրավոր ներկայացում։
Գնահատման

չափանիշները՝

առաջադրված

կատարված

հանձնարարությանը,

աշխատանքի

ինքնուրույն

համապատասխանությունը

վերլուծության

առկայություն,

եզրահանգումների ամփոփում, վիճակագրական հավաստումներ։

Մասնակցություն․ առավելագույնը 2 միավոր
Գնահատման մեթոդ. Մասնակցության և ակտիվության ամրագրում:
Գնահատման չափանիշներ. Ֆիզիկական ներկայություն, դասախոսություններին
սեմինարներին հարց ու պատասխանի, քննարկումների ակտիվ մասնակցություն:

և

Եզրափակիչ՝ առավելագույնը 5 միավոր (տոմսում 3 հարց 1,5-1,5-2 միավորով)
Գնահատման մեթոդ. բանավոր քննություն ըստ առաջադրված հարցաշարի:
Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական
պատասխաններ:
13․ Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից
1. Ամուսնական հարաբերությունների էվոլյուցիան հասարակության պատմական
զարգացման ընթացքում
2. Ընտանիքի կառուցվածքային-գործառութային բնութագիրները
3. Ընտանիքի զարգացման կենսական փուլերը
4. Ամուսնական հարաբերությունների հոգեբանություն
5. Ծնող-երեխա փոխհարաբերությունների հոգեբանություն
6. Ընտանիքի զարգացման նորմատիվային և ոչ նորմատիվային ճգնաժամերը
7. Ընտանեկան խորհրդատվության հիմնական մոտեցումները
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14․ Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Шнейдер Л.Б. Семейная психология: Учебное пособие для вузов. 2-ое изд. – М.:
Академический проект; Екатеринбург, 2006. – 768с.
2. Андреева Т. В. Семейная психология: Учеб. пособие. — СПб.: Речь, 2004. — 244 с.
3. Дружинин В.Н. Психология семьи. – Екатеринбург, 2000.
4. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. Семейная психотерапия. – СПб., Питер, 2000.
5. Психология семьи.Хрестоматия. Под.ред.Райгородского Д.Я.- Самара 2002.
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1. 1309/Բ04

2. Ներազդման հոգեբանություն

3. 4 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. Դաս. – 1, գործ․ - 1

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ծանոթացնել ուսանողներին «ներազդում» հասկացության հետ,

•

բացահայտել ներազդման ձևավորման մեխանիզմները և օրինաչափությունները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. հասկանալու ներազդման հիմնական հասկացությունները, ներքին կառուցվածքը
2. ընտրելու և հիմնավորելու ներազդման հոգեբանական հիմքերը
3. մեկնաբանելու ներազդման ընթացքում առաջացած խնդիրները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. կիրառելու սոցիալական ներգործության տեխնիկաները պրակտիկայում
5. վերլուծելու ներազդման տարբեր տեսակների միջև առկա կապերը
6. իրականացնելու ներգործությունը մոդելավորող և բացատրող փորձեր

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. օգտվելու տեղեկատվության տարբեր աղբյուրներից
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. նկարագրելու հոգեբանության հիմնական մեթոդաբանական սկբունքները, արդի և
հիմնարար տեսությունները, սահմանելու դրանց կիրառական նշանակությունը
հասարակական վարքի ներքո:
Ա4. ներկայացնելու հոգեբանության հիմնարար և կիրառական բնագավառներին առընչվող
հոգեբանական փաստերը և օրինաչափությունները, հասկանալու դրանց դերն ու
նշանակությունը անհատի, խմբի և հասարակության կյանքում:
Բ3. տարբերակելու և մեկնաբանելու հոգեբանական երևույթները, մարդու կյանքի և
գործունեության տարբեր ոլորտներում առաջացող հոգեբանական խնդիրները և սխալները:
Գ3. քննադատորեն վերլուծելու և եզրահանգումներ կատարելու տեսությունների,
ուսումնասիրությունների և կիրառական հիմնախնդիրների վերաբերյալ
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
•

դասախոսություն

•

ինտերակտիվ քննարկում

•

գործնական խաղերի իրականացում

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ընթացիկ քննություններ․ առավելագույնը 8 միավոր. (յուրաքանչյուր 4-ական միավորով)
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ տրամաբանական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. նյութի ճիշտ մեկնաբանություն, մտքի տրամաբանվածություն,
ինքնուրույնություն:
Ընթացիկ ստուգումներ․ առավելագույնը 6 միավոր
Գնահատման մեթոդ. Սեմինարների համար հանձնարարված նյութի ներկայացում, հարց ու
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պատասխանին ակտիվ մասնակցություն:
Ինքնուրույն աշխատանք․ առավելագույնը 4 միավոր
Գնահատման մեթոդ. Նախապես հանձնարարված թեմայով ինքնուրույն աշխատանքի
պատրաստում և բանավոր կամ գրավոր ներկայացում։
Գնահատման
առաջադրված

չափանիշները՝

կատարված

հանձնարարությանը,

աշխատանքի

ինքնուրույն

համապատասխանությունը

վերլուծության

առկայություն,

եզրահանգումների ամփոփում, վիճակագրական հավաստումներ։
Մասնակցություն․ առավելագույնը 2 միավոր
Գնահատման մեթոդ. Մասնակցության և ակտիվության ամրագրում:
Գնահատման

չափանիշներ.

Ֆիզիկական

ներկայություն,

դասախոսություններին

սեմինարներին հարց ու պատասխանի, քննարկումների ակտիվ մասնակցություն:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հոգեբանական ներազդման էությունը, սահմանումը: Ներազդման հասկացման երեք
հիմնական պարադիգմաները:
2. Հասկացություն ներազդման մասին. «ներազդում», և «ազդեցություն»
հասկացությունների վերլուծություն
3. «Ներազդում» և «հակազդում» հասկացությունների վերլուծություն
4. Հոգեբանական ներազդում և մանիպուլյացիա. բարոյականկողմեր
5. Հոգեբանական ներազդման տեսակները-Քաղաքակիրթ և ոչ քաղաքակիրթ
6. Միջանձնային և սոցիալական ներազդում
7. Ներշնչում, հոգեբանական վարակ, խնդրանք, նմանակում
8. ԶԼՄ-ների ազդեցություն

Ներազդման ուղիները` ԶԼՄ-ների մասնակցությամբ

9. Հոգեբանական ներազդման հիմքեր. Դիրքորոշումներ, վարք,
կոգնիցիադիրքորոշումների համակարգ
10. Ճանաչողական գործընթացները սոցիալական ներազդման դաշտում/
ուշադրություն, ընկալում, համեմատություն, վերլուծություն, ֆիլտրացիա,
ընդունում, /
11. Հոգեբանական պաշտպանություն ներազդումից- ներազդման գիտակցում և
ենթագիտակցական ազդակների հասկացում
12. Հարձակում, ստիպում, անտեսում/արհամարհում/
13. Հոգեկան և ֆիզիկական առողջության սոցիալ-հոգեբանական դրդապատճառները
14. Բնապահպանության խնդիրները հոգեբանական ներազդման դաշտում
15. Առողջ կենսակերպի պրոպագանդա որպես մասայական ներազդման ձև
16. Ստի հոգեբանական մեխանիզմները
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Зимбардо Ф., Ляйппе М. Социальное влияние. СПб.: Питер, 2001. - 448 с.
2. Крысько В.Г. Социальная психология. Москва, изд-во «Владос-Пресс» 2002.
3. Сидоренко Е.В. Тренинг влияния и противостояния влиянию. Издательство: Речь, 2004 256с.
4. Чалдини Р. Психология влияния, М.,2003
5. Шеинов В.П. Психологическое влияние, М.,изд-во Харвест, 2007.
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և

1. 1308/Բ04
4. 6 ժամ/ շաբ.
6. 5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
8.

3. 6 ECTS կրեդիտ

2. Տարիքային հոգեբանություն
«Հետազոտական բաղադրիչով»
5. դաս.- 3, գործ.- 3
7. Եզրափակիչ գնահատումով

Դասընթացի նպատակն է`
•

ձևավորել անձնավորության նկատմամբ վերլուծական մոտեցում՝ հոգեբանական
տարիքի ըմբռնման տեսանկյունից,

•

ծանոթացնել տարիքային հոգեբանության պրակտիկ խնդիրների լուծմանը միտված
մեթոդական մշակումներին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու տարիքային հոգեբանության տեսական և մեթոդաբանական հարցերը և
հոգեկան զարգացման արդի միտումները,
2. մեկնաբանելու տարիքային հոգեբանության հիմնախնդիրները, տարբեր
հայեցակարգերը և տեսական դրույթները,
3. քննարկելու տարիքային հոգեբանության պրակտիկ խնդիրների լուծման համար
նախատեսված մեթոդական մշակումները,
4. թվարկելու հոգեկան զարգացման հիմնական սկզբունքները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. վերլուծելու և գործածել տարիքային հոգեբանության հիմնական եզրույթներն ու
հասկացությունները,
6. ձևակերպելու արդի տարիքային հոգեբանության կարևոր տեսական դրույթները,
7. ձևակերպելու տարիքային հոգեբանության խնդիրները՝ որպես մեթոդաբանական հիմք
ընդունելով այս կամ այն հիմնարար տեսությունը և հայեցակարգը,
8. լուծումներ գտնելու պրոբլեմային իրավիճակներում՝ կիրառելով տարիքային
հոգեբանությանը ներհատուկ վերլուծական ունակություններ։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
9. պատրաստելու բանավոր զեկուցում և վարելու գիտական բանավեճ:
10․ Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1․նկարագրելու
հիմնարար

հոգեբանության

հիմնական

տեսությունները,

մեթոդաբանական

ներկայացնելու

դրանց

սկբունքները,

առնչվող

արդի

և

հայեցակարգերը,

մոտեցումներն ու հասկացությունները, սահմանելու դրանց կիրառական նշանակությունը
հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում:
Ա2․ներկայացնելու

հոգեբանական

հիմնախնդիրները՝

մարդու

հոգեկան

զարգացման

օրինաչափությունները, մեխանիզմները, առանձնահատկությունները, հոգեկանի նորմալ և
ախտաբանական դրսևորումները:
Ա4․ ներկայացնելու հոգեբանության հիմնարար և կիրառական բնագավառներին առընչվող
հոգեբանական փաստերը և օրինաչափությունները, հասկանալու դրանց դերն ու
նշանակությունը հասարակական կյանքի կազմակերպման մեջ:
Բ3․ ճանաչելու հոգեբանության հիմնարար և կիրառական բնագավառներին առընչվող
հոգեբանական փաստերը և օրինաչափությունները, հասկանալու դրանց դերն ու
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նշանակությունը հասարակական կյանքի կազմակերպման մեջ:
Գ3․քննադատորեն վերլուծելու և եզրահանգումներ կատարելու տեսությունների,
ուսումնասիրությունների և կիրառական հիմնախնդիրների վերաբերյալ:
Գ4․պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու

հետազոտությունների արդյունքները,

վարելու գիտական բանավեճեր։
11․Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. սեմինար պարապմունք
3. քննարկում,
4. գրականության ինքնուրույն վերլուծություն և բանավոր զեկուցում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.

1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճիշտ
մեկնաբանություն, վերլուծելու կարողություն:
2.

2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.

Գնահատման
մեթոդները․ ինքնուրույն աշխատանքի գնահատում (գործնական
առաջադրանքի իրականացում վերլուծություն),
Գնահատման չափանիշները․ կատարված աշխատանքի համապատասխանությունը
առաջադրված նկարագրիչներին, ռեֆլեքսիայի և ինքնավերլուծության առկայություն
3.
4.

Մասնակցությունը․ 3 միավոր
Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 9 միավոր.

Գնահատման մեթոդ. բանավոր քննություն՝ ըստ առաջադրված հարցաշարի:
Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական
պատասխաններ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Տարիքային հոգեբանության առարկան, խնդիրները, կառուցվածքը, կապն այլ
գիտությունների հետ։
Թեմա 2. Տարիքային հոգեբանության մեթոդները։
Թեմա 3. Տարիքային հոգեբանության տեսական հիմնահարցերը։
Թեմա 4. Անձի անհատական զարգացումը։
Թեմա 5. Հոգեկան զարգացման առանձնահատկությունները տարբեր տարիքային փուլերում։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Խուդոյան Ս. Անձի զարգացման ճգնաժամային տարիքները։ Եր., 2004։
2. Крайг Г., Бокум Д. Психология развития. 9-е изд., М., 2007.
3. Кулагина И. Ю., Колюцкий В. Н. Возрастная психология: полный жизненный цикл
развития человека. М., 2006.
4. Нартова-Бочавер С. К., Потапова А. В. Введение в психологию развития. Учебное пособие,
М., 2005.
5. Обухова Л. Ф. Возрастная психология. М., 2007.
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1. 1309/Բ06
4.

2. Էթնոհոգեբանություն

4 ժամ/շաբ.

3. 4 ECTS կրեդիտ

5. դաս.-2, գործ.-2

6. 5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ քննությունների

8. Դասընթացի նպատակն է`
•

տրամադրել ուսանողներին հիմնարար գիտելիքներ էթնիկական հոգեբանության, էթնիկ

գործընթացների և երևույթների, ինչպես նաև դրանց փոխակերպումների մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. իմանալու էթնիկական բռնությունների և էթնիկ հանդուրժողականություն
հասկացությունների ժամանակակիցուղղությունները, գաղափարական հիմքերը և
հիմնադրույթնեը:
2. իմանալու հիմնարար էթնիկական գործընթացների և երևույթների,ինչպես նաև միջէթնիկ
կոնֆլիտների սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. կարողանալու ուսումնասիրել և մեկնաբանել էթնիկական գործընթացները և երևույթները:
4. կարողանալու վերլուծել միջէթնիկական հարաբերությունների և բռնությունների սոցիալհոգեբանական առանձնահատկությունները:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
5. կիրառելու էթնոհոգեբանական գիտելիքները գիտահետազոտական աշխատանքներ
իրականացնելիս:
6. ուսումնասիրելու տարբեր էթնոսներին, դրանց հոգեբանական
առանձնահատկությունները:նշանակությունը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. նկարագրելու հոգեբանության հիմնական մեթոդաբանական սկբունքները, արդի և
հիմնարար տեսությունները, ներկայացնելու դրանց առնչվող հայեցակարգերը,
մոտեցումներն ու հասկացությունները, սահմանելու դրանց կիրառական
նշանակությունը հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում:
Ա2. ներկայացնելու հոգեբանական հիմնախնդիրները՝ մարդու հոգեկան զարգացման
օրինաչափությունները, մեխանիզմները, առանձնահատկությունները, հոգեկանի
նորմալ և ախտաբանական դրսևորումները:
Բ3. տարբերակելու և մեկնաբանելու հոգեբանական երևույթները, մարդու կյանքի և
գործունեության տարբեր ոլորտներում առկա հոգեբանական խնդիրները, իրականացնելու
այդ խնդիրների լուծմանն ուղղված գործողություններ:
Գ3. քննադատորեն վերլուծելու և եզրահանգումներ կատարելու տեսությունների,
ուսումնասիրությունների և Կիրառական հիմնախնդիրների վերաբերյալ:
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. սեմինար պարապմունք
3. քննարկում,
4. բանավեճ,
5. գրականության ինքնուրույն վերլուծություն և բանավոր զեկուցում:
12․Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ընթացիկ ստուգումներ․ 5 միավոր
Գնահատման մեթոդ. Սեմինարների համար հանձնարարված նյութի ներկայացում, հարց ու
պատասխանին ակտիվ մասնակցություն:
Ինքնուրույն աշխատանք․ 5 միավոր
Գնահատման մեթոդ. Նախապես հանձնարարված թեմայով ինքնուրույն աշխատանքի
պատրաստում և բանավոր կամ գրավոր ներկայացում։
Գնահատման

չափանիշները՝

առաջադրված

կատարված

հանձնարարությանը,

աշխատանքի

ինքնուրույն

համապատասխանությունը

վերլուծության

առկայություն,

եզրահանգումների ամփոփում, վիճակագրական հավաստումներ։
Մասնակցություն․ առավելագույնը 3 միավոր
Գնահատման մեթոդ. Մասնակցության և ակտիվության ամրագրում:
Գնահատման

չափանիշներ.

Ֆիզիկական

ներկայություն,

դասախոսություններին

և

սեմինարներին հարց ու պատասխանի, քննարկումների ակտիվ մասնակցություն:
Եզրափակիչ՝ առավելագույնը 7 միավոր (տոմսում 3 հարց 2,2,3 միավորով)
Գնահատման մեթոդ. բանավոր քննություն ըստ առաջադրված հարցաշարի:
Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական
պատասխաններ:
13. Դասընթացը բաղկացած է 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 երևույթի էթնոհոգեբանականվերլուծությունը
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14. 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., Этнополитическая конфликтология. Анализ и менеджмент, М. Дело, 2008
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1. 1308/Բ05

2. Անձնային աճի պրակտիկում

3. 3 ECTS կրեդիտ

4. 3 ժամ/ շաբ.

5. դաս.- 1, գործ.- 2

6. 5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման

8.

Դասընթացի նպատակն է`
• ծանոթացնել ուսանողներին «հասուն անձ», «անձնային աճ» հասկացությունների էությանը,
բավանդակությանը,
•

տրամադրել գիտելիքներ ինqնակարգավորման էության, նպատակների և նպաստող
գործոնների վերաբերյալ,

•

իրազեկել անձնային աճին նվիրված թրենինգների բովանդակային կողմերին,
նպատակներին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. սահմանելու և մեկնաբանելու «Անձնային աճ» հասկացության ծագման պատմությունը,
դրա էությունը, հիմնական գործոնները
2. բացատրելու ինքնակարգավորման առանցքային կողմերը և հմտությունները
3. քննարկելու անձնային աճին ուղղված հանդիպումների կազմակերպման
էական առանձնահատկությունները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. պլանավորելու, կազմելու անձնային աճին ուղղված հանդիպումներ
5. կազմակերպելու և իրականացնելու անձնային աճին ուղղված առանձին
վարժությունների տարիքային տարբեր խմբերում
6. վերլուծելու և կարգավորելու սեփական մտքերն ու հույզերը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
7. կիրառելու ինքնակարգավորման և անձնային աճին ուղղված հմտությունները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4․ Ներկայացնելու հոգեբանության հիմնարար և կիրառական բնագավառներին առնչվող
հոգեբանական փաստերը և օրինաչափությունները, հասկանալու դրանց դերն ու
նշանակությունը անհատի և հասարակության կյանքում
Ա5. Թվարկելու հոգեբանի մասնագիտական գործունեության հիմնական էթիկական
սկզբունքները,

մատնանշելու

դրանց

նշանակությունը

և

պահպանման

անհրաժեշտությունը:
Բ4. Համադրելու հոգեբանական աշխատանքի տարբեր մոտեցումները, գտնելու
մասնագիտական լուծումներ և ցուցաբերելու ստեղծագործական մոտեցում։
Բ5. Կազմակերպելու իր աշխատանքային և/կամ ուսումնական գործունեությունը
ստացած տեսագործնական գիտելիքներին համապատասխան։
Գ5․ Ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքը, ընկալելու և տարածելու նոր
տեղեկատվությունը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2. Քննարկում
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3. Գործնական վարժանքներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.
Գնահատման մեթոդ. հարցերին ամփոփ վերլուծական պատասխաններ գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. վերլուծական մոտեցում, ինքնուրույնություն, նյութի
տրամաբանական մեկնաբանություն:
2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 5 միավոր.
Գնահատման մեթոդ. անձնային աճի նպատակներին համապատասխանող տեխնիկայի
անցկացում և ներկայացում
Գնահատման չափանիշներ. վարժության ընտրության համապատասխանություն, իրականացման
պահանջներին համապատասխանություն:
3. Ինքնուրույն աշխատանքը գնահատվում է առավելագույնը 8 միավոր․ Գնահատման մեթոդ.
վերլուծական էսսե:
Գնահատման չափանիշներ. վերլուծական մոտեցում, ինքնուրույնություն, նյութի տրամաբանական
մեկնաբանություն:
4. Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր․
Գնահատման մեթոդ. հարցումներ սեմինար/գործնական դասերի ընթացքում,
առաջադրանքներ։
Գնահատման չափանիշներ. հանձնարարված նյութի տրամաբանական, վերլուծական
ներկայացում, առաջադրանքների իրականացում։ Յուրաքանչյուր ներկայացում գնահատվում է
0,5 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ - Ուսանողները հնարավորություն են ունենում տեսական գիտելիքներ ստանալ
Անձ, Անձնային աճ, Հասուն անձ, Ինքնակարգավորում հասկացությունների վերաբերյալ,
ծանոթանալ Հասուն անձ-ի էական բնութագրիչներին, Հասուն անձ-ի իմացական, հուզական
և վարքային բաղադրիչների նկարագրին, Անձնային աճ հասկացության պատմական
հիմքերին, Անձնային աճի հետևանքով տեղի ունեցող փոփոխություններին և Անձնային աճի
ներանձային և միջանձնային գործոններին։
ԲԱԺԻՆ ԵՐԿՐՈՐԴ - Սույն բաժնում անդրադարձ է կատարվում Անձնային աճին նպաստող
հանդիպումների կառուցվածքին, խմբային աշխատանքների օրինակներին, անձնային աճին
նվիրված խմբերին, Անձնային աճի խմբերի կազմակերպման սկզբունքներին, Անձնային աճի
խմբերի հանդիպումների կառուցվածքին, նպատակներին։
ԲԱԺԻՆ ԵՐՐՈՐԴ - Դասընթացի երրորդ բաժնում նախատեսված գործնական հանդիպումներ և
վարժանքներ ուղղված սեփական ռեսուրսների բացահայտմանը և ճանաչմանը, ադեկվատ
ինքնագնահատականի

կառուցմանը,

ինքնագիտակցության

բաղադրիչների

վերակառուցմանը, հուզական ինքնակարգավորման հմտություններին, ամբողջական Եսկերպարի

ձևավորմանը,

կենսական

լավատեսության

ձևավորմանը։
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և

դրական

ինքնընկալման

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Зайцева Т.В., Теория психологического тренинга. Психологический тренинг
как инструментальное действие. Спб.: Речь, М.: Смысл, 2002.
2. Карелин А. Большая энциклопедия психологических тестов. Изд. Эксмо, 2007.
3. Рамедник Д.М, Тренинг личностного роста: Учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА –
М, 2007.
4. Шевцова И.В.,Тренинг личностного роста, СПб.: Речь, 2003.
5. http://www.essentiallifeskills.net/personaldevelopmentarticles.html
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2. Հոգեդիագնոստիկա

4. 4 ժամ/ շաբ.

5. դաս.- 3,գործ. - 1

6. 5-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատումով

3. 4 ECTS կրեդիտ

8.

Դասընթացի նպատակն է`

•

ծանոթացնել ուսանողներին հոգեդիագնոստիկա գիտակարգի կարևորագույն բաժինների՝
հոգեմետրիկայի և անձի հոգեճանաչման հիմնախնդիրների հետ

•

փոխանցել տեսական և կիրառական գիտելիքներ հոգեդիագնոստիկական մեթոդների և
մեթոդիկաների ստեղծման, զարգացման և կիրառության, ինչպես նաև ժամանակակից
թեստաբանության խնդիրների վերաբերյալ,

•

զարգացնել ուսանողների մտավոր կարողությունները հոգեդիագնոստիկական մեթոդների և
մեթոդիկաների՝ որպես հետազոտական գործիքի, ընտրության և կիրառության ուղղությամբ,
հիմնվելով գիտական հավաստման օրինաչափություններին,

•

զարգացնել ուսանողների մոտ հոգեդիագնոստի մասնագիտական գործունեության
նախադրյալները գիտակցելու, հոգեդիագնոստիկական կարողությունները և
հնարավորությունները ճանաչելու ունակությունը հոգեբանության տարբեր բնագավառներում։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա․մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. սահմանելու հոգեդիագնոստիկայի հիմնական մեթոդաբանական սկբունքները,
մոտեցումներն ու հասկացությունները, սահմանել դրանց կիրառական նշանակությունը
հոգեբանության տարբեր բնագավառներում:
2. ճանաչելու անձի հոգեդիագնոստիայի հիմնախնդիրները, անհատական
առանձնահատկությունները, դրանց ճանաչման և գնահատման ընթացակարգերը:
3. հասկանալու հոգեբանական հետազոտության կազմակերպման, տվյալների
հավաքագրման, արդյունքների վերլուծության և մեկնաբանման հիմնական մեթոդները,
հոգեմետրիկական և վիճակագրական չափանիշները:

բ․գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. կիրառելու հոգեախտորոշիչ մեթոդներ, մասնագիտական վերլուծության օգնությամբ
կատարելու հիմնավորված եզրահանգումներ, ներկայացնելու հետազոտական ամփոփիչ
արդյունքներ գիտական հավաստման ճանափարհով։
5. ապահովելու հոգեդիագնոստիկ տարբեր մեթոդների արդյունքների համադրումը
գործնական աշխատանքում, գտնելու մասնագիտական լուծումներ։

գ․ ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
6. ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր,
7. պահպանելու դիագնոստիկ մասնագիտական էթիկայի նորմերը, պահանջները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. սահմանելու հոգեբանական հետազոտության կազմակերպման, տվյալների հավաքագրման,
արդյունքների վերլուծության և մեկնաբանման հիմնական մեթոդները, մատնանշելու դրանց
կիրառման ուղիները, հնարավորությունները և սահմանափակումները:
Ա4. ներկայացնելու հոգեբանության հիմնարար և կիրառական բնագավառներին առընչվող
հոգեբանական փաստերը և օրինաչափությունները, հասկանալու դրանց դերն ու
նշանակությունը անհատի և հասարակության կյանքում:
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Բ1.

կիրառելու

հոգեբանական

հետազոտության

հիմնական

մեթոդները

ըստ

նշանակության,
վերլուծելու
և
մեկնաբանելու
ստացված
արդյունքները
մասնագիտական (աշխատանքի կամ ուսումնառության) խնդիրների լուծման համար:
Բ2.

գործնականում

կիրառելու

հոգեախտորոշիչ

մեթոդներ,

մասնագիտական

վերլուծության օգնությամբ կատարելու հիմնավորված եզրահանգումներ։
Գ2. կիրառելու ժամանակակից ՏՀՏ -ները գիտելիքի փոխանցման գործընթացը և
մասնագիտական գործունեությունը արդյունավետ իրականացնելու և դյուրացնելու համար:
Գ4. պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, վարելու
գիտական բանավեճեր։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. (նշել
դասընթացի ընթացքում կիրառվող մեթոդները)

1. դասախոսություն,
2. սեմինար պարապմունքներ,
3. ինքնուրույն աշխատանքներ, քննարկումներ։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.
Գնահատման մեթոդ՝ գրավոր պատասխաններ հարցերին և առաջադրանքների կատարում,
յուրաքանչյուրը 2-ական միավոր
Գնահատման չափանիշները՝ նյութի ինքնուրույն տիրապետում, վերլուծում
2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.
Գնահատման մեթոդ՝ բանավոր պատասխաններ հարցերին և հոգեդիագնոստիկ մեթոդի
ընտրություն և անցկացում, յուրաքանչյուրը 2-ական միավոր
Գնահատման չափանիշները՝ մեթոդի ընտրություն, մեթոդիկայի անցկացման ընթացակարգի
նկարագրություն, ինքնուրույն անցկացում
Ընթացիկ ստուգումներ, 3 հարցումներ՝ յուրաքաչյուրը 1-ական միավոր, առավելագույնը՝ 3 միավ․
գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցումներ, մեթոդիկաների անցկացում։
Եզրափակիչ քննություն, առավելագույնը 9 միավոր.
Գնահատման չափանիշները՝ տեսական նյութին տիրապետում – 3 միավոր,
ինքնուրույն վերլուծություններ – 3 միավոր
մեթոդիկաների տիրապետում – 3 միավոր
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բաժին 1. Հոգեդիագնոստիկայի զարգացման պատմությունը: Հոգեդիագնոստիկայի առարկան և
խնդիրները: Հոգեդիագնոստիկական մեթոդիկաների հոգեմետրիկական հիմքերը և դրանց
ներկայացվող պահանջները:
Բաժին 2. Անձի հոգեդիագնոստիկա: Անձի հոտեազոտման պրոյեկտիվ մեթոդներ։
Ինքնագիտակցության հոգեդիագնոստիկա: Ընդունակությունների հոգեդիագնոստիկա:
Հոգեդիագնոստի բարոյագիտական սկզբունքները։ Հոգեդիագնոստիկա արդյունքների
ներկայացման խնդիրը, կոնֆիդենցիալությունը:
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14. Հիմնական գրականության ցանկը:
1. Հոգեդիագնոստիկա։ Ուսումնական ձեռնարկ / ԵՊՀ։ Կազմողներ՝ Ռ․Ստեփանյան, Ա․ Գալստյան․
- Եր․։ ԵՊՀ հրատ․, 2012
2. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: Учебник для вузов.-СПб.: Питер, 2006
3. Психологическая диагностика: Уч. пособ / под.ред. К.М. Гуревича и Е.М. Борисовой. –УРАО, 1997
4. Романова Е.С. Психодиагностика: 2-е изд.-СПб,: Питер, 2008
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1. 1309/Բ05

2. Կոնֆլիկտի հոգեբանություն

3․ 4 ECTS Կրեդիտ

4. 4 ժամ / շաբաթ

5. դաս,- 2, գործ․- 2

6. 5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ քննությունների

8. Դասընթացի նպատակն է ՝

•

ուսանողներին հաղորդել հիմնարար գիտելիքներ կոնֆլիկտի հոգեբանության
հիմնադրույթների մասին,

•

ծանոթացնել կոնֆլիկտների առաջացման և դրսևորման
առանձնահատկություններին, հանգուցալուծման եղանակներին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. թվարկելու և տարբերակելու կոնֆլիկտի հիմնական ձևերը, պատճառները, ընթացքի
օրինաչափությունները
2. թվարկելու կոնֆլիկտի հետազոտման և կառավարման հիմնական մեթոդները
3. ընտրելու և հիմնավորելու կոնֆլիկտի հետ աշխատանքիմեթոդիկաները
4. մեկնաբանելու կոնֆլիկտի կառավարման մեթոդիկաներիարդյունքները
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. կիրառելու կոնֆլիկտի ախտորոշման, տարբերակման և կառավարման մեթոդները
6. վերլուծելու հետազոտությամբ կամ ախտորոշմամբ ստացված արդյունքները և դրանց միջև
առկա կապերը
7. իրականացնելու կոնֆլիկտային իրավիճակների հոգեբանական ախտորոշում և
կառավարում
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
8. օգտվելու տեղեկատվության տարբեր աղբյուրներից
9. պլանավորելու, մոդելավորելու և կատարելու հետազոտություններ
10. ներկայացնելու հետազոտության արդյունքները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4․ Ներկայացնելու հոգեբանության հիմնարար և կիրառական բնագավառներին առնչվող
հոգեբանական փաստերը և օրինաչափությունները, հասկանալու դրանց դերն ու
նշանակությունը անհատի և հասարակության կյանքում:
Բ3․ Տարբերակելու և մեկնաբանելու հոգեբանական երևույթները, մարդու կյանքի և
գործունեության տարբեր ոլորտներում առկա հոգեբանական խնդիրները,
իրականացնելու այդ խնդիրների լուծմանն ուղղված գործողություններ:
Բ5․ Կազմակերպելու իր աշխատանքային և/կամ ուսումնական գործունեությունը
ստացած տեսագործնական գիտելիքներին համապատասխան։
Գ1. Համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետներիհետ,
աշխատելու մասնագիտական միջավայրում։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

•
•
•

դասախոսություն,
գործնական պարապմունք
գրականության ինքնուրույն վերլուծություն և բանավոր զեկուցում:
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12․ Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ընթացիկ ստուգումներ․ 6 միավոր
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ տրամաբանական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. նյութի ճիշտ մեկնաբանություն, մտքի տրամաբանվածություն,
ինքնուրույնություն:
Ինքնուրույն աշխատանք․ 4 միավոր
Գնահատման մեթոդ. Նախապես

հանձնարարված թեմայով

պատրաստում և բանավոր կամ գրավոր ներկայացում։
Գնահատման
չափանիշները՝
կատարված
աշխատանքի
առաջադրված

հանձնարարությանը,

ինքնուրույն

ինքնուրույն աշխատանքի
համապատասխանությունը

վերլուծության

առկայություն,

եզրահանգումների ամփոփում, վիճակագրական հավաստումներ։
Մասնակցություն․ առավելագույնը 2 միավոր
Գնահատման մեթոդ. Մասնակցության և ակտիվության ամրագրում:
Գնահատման

չափանիշներ.

Ֆիզիկական

ներկայություն,

դասախոսություններին

և

սեմինարներին հարց ու պատասխանի, քննարկումների ակտիվ մասնակցություն:
Եզրափակիչ՝ առավելագույնը 8 միավոր
Գնահատման մեթոդ. բանավոր քննություն ըստ առաջադրված հարցաշարի:
Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական
պատասխաններ:
13․ Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

1. Կոնֆլիկտի հոգեբանության նշանակությունը, առարկան և մեթոդները:
2. Կոնֆլիկտի նկարագրության հիմնական սկզբունքները, կոնֆլիկտի պատճառները,
կառուցվածքը, դինամիկան, գործառույթները:

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Կոնֆլիկտի տարատեսակները:
Միջանձնային կոնֆլիկտներ:
Ներանձնային կոնֆլիկտներ։
Անձը կոնֆլիկտում
Ներխմբային կոնֆլիկտներ։
Միջխմբային կոնֆլիկտներ։
Կոնֆլիկտի կառավարում և կարգավորում։

14․ Գրականության ցանկ

1. Аллахвердова О. В. и др. Конфликтология — СПб.: Лань. 1999.
2. Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология: Учебник для вузов. — М.: ЮНИТИ,
1999.

3. Гришина Н. В. Психология конфликта. — СПб.: Питер, 2004.
4. Дмитриев А. В. Конфликтология. – М.: Гардарики. 2000.
5. Уткин Э. А. Конфликтология. Теория и практика. — М.: «Тандем» ЭКМОС, 1998.
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1. 1309/Բ12

2. Կազմակերպչական հոգեբանություն

3. 6 ECTS կրեդիտ

«Հետազոտական բաղադրիչով»
4. 4 ժամ/ շաբ․

5. Դաս․- 2, գործ․- 2

6. 5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով

8. Դասընթացի նպատակն է
• ուսանողի մոտ ձևավորել լիարժեք մասնագիտական պատկերացումներ կազմակերպչական
հոգեբանության արդի հիմնախնդիրների,
• տրամադրել գիտելիքներ կազմակերպության գործառնության հոգեբանական
առանձնահատկությունների մասին, որոնք ունեն գործնական նշանակություն
կազմակերպության ղեկավարման, աշխատանքային գործընթացի կազմակերպման,
կադրերի ընտրության, ինչպես նաև աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման
գործընթացում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Սահմանելու կազմակերպչական սոցիալական հոգեբանությանն առնչվող խնդիրների և արդի
ձեռքբերումները,
2. Մեկնաբանելու կազմակերպության ներքին և արտաքին հարաբերությունների ձևավորման
վրա մարդկային գործոնների ազդեցությունը,
3. ներկայացնելու և քննարկելու մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտում հոգեբանմասնագետի /որպես հետազոտող-փորձագետ և խորհրդատու/ հիմնական գործառույթները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. Վերլուծելու կազմակերպությունում առկա սոցիալ-հոգեբանական մթնոլորտն ու խնդիրները
5. Բացատրելու կազմակերպության ներսում առաջացող խնդիրները, նրանց պատճառները և
առաջարկել համարժեք լուծումներ
6. Կազմակերպելու առողջ սոցիալ-հոգեբանական մթնոլորտ ստեղծելուն ուղղված
համապատասխան միջոցառումներ /աշխատանքներ
7. Իրականացնել հոգեբանի գործառույթները կազմակերպությունում
8. Տեխնիկական և վարչական բնույթի որոշումներ կայացնել մարդկային ռեսուրսների
կառավարման ոլորտում

գ․ ընդհանրական կարողություններ
9. գնահատելու կազմակերպություններում հոգեբանների գործունեության զարգացման
հնարավորությունները
10. կատարելու հետազոտական աշխատանք կազմակերպչական հոգեբանության մոտեցումների
շրջանակներում և կազմակերպության ներսում և այլ կազմակերպությունների համար
11. աշխատելու տարբեր տեղական, միջազգային և արտասահմանյան կազմակերպություններում
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1․նկարագրելու հոգեբանության հիմնական մեթոդաբանական սկզբունքները, արդի և հիմնարար
տեսությունները, ներկայացնելու դրանց առնչվող հայեցակարգերը, մոտեցումներն ու
հասկացությունները, սահմանելու դրանց կիրառական նշանակությունը հասարակական կյանքի
տարբեր ոլորտներում:
Ա4․ ներկայացնելու հոգեբանության հիմնարար և կիրառական բնագավառներին առնչվող
հոգեբանական փաստերը և օրինաչափությունները, հասկանալու դրանց դերն ու
նշանակությունը անհատի և հասարակության կյանքում:
Բ4․համադրելու հոգեբանական աշխատանքի տարբեր մոտեցումները, գտնելու մասնագիտական
լուծումներ և ցուցաբերելու ստեղծագործական մոտեցում։
Գ1․համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, աշխատելու
մասնագիտական միջավայրում
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
•
•

դասախոսություն
ինտերակտիվ քննարկում

•

գործնական խաղերի իրականացում

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ տրամաբանական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. նյութի ճիշտ մեկնաբանություն, մտքի տրամաբանվածություն,
ինքնուրույնություն:

2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 5 միավոր (Հետազոտական Բաղադրիչով)
Գնահատման մեթոդ. Նախապես հանձնարարված թեմայով հետազոտության կազմակերպում
անհատական կամ թիմով և կատարած աշխատանքի բանավոր ներկայացում:
Գնահատման չափանիշներ. նյութի ճիշտ մեկնաբանություն, մտքի տրամաբանվածություն և
ինքնուրույնություն:
Ընթացիկ ստուգումներ․ 5 միավոր
Գնահատման մեթոդ. Սեմինարների համար հանձնարարված նյութի ներկայացում, հարց ու
պատասխանին ակտիվ մասնակցություն:
Մասնակցություն․ առավելագույնը 2 միավոր
Գնահատման մեթոդ. Մասնակցության և ակտիվության ամրագրում:
Գնահատման

չափանիշներ.

Ֆիզիկական

ներկայություն,

դասախոսություններին

և

սեմինարներին հարց ու պատասխանի, քննարկումների ակտիվ մասնակցություն:
Եզրափակիչ՝ առավելագույնը 4 միավոր
Գնահատման մեթոդ. բանավոր քննություն ըստ առաջադրված հարցաշարի:
Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական
պատասխաններ:
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Կազմակերպչական հոգեբանության առարկան և խնդիրները, հիմնական հասկացությունները:
2. Կառավարման տեսության կայացումը և զարգացումը:
3. Կազմակերպության ղեկավարման հոգեբանական խնդիրները:
4. Կազմակերպությունը և նրա հիմնական խնդիրները:
5. Արտասահմանյան կազմակերպչական սոցիալական հոգեբանություն /ամերիկյան դասական
դպրոց, ամերիկյան սոցիալ-հոգեբանական դպրոց, ճապոնական դպրոց/:
6. Լիդերություն և ղեկավարում: Լիդերության հիմնական տեսությունները:
7. Կառավարչական գործունեության հիմնական գործառույթները:
8. Կառավարման փիլիսոփայություն և ռազմավարություն:
9. Մենեջմենթի ներկազմակերպչական ապահովում:
10. Հաղորդակցումը կազմակերպության մեջ:
11. Ղեկավարի

գործունեության

ընթացքում

խմբային

երևույթների

կառավարման

հոգեբանություն:
12. Սոցիալ-հոգեբանական մթնոլորտ, էությունը:
13. Կորպորատիվ մշակույթ:
14. Անձնակազմի մոտիվացիան և խթանումը:
15. Գենդերային միտումները կազմակերպությունում:
16. Կոնֆլիկտները կազմակերպությունում:
17. Հոգեբանի գործունեության սպեցիֆիկան կազմակերպությունում:
18. Մարդկային ռեսուրսների կառավարում:
19. Կորպորատիվ հոգեբանի հիմնական գործառույթների իրականացում:
20. Որոշման կայացման հոգեբանություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.

Գործարարության հոգեբանական նախադրյալները, Երևան 2010
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.: ИНФРАМ, 2000.

4.

Занковский А.Н. Организационная психология: Учеб. пособие. - М.: Флинта: МПСИ, 2000.

5.

Steve M. Jex, Thomas W. Britt "Organizational Psychology: A Scientist-Practitioner Approach"
Publisher: Wiley, 2008, 648 Pages
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1. 1309/Բ15

2. Այցելուակենտրոն հոգեթերապիա

3. 3 ECTS կրեդիտ

4. 3 ժամ/շաբ.

5. Դաս. – 2, գործ․ - 1

6. 5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ծանոթացնել ուսանողներին այցելուակենտրոն հոգեթերապիայի հիմնադրույթներին և
աշխատանքի սկզբունքներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. թվարկելու այցելուակենտրոն հոգեթերապիայի հիմնական հասկացությունները
2. ընտրելու և հիմնավորելու թերապիայի առանձին ուղղությունները
3. մեկնաբանելու այցելուակենտրոն հոգեթերապիայի արդյունքները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. կիրառելու այցելուակենտրոն հոգեթերապիայի մեթոդները պրակտիկայում
5. վերլուծելու այցելուի խնդրիները և դրանց միջև առկա կապերը
6. իրականացնելու այցելուի նախնական հոգեբանական ախտորոշում

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. օգտվելու տեղեկատվության տարբեր աղբյուրներից
8. համեմատելու այցելուակենտրոն հոգեթերապիան հոգեթերապիայի այլ ուղղությունների
հետ
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4․ ներկայացնելու հոգեբանության հիմնարար և կիրառական բնագավառներին առնչվող
հոգեբանական փաստերը և օրինաչափությունները, հասկանալու դրանց դերն ու
նշանակությունը անհատի կյանքում:
Ա5․ թվարկելու հոգեբանի մասնագիտական գործունեության հիմնական էթիկական սկզբունքները,
մատնանշելու դրանց նշանակությունը և պահպանման անհրաժեշտությունը:
Բ3. տարբերակելու և մեկնաբանելու հոգեբանական երևույթները, մարդու կյանքի և
գործունեության տարբեր ոլորտներում առկա հոգեբանական խնդիրները:
Գ3. քննադատորեն վերլուծելու և եզրահանգումներ կատարելու տեսությունների,
ուսումնասիրությունների և կիրառական հիմնախնդիրների վերաբերյալ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

4. դասախոսություն
5. ինտերակտիվ քննարկում
6. գործնական օրինակների ցուցադրություն

299

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ընթացիկ քննություններ․ առավելագույնը 8 միավոր. (յուրաքանչյուր 4-ական միավորով)
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ տրամաբանական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. նյութի ճիշտ մեկնաբանություն, մտքի տրամաբանվածություն,
ինքնուրույնություն:
Ընթացիկ ստուգումներ․ առավելագույնը 6 միավոր
Գնահատման մեթոդ. Սեմինարների համար հանձնարարված նյութի ներկայացում, հարց ու
պատասխանին ակտիվ մասնակցություն:
Ինքնուրույն աշխատանք․ առավելագույնը 4 միավոր
Գնահատման մեթոդ. Նախապես հանձնարարված թեմայով ինքնուրույն աշխատանքի
պատրաստում և բանավոր կամ գրավոր ներկայացում։
Գնահատման
առաջադրված

չափանիշները՝

կատարված

հանձնարարությանը,

աշխատանքի

ինքնուրույն

համապատասխանությունը

վերլուծության

առկայություն,

եզրահանգումների ամփոփում, վիճակագրական հավաստումներ։

Մասնակցություն․ գնահատվում է առավելագույնը 2 միավոր
Գնահատման մեթոդ. Մասնակցության և ակտիվության ամրագրում:
Գնահատման

չափանիշներ.

Ֆիզիկական

ներկայություն,

դասախոսություններին

սեմինարներին հարց ու պատասխանի, քննարկումների ակտիվ մասնակցություն:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Կ.Ռոջերսի տեսությունը: Կ․Ռոջերսի կենսագրությունը, այցելուակենտրոն թերապիայի
հիմնադրման պատճառները
2. Այցելուակենտրոն հոգեթերապիայի տեսություն։
Հումանիստական պարադիգմայի տարբերությունը հոգեդինամիկից: Հումանիստական
մոտեցման սահմանափակումները:
3. Այցելու-հոգեթերապևտ հարաբերությունները այցելուակենտրոն թերապիայում։ Թերապևտայցելու հարաբերությունների բուժիչ էֆեկտի մասին
4. Հիմնական հասկացություններ․ «Փորձի դաշտ», «Ինքնություն»
5. Հիմնական հասկացություններ․ Ինքնաիրականացման ձգտում
6. Հիմնական հասկացություններ․ Ոչ պայմանական ընդունում, կոնգրուենտություն
7. Հիմնական հասկացություններ․ Էմպատիա և հոգեբանական մթնոլորտ
8. Հիմնական հասկացություններ․ Հոգեբանական աջակցություն՝միավորում, զգացում, գիտակցում
9. Հիմնական հասկացություններ․ Պոզիտիվ աշխարհայացք և ասերտիվ վարք
10. Հիմնական հասկացություններ․ Խնդիրը՝որպես ռեսուրս: Որոշման ընդունման խթանում
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Маслоу А. Мотивация и личность. — СПб.: Питер, 2008
2. Бьюдженталь Дж. Искусство быть психотерапевтом,СпБ, 2000
3. Мэй Р. Искусство психологического косультирования, М.: 2004
4. Роджерс Карл. Клиент-центрированная психотерапия, 2002г.
5. Роджерс Карл. Консультирование и психотерапия, 2006г.
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և

1. 1308/Բ06

2. Կրթության հոգեբանություն

3. 4 ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2, գործ.-2

6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ քննությունների

8.

Դասընթացի նպատակն է`
•

ծանոթացնել ուսանողներին կրթության կառուցվածքին, ուսումնական և մանկավարժական
գործունեության հոգեբանական առանձնահատկություններին և օրինաչափություններին,

•

տրամադրել տարբեր տարիքային փուլերում սովորողների կրթության կազմակերպման
առանձնահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքներ, ձևավորել դպրոցին հոգեբանական

•

պատրաստվածության և ուսումնական մոտիվացիայի հոգեախտորոշման հմտություններ:
ձևավորել առանձնահատուկ կրթական կարիքներ ունեցող սովորողների
առանձնահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքներ :

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. բնութագրելու կրթությունը` որպես համակարգ և գործընթաց, թվարկելու այդ գործընթացի
սուբյեկտների` աշակերտի և մանկավարժի հոգեբանական բնութագրերը:
2. սահմանելու ուսումնական գործունեության բնութագրերը, կառուցվածքը, առարկայական
բովանդակությունը, ուսումնական մոտիվացիայի տեսակներն ու տարիքային
առանձնահատկությունները:
3. նկարագրելու կրթության առանձնահատուկ կարիքներ ունեցող սովորողների
առանձնահատկությունները, սահմանել ներառական կրթության սկզբունքները և էությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. գնահատելու տարբեր տարիքի սովորողների ուսումնական մոտիվացիայի մակարդակը,
5. կիրառելու հոգեախտորոշիչ մեթոդիկաներ դպրոցական ուսուցմանը երեխայի
հոգեբանական պատրաստվածությունը որոշելու համար:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
6. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ), ստեղծագործաբար կիրառել
յուրացրած գիտելիքը և հմտությունները:
10․Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Ներկայացնելու հոգեբանական հիմնախնդիրները՝ մարդու հոգեկան զարգացման օրինաչափությունները, մեխանիզմները, առանձնահատկությունները, հոգեկանի նորմալ և ախտաբանական դրսևորումները:
Ա4. Ներկայացնելու հոգեբանության հիմնարար և կիրառական բնագավառներին առընչվող
հոգեբանական

փաստերը

և

օրինաչափությունները,

հասկանալու

դրանց

դերն

ու

նշանակությունը անհատի և հասարակության կյանքում:
Բ2. Գործնականում կիրառելու հոգեախտորոշիչ մեթոդներ, մասնագիտական վերլուծության
օգնությամբ կատարելու հիմնավորված եզրահանգումներ։
Բ3.

Տարբերակելու

և

մեկնաբանելու

հոգեբանական

երևույթները,

մարդու

կյանքի

և

գործունեության տարբեր ոլորտներում առկա հոգեբանական խնդիրները, իրականացնելու այդ
խնդիրների լուծմանն ուղղված գործողություններ:
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Գ1․ Համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, աշխատելու
մասնագիտական միջավայրում, պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը
Գ5. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքը, ընկալելու և տարածելու նոր
տեղեկատվությունը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. (նշել

դասընթացի ընթացքում կիրառվող մեթոդները)
1. Դասախոսություն, գործնական պարապմունքներ
2. Ինտերակտիվ մեթոդներ, քննարկում
3. Հանձնարարված գրականության ընթերցում և վերլուծություն
4. Ինքնուրույն արտալսարանային անհատական աշխատանքներ (անհատական
հոգեախտորոշիչ ուսումնասիրություններ և դրանց արդյունքների
ներկայացում)
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր։
Գնահատման մեթոդները՝ գործնական դասերին մասնակցություն, առաջադրանքների
կատարում:
2. Ընթացիկ ստուգումները գնահատվում են 8 միավոր
Գնահատման մեթոդները՝ սեմինար հանդիպումների ընթացքում հանձնարարված
գրականության ընթերցում և քննադատական վերլուծություն
3. Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 9 միավոր. Գնահատման մեթոդները՝
բանավոր քննություն։
Գնահատման չափանիշները՝ դասընթացի նյութի յուրացման որակ և ընդգրկում, մտքի
վերլուծականություն և ինքնուրույնություն։ Հարցատոմսն ընդգրկում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝
3-ական միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Կրթություն: Կրթության ժամանակակից հարացույցը
2. Ուսուցումը կրթության կառուցվածքում: Ուսումնական գործունեություն:
3. Մանկավարժական գործունեություն:
4. Կրթական գործընթացի սուբյեկտները` մանկավարժ և սովորող:
5. Առանձնահատուկ կրթական կարիքներ և ներառական կրթություն:
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
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1. 1309/Բ08

2. Բժշկական հոգեբանություն

3. 7 ECTS կրեդիտ

4. 6 ժամ / շաբաթ

5. դաս,- 4, գործ. – 2

6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատումով

8. Դասընթացի նպատակն է ՝
•

հաղորդել
ուսանողներին
հիմնադրույթների մասին,

հիմնարար

գիտելիքներ

բժշկական

հոգեբանության

•

ծանոթացնել առանձին հոգեկան խանգարումների ծագումնաբանությանը,
դրսևորման առանձնահատկություններին և բուժման եղանակներին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Թվարկելու կլինիկական հոգեախտորոշման հիմնական մեթոդները և մեթոդիկաները
2. ընտրելու և հիմնավորելու կլինիկական տարբեր խանգարումների ախտորոշմանն ուղղված
մեթոդիկաները
3. մեկնաբանելու կլինիկական պրակտիկայում կիրառվող մեթոդիկաների արդյունքները
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. կիրառելու կլինիկական-հոգեբանական մեթոդները և մեթոդիկաները ախտահոգեբանական
հետազոտություններում
5. վերլուծելու ստացված արդյունքները և դրանց միջև առկա կապերը
6. իրականացնելու հոգեբանական ախտորոշում
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. օգտվելու տեղեկատվության տարբեր աղբյուրներից
8. մոդելավորելու և կատարելու կլինիկական- հոգեբանական հետազոտություններ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1․ նկարագրելու հոգեբանության հիմնական մեթոդաբանական սկզբունքները, արդի և
հիմնարար

տեսությունները,

ներկայացնելու

դրանց

առնչվող

հայեցակարգերը,

մոտեցումներն ո ւհասկացությունները, սահմանելու դրանց կիրառական նշանակությունը
հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում:
Ա6․

անվանելու հոգեկան խանգարումների յուրաքանչյուր
դասակարգման համակարգերը ((DSM-5, ICD-10))

տեսակի

ախտանիշները

և

Բ3․ տարբերակելու և մեկնաբանելուհոգեբանական ախտաբանական երևույթները, մարդու
կյանքի և գործունեության տարբեր ոլորտներում առկա հոգեբանական խնդիրները,
իրականացնելու այդ խնդիրների լուծմանն ուղղված գործողություններ:
Գ1. համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, աշխատելու
մասնագիտական միջավայրում։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
•

դասախոսություն,

•
•

սեմինար պարապմունք
գրականության ինքնուրույն վերլուծություն և բանավոր զեկուցում:
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

2 ընթացիկ քննություն․ 8 միավոր (4-ական միավոր յուրաքանչյուրը)
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ տրամաբանական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. նյութի ճիշտ մեկնաբանություն, մտքի տրամաբանվածություն,
ինքնուրույնություն:Ընթացիկ ստուգումներ․ 4 միավոր

Մասնակցություն․ առավելագույնը 2 միավոր
Գնահատման մեթոդ. Մասնակցության և ակտիվության ամրագրում:
Գնահատման
չափանիշներ.
Ֆիզիկական
ներկայություն,
դասախոսություններին
սեմինարներին հարց ու պատասխանի, քննարկումների ակտիվ մասնակցություն:

և

Եզրափակիչ՝ առավելագույնը 6 միավոր (տոմսում 3 հարց 2-ական միավորով)
Գնահատման մեթոդ. բանավոր քննություն ըստ առաջադրված հարցաշարի:
Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական
պատասխաններ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Բժշկական հոգեբանության պատմությունը, առարկան, խնդիրները և բաժինները
2. Հասկացություն նորմայի և ախտաբանության մասին: Սիմպտոմ, սինդրոմ,
նոզոլոգիա հասկացությունները
3. Հոգեկան առողջության չափանիշներն՝ ըստ ՀԱԿ-ի
4. Հոգեկան գործընթացների խանգարումներ՝ զգայություն, ընկալում,
հիշողություն, մտածողություն
5. Գիտակցության և ինքնագիտակցության խանգարումներ
6. Նևրոտիկ սպեկտրի խանգարումներ
7. Տագնապային խանգարումների բնութագիրը և տեսակները
8. Դեպրեսիա
9. Երկբևեռ խանգարում
10. Շիզոֆրենիա
11. Էպիլեպսիա
12. Հասկացություն հոգեսոմատիկայի մասին. «Չիկագյան յոթնյակ»
13. Ծերունական փսիխոզներ
14. Օնկոհոգեբանություն, պալիատիվ խնամք
15. Ալկոհոլիզմ, թմրամոլություն
14. Հիմնական գրականության ցանկ
1. Перре М., Бауман У., Клиническая психология, Питер, 2006
2. Менделевич В.Д., Клиническая и медицинская психология, М., 2002
3. Карвасарский Б.Д., Медицинская психология, Л., 1982
4. Лакосина Н.Д., Ушаков Г.К., Медицинская психология, М., 1984
5. Тод Дж., Богард А., Основы клинической и консультативной психологии, Эксмо-Пресс, М., 2001

304

1. 1309/Բ10

2. Ստեղծագործության հոգեբանություն

4. 6 ժամ/շաբ.

5. Դաս. – 4, գործ․- 2

6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատմամբ

3. 4 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ծանոթացնել ուսանողներին ստեղծագործության հոգեբանության հիմնադրույթներին և
աշխատանքի սկզբունքներին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. թվարկելու ստեղծագործության հոգեբանության հիմնականհասկացությունները
2. ընտրելու և հիմնավորելու ստեղծագործության հոգեբանությանուղղությունները
3. մեկնաբանելու ստեղծագործության հոգեբանության արդյունքները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. կիրառելու ստեղծագործության հոգեբանության մեթոդները պրակտիկայում
5. վերլուծելու ստեղծագործողի աշխատանքի արդյունքները
6. իրականացնելու որոշակի արտ-թերապևտիկ աշխատանքներ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. օգտվելու տեղեկատվության տարբեր աղբյուրներից
8. համեմատելու ստեղծագործության հոգեբանությունը հոգեբանության այլ ուղղությունների հետ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4․ ներկայացնելու ստեղծագործության հոգեբանության հիմնարար և կիրառական
բնագավառներին առընչվող հոգեբանական փաստերը և օրինաչափությունները, հասկանալու
դրանց դերն ու նշանակությունը անհատի կյանքում:
Ա5․ թվարկելու ստեղծագործության հոգեբանի մասնագիտական գործունեության հիմնական
էթիկական սկզբունքները, մատնանշելու դրանց նշանակությունը և պահպանման
անհրաժեշտությունը:
Բ3. տարբերակելու և մեկնաբանելու հոգեբանական երևույթները, մարդու կյանքի և գործունեության
տարբեր ոլորտներում առկա հոգեբանական խնդիրները:
Գ3. քննադատորեն վերլուծելու և եզրահանգումներ կատարելու ստեղծագործության հոգեբանության
տեսությունների, ուսումնասիրությունների և կիրառական հիմնախնդիրների վերաբերյալ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. ինտերակտիվ քննարկում
3. գործնական օրինակների ցուցադրություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր.
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ տրամաբանական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. նյութի ճիշտ մեկնաբանություն, մտքի տրամաբանվածություն,
ինքնուրույնություն:

2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր.
Գնահատման մեթոդ. Նախապես հանձնարարված թեմայով վերլուծական աշխատանքի
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կատարում և բանավոր ներկայացում:
Գնահատման չափանիշներ. նյութի ճիշտ մեկնաբանություն, մտքի տրամաբանվածություն և
ինքնուրույնություն:

Ընթացիկ ստուգումներ․ 4 միավոր
Գնահատման մեթոդ. Սեմինարների համար հանձնարարված նյութի ներկայացում, հարց ու
պատասխանին ակտիվ մասնակցություն:

Ինքնուրույն աշխատանք․ գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր
Գնահատման մեթոդ. Նախապես հանձնարարված
պատրաստում և բանավոր կամ գրավոր ներկայացում։
Գնահատման
առաջադրված

չափանիշները՝

կատարված

հանձնարարությանը,

թեմայով

աշխատանքի

ինքնուրույն

ինքնուրույն

աշխատանքի

համապատասխանությունը

վերլուծության

առկայություն,

եզրահանգումների ամփոփում, վիճակագրական հավաստումներ։

Մասնակցություն․ գնահատվում է առավելագույնը 2 միավոր
Գնահատման մեթոդ. Մասնակցության և ակտիվության ամրագրում:
Գնահատման

չափանիշներ.

Ֆիզիկական

ներկայություն,

դասախոսություններին

և

սեմինարներին հարց ու պատասխանի, քննարկումների ակտիվ մասնակցություն:

Եզրափակիչ․ առավելագույնը 5 միավոր (տոմսում 2 հարց 2,5-ական միավորով)
Գնահատման մեթոդ. բանավոր քննություն ըստ առաջադրված հարցաշարի:
Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական
պատասխաններ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ստեղծագործության հոգեբանության առարկան, մեթոդները, կապն այլ գիտությունների հետ։
2. Ստեղծագործությունը բացատրող
տեսությունները․հոգեվերլուծական,անալիտիկ,ախտաբանական և այլն։
3. Ստեղծագործության հոգեբանության բնագավառները․գիտական և գեղարվեստական։
4. Ստեղծագործական աշխատանքի հիմնական փուլերը․գիտակցական աշխատանք,
ինկուբացիա, փայլատակումվերջնական արդյունք։
5. Ստեղծագործ անձին բնորոշ առանձնահատկությունները։
6. Կրեատիվություն և ստեղծագործություն։ Կոնվերգենտ և դիվերգենտ մտածողություն։
Թորենսի ինտելեկտուալ շեմ հասկացությունը։
7. Ստեղծագործական ընկալում։ Գյոթեի և Լեոնտևի մեկնաբանումները։
8. Նորը որպես ստեղծագործության արդյունք։ Նորի ընկալման արքետիպային մակարդակը;
9. Մշակութային անգիտակցականը որպես գեղարվեստական մտածողության աղբյուր։
10. Ստեղծագործական գործընթացը որպես թերապիա։ Ընդհանուր հասկացություն արտթերապիայի մասին։
14. 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.
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2. Ռազմական և արտակարգ իրավիճակների հոգեբանություն
«Հետազոտական բաղադրիչով»

4. 4 ժամ/ շաբ.

5. դաս.- 2,գործ.-2

6. 7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման

8.
•

3. 4 ECTS
Կրեդիտ

Դասընթացի նպատակն է`
Ուսանողներին ծանոթացնել արտակարգ իրավիճակների, դրանցում առաջացող
հոգեֆիզիոլոգիական, սոցիալ-հոգեբանական տեղաշարժերի վերաբերյալ տեսական
գիտելիքներին:

•

Ներկայացնել արտակարգ գործոն պարունակող մասնագիտություններում աշխատակիցների
հոգեբանական տեղաշարժերի օրինաչափությունները, աշխատունակության պահպանման
միջոցների կիրառման հնարավորությունները:

•

Լուսաբանել զինվորական գործունեության հոգեբանական առանձնահատկությունները և այդ
գործունեության արդյունավետության հետ կապված տեսական և կիրառական հարցերը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ունենալու աշխատանքային գործունեության ընթացքում առաջացող արտակարգության և
ռիսկայնության վերաբերյալ գիտելիք, աշխատանքային պայմանների և աշխատանքային վարքի
մոդելների շուրջ պատկերացումներ,
2. տիրապետելու արտակարգ իրավիճակների հոգեբանական օրինաչափություններին,
3. իմանալու զինծառայողների հոգեկան առողջության պահպանման ու սոցիալհոգեբանական հարմարման կիրառական և տեսամեթոդաբանական ասպեկտները,
4. իմանալու խաղաղ և ռազմական դրության պայմաններում հոգեբանական
աշխատանքի ուղղություններն ու մոդելները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. վերլուծելու արտակարգ իրավիճակներում տեղի ունեցող հոգեկան տեղաշարժերը,
2. հետևելու և հնարավորինս ճշգրիտ նկարագրելու աշխատանքային գործունեության մեջ
ծագող հոգեբանական ոչ ստանդարտ իրավիճակները,
3. նպաստելու զինծառայողների հոգեկան առողջության պահպանմանն ու սոցիալհոգեբանական հարմարմանն ուղղված ընթացակարգերին,
4. կատարելու հետազոտական աշխատանքներ արտակարգ իրավիճակներում գործող
5. մասնագետների, ինչպես նաև զինծառայողների հոգեկան ներուժի բացահայտման,
զինվորական գործունեությանը անձի հոգեբանական պատրաստության վիճակի
կայուն պահպանման ուղղություններով:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ,
աշխատել համապատասխան մասնագիտական միջավայրերում,
2. օպերատիվ արձագանքելու ճգնաժամի պայմաններում դրսևորվող սթրեսային և կոնֆլիկտային
իրավիճակներին, կանխարգելելու դրանք:
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

1. Ա2. ներկայացնելու հոգեբանական հիմնախնդիրները՝ մարդու հոգեկան զարգացման
օրինաչափությունները, մեխանիզմները, առանձնահատկությունները, հոգեկանի նորմալ և
ախտաբանական դրսևորումները:

2. Ա4. ներկայացնելու հոգեբանության հիմնարար և կիրառական բնագավառներին առնչվող
հոգեբանական փաստերը և օրինաչափությունները, հասկանալու դրանց դերն ու
նշանակությունը անհատի և հասարակության կյանքում:

3. Բ3. տարբերակելու և մեկնաբանելու հոգեբանական երևույթները, մարդու կյանքի և
գործունեության տարբեր ոլորտներում առկա հոգեբանական խնդիրները, իրականացնելու այդ
խնդիրների լուծմանն ուղղված գործողություններ:

4. Գ1. համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, աշխատելու
մասնագիտական միջավայրում, պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը:

5. Գ3. քննադատորեն վերլուծելու և եզրահանգումներ կատարելու տեսությունների,
ուսումնասիրությունների և կիրառական հիմնախնդիրների վերաբերյալ:

6. Գ4. պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, վարելու
գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. (նշել
դասընթացի ընթացքում կիրառվող մեթոդները).
1. դասախոսություն,
2. դիդակտիկ տեսանյութերի ներկայացում,
3. Սեմինար-քննարկումներ,
4. ինքնուրույն աշխատանքների ներկայացում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր:

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. նյութի արդյունավետ վերարտադրություն, ինքնուրույն և
տրամաբանված մեկնաբանություն, համապատասխան օրինակների բերում:
2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր:

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր (կամ բանավոր)
կերպով:

Գնահատման չափանիշներ. նյութի արդյունավետ վերարտադրություն, ինքնուրույն և
տրամաբանված մեկնաբանություն, համապատասխան օրինակների բերում:
3. Ինքնուրույն աշխատանքը գնահատվում է առավելագույնը 8 միավոր:

Գնահատման մեթոդ. Առաջադրված թեմաներով նյութերի ինքնուրույն մշակում և վերլուծություն,
գրավոր ներկայացում:

Գնահատման չափանիշներ. համապատասխան գրականության արդյունավետ մշակում, սեփական
դիտարկումներ, տրամաբանված մեկնաբանություն և վերլուծություն:
4. Ընթացիկ ստուգումը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր:

Գնահատման չափանիշներ. դասընթացի ծրագրով նախատեսված թեմաների սեմինարքննարկումներին ակտիվության մակարդակ:
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից:
Բաժին 1. Արտակարգ իրավիճակների սահմանումները և հոգեբանական արտակարգությունը:
Բաժին 2. Ռազմական հոգեբանության առարկան և ուղղությունները:
Բաժին 3. Արտակարգ և ճգնաժամային իրավիճակներում անձի գործունեության և վարքի
առանձնահատկությունները:
Բաժին 4. Զինվորական գործունեության հոգեբանական առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Մարգարյան Վ. Հ. Մարտական գործունեության հոգեբանական հիմքերը: Եր.,2009, 284 էջ:
2. Մարգարյան Վ. Հ. Մարտի հոգեբանություն: Եր., 2009, 436 էջ:
3. Մկրտումյան Մ.Պ. Արտակարգ իրավիճակների հոգեբանության կանխարգելման
և վերակագնողական հիմնախնդիրները, Եր., Զանգակ-97, 2008, 320 էջ:
4. Антипов В. В. Психологическая адаптация к экстремальным ситуациям, М.2002г., 176 с.
5. Малкина-Пых И. Г. Экстремальные ситуации (Справочник практического психолога). – М.:
Изд- во Эксмо, 2005. – 960 с.
6. Осипова А. А. Справочник психолога по работе в кризисных ситуациях_/Ростов н/Д.:
Феникс, 2005,_315 с.
7. Первая психологическая помощь (Пособие для членов отряда быстрого реагирования Общества
Красного Креста Украины)_Киев, 2017.
8. Психология экстремальных ситуаций для спасателей и пожарных / Под общей ред. Ю.С. Шойгу.
М.: Смысл, 2007. – 319 с.
9. Ромек В. Психологическая помощь в кризисных ситуациях, СПб. 2004г., 256с.
10. Смирнов В. Н. Психология управления персоналом в экстремальных условиях: учебн.
пособие_ М., Изд. Центр “Академия”, 2007.
11. Эмоции человека в нормальных и стрессорных условиях/ А.И.Яроцкий,
Ф.П.Космолинский, А.К.Попов и др.; Под общ. ред. А.И. Яроцкого, И.А. Криволапчука._
ГрГУ, 2001. 494 с.
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1. 1309/Բ14

2. Անձնային խանգարումների հոգեբանություն

3. 3 ECTS կրեդիտ

4. 3 ժամ/շաբ

5. Դաս. -2, Գործ. -1

6. 7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման

8.

սընթացի նպատակն է`
•

տրամադրելու գիտելիքներ անձնային խանգարումների ծագման և զարգացման
առանձնահատկությունների և ախտորոշման մասին,

•

ծանոթացնելու անձնային խանգարումների դասակարգմանը, դրանց տեսակների
առանձնահատկություններին, օրինաչափություններին և հոգեբանական
մեխանիզմներին,

•

ծանոթացնելու անձնային խանգարումների գլխավոր տեսություններին և բուժման

•

ժամանակակից մոտեցումներին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. տարբերակելու անձնային խանգարումները այլ հոգեախտաբանական ախտորոշումներից,
2. տարբերակելու անձնային խանգարումների դասակարգումները՝ ICD-10 և DSM-V,
3. վերլուծելու անձնային խանգարումների ծագման և զարգացման հոգեվերլուծական և
կոգնիտիվ-վարքաբանական տեսությունները,
4. տարբերակելու անձնային խանգարումների թերապևտիկ ոճերի յուրահատկությունները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. թվարկելու և մեկնաբանելու անձնային խանգարումների տիպերը,
2. վերլուծելու և համեմատելու տարբեր դասակարգիչների յուրահատկությունները՝ անձնային
խանգարումների մասով,
3. տարբերակելու տարբեր անձնային խանգարումների հետ հոգեթերապևտիկ աշխատանքի
ձևերը։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. իրականացնելու վերլուծական աշխատանք։
10․Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. ներկայացնելու հոգեբանական հիմնախնդիրները՝ մարդու հոգեկան զարգացման
օրինաչափությունները, մեխանիզմները, առանձնահատկությունները, հոգեկանի նորմալ
և ախտաբանական դրսևորումները:
Ա6․անվանելու հոգեկան խանգարումների յուրաքանչյուր տեսակի ախտանիշները և
դասակարգման համակարգերը (DSM-5, ICD-10)
Բ4. համադրելու հոգեբանականաշխատանքիտարբերմոտեցումները, գտնելու
մասնագիտական լուծումներևցուցաբերելուստեղծագործականմոտեցում։
Գ3. քննադատորենվերլուծելուևեզրահանգումներկատարելու տեսությունների,
ուսումնասիրություններիևկիրառականհիմնախնդիրներիվերաբերյալ:
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11․Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. դեպքերի քննարկում,
3. սեմինար պարապմունք,
4. բանավեճ:
12․ Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 5 միավոր.
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ տրամաբանական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. նյութի ճիշտ մեկնաբանություն, մտքի տրամաբանվածություն,
ինքնուրույնություն:

2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.
Գնահատման մեթոդ. Նախապես հանձնարարված թեմայով վերլուծական աշխատանքի
կատարում և գրավոր ներկայացում:
Գնահատման չափանիշներ. նյութի ճիշտ մեկնաբանություն, մտքի տրամաբանվածություն և
ինքնուրույնություն:

Ինքնուրույն աշխատանք․ գնահատվում է առավելագույնը 8 միավոր
Գնահատման մեթոդ. Նախապես հանձնարարված թեմայով ինքնուրույն աշխատանքի
պատրաստում և բանավոր կամ գրավոր ներկայացում։
Գնահատման

չափանիշները՝

կատարված

աշխատանքի

համապատասխանությունը

առաջադրված
հանձնարարությանը,
ինքնուրույն
վերլուծության
եզրահանգումների ամփոփում, վիճակագրական հավաստումներ։

առկայություն,

Մասնակցություն․ գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր
Գնահատման մեթոդ. Մասնակցության և ակտիվության ամրագրում:
Գնահատման

չափանիշներ.

Ֆիզիկական

ներկայություն,

դասախոսություններին

սեմինարներին հարց ու պատասխանի, քննարկումների ակտիվ մասնակցություն:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բաժին 1. Անձնային խանգարումներ, հիմնական հասկացությունները և սահմանումները,
անձնային խանգարումների ընդհանուր բնութագիրը և ախտորոշումը։
Բաժին 2. Անձնային խանգարումների տեսությունները՝ հոգեդինամիկ և կոգնիտիվ
ուղղությունները։
Բաժին 3. Անձնային խանգարումների տիպերն՝ ըստ ախտորոշիչ համակարգերի, առանձին
անձնային խանգարումների բնորոշումները և դիֆֆերենցիալ ախտորոշումը:
Բաժին 4. Անձնային խանգարումների հոգեթերապիայի առանձնահատկությունները
հոգեդինամիկ և կոգնիտիվ-վարքաբանական մոդելներում։

311

և

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Кернберг О. Тяжелые личностные расстройства. Стратегии психотерапии. М.: Независимая
фирма "Класс", 2001
2. Когнитивная психотерапия расстройств личности / Под ред. А.Бека и А.Фримена.
СПб.: Питер, 2002.
3. Личко А. Е.Психопатии и акцентуации характера у подростков / Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер,
В. Я. Романова — СПб.: Речь, 2009.
4. Personality Disorders by Mario Maj (Editor) February 2005.
5. Personality Disorders in Modern Life, 2nd Editionby Theodore Millon, Carrie M. Millon, Sarah
Meagher, Seth Grossman, Rowena Ramnath August 2004.
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2. Իրավաբանական հոգեբանություն և փորձաքննություն

1․1309/Բ09

3. 4 ECTS Կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս. -2, գործ.-2

6. 7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ ստուգման

8. Դասընթացի նպատակն է`
•

ծանոթացնել դատահոգեբանական փորձաքննությունների նշանակման և անցկացման
սկզբունքներին ու գործիքներին

•

տեղեկացնել դատահոգեբանական փորձաքննությունների տեսակներին և դրանց
առանձնահատկություններին

•

ծանոթացնել իավաբանության ոլորտի գործունեության տեսակների
առանձնահատկություններին և դրանց առավել արդյունավետ իրականացման համար
անհրաժեշտ հոգեբանական պատրաստվածության խնդիրներին

•

ներկայացնել հանցագործության և հանցագործ անձի ձևավորման սոցիալ-հոգեբանական
հիմնական առանձնահատկություններին

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. թվարկելու և բացատրելու դատահոգեբանական փորձաքննությունների տեսակները,
2. ներկայացնելու և քննարկելուտարբեր տեսակի դատահոգեբանական
փորձաքննությունների անցկացման առանձնահատկություններն ու անցկացման
յուրահատկությունները,
3. քննարկելուիրավաբանական ոլորտի տարբեր գործունեության տեսակների՝ քննչական,
դատական, փաստաբանական, քրեակատարողական, արդյունավետ իրականացման
համար անհրաժեշտ սոցիալ-հոգեբանական պատրաստվածության կիրառական
խնդիրները
4. ներկայացնելու հանցագործության և հանցագործ անձի հոգեբանական
նախադրյալները և սոցիալականացման խեղաթյուրումները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. տարբերակել դատահոգեբանական փորձաքննություններն ըստ գործերի և ընտրել
գործիքակազմ դրանց իրականացման համար,
6. վերլուծել դատահոգեբանական փորձաքննությունների եզրակացությունների որակը և
տալ դրանց մասնագիտական գնահատական,
7. ձևակերպելու իրավաբանական ոլորտի տարբեր գործունեությամբ զբաղվող անձանց
սոցիալ-հոգեբանական պատրաստվածության խնդիրները և ցույց տալ դրանց լուծման
ուղիները
8. վերլուծել հանցագործ անձի սոցիալ-հոգեբանական դեգրադացման պատճառները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
9. պատրաստելու վերլուծություն և վարել գիտա-կիրառական քննարկում:
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10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. ներկայացնելու հոգեբանական հիմնախնդիրները՝մարդու հոգեկան զարգացման
օրինաչափությունները, մեխանիզմները, առանձնահատկությունները, հոգեկանի նորմալ և
ախտաբանական դրսևորումները:
Ա4. ներկայացնելու հոգեբանության հիմնարար և կիրառական բնագավառներին առընչվող
հոգեբանական փաստերը և օրինաչափությունները, հասկանալու դրանցդ երն ու
նշանակությունը անհատի և հասարակության կյանքում:
Բ2. գործնականում կիրառելու հոգեախտորոշիչ մեթոդներ, մասնագիտական վերլուծության
օգնությամբ կատարելու հիմնավորված եզրահանգումներ։
Գ3. քննադատորեն վերլուծելու և եզրահանգումներ կատարելու տեսությունների,
ուսումնասիրությունների և կիրառական հիմնախնդիրների վերաբերյալ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. սեմինար պարապմունք, ներառյալ, գրականության ինքնուրույն վերլուծություն և բանավոր
զեկուցում
3. մասնագիտական քննարկումներ հրավիրյալ փորձագետների հետ
4. բանավեճ Պոպերյան սկզբունքով
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. ըստ եզրափակիչ քննության՝
Ընթացիկ ստուգումներ․ 9 միավոր
Գնահատման մեթոդ. Սեմինարների համար հանձնարարված նյութի ներկայացում, հարց ու
պատասխանին ակտիվ մասնակցություն:
Ինքնուրույն աշխատանք․ 4 միավոր
Գնահատման մեթոդ. Նախապես

հանձնարարված

թեմայով

ինքնուրույն

աշխատանքի

պատրաստում և բանավոր կամ գրավոր ներկայացում։
Գնահատման

չափանիշները՝

առաջադրված

կատարված

հանձնարարությանը,

աշխատանքի

ինքնուրույն

համապատասխանությունը

վերլուծության

առկայություն,

եզրահանգումների ամփոփում, վիճակագրական հավաստումներ։
Մասնակցություն․ առավելագույնը 2 միավոր
Գնահատման մեթոդ. Մասնակցության և ակտիվության ամրագրում:
Գնահատման

չափանիշներ.

Ֆիզիկական

ներկայություն,

դասախոսություններին

և

սեմինարներին հարց ու պատասխանի, քննարկումների ակտիվ մասնակցություն:
Եզրափակիչ՝ առավելագույնը 5 միավոր (տոմսում 3 հարց 2-ական միավորով)
Գնահատման մեթոդ. բանավոր քննություն ըստ առաջադրված հարցաշարի:
Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական
պատասխաններ:
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ 3 հիմնական բաժիններից.
•

Դատահոգեբանական փորձաքննությունների առանձնահատկությունները,
նշանակման հիմքերը, օրենսդրական կարգավորումները և դրանց
տեսակները։

•

Իրավաբանական գործունեություն իրականացնելու համար սոցիալ-հոգեբանական
պատրաստվածություն, քննչական, դատական, փաստաբանական, քրեակատարողական
միջնորդություն (մեդիացիա):

•

Հանցագործության և հանցագործ անձի ծագման և ձևավորման հարցերը,
անձիսոցիալիզացիայի վրա ազդող ինստիտուտները:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Աղուզումցյան Ռ. Գասպարյան Ա. Մելքոնյան Վ. «Իրավաբանական հոգեբանություն՚»,
Երևան, 2002

2.
3.

Է. Գրին, Ս. Արզումանյան, «Իրավաբանական հոգեբանություն», Երևան 2003
Է. Գրին, «Հոգեբանությունը իրավապահ գործունեությունում», Երևան, Զանգակ-97, 2007թ.

4.

Ստամբուլյան արձանագրություններ

5.

Мамайчук И. И. – Экспертиза личности в судебно-следственной практике, 2002СПб, Речь
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2. Ինքնակարգավորման հիմունքներ
«Հետազոտական բաղադրիչով»

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.- 2, գործ.- 2

6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով

3. 5 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• Ինքնակարգավորման և ինքնակառավարման գործընթացների ուսումնասիրում,
• Հոգեբանական սթրեսի դրսևորման մեխանիզմների ուսումնասիրում,
• Սթրեսի կառավարման վերաբերյալ գիտելիքների ձեռքբերում,
• Հոգեբանական կայունության բարձրացման միջոցների և մեթոդներիտիրապետում:
9․Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
•

տիրապետելու ինքնակարգավորման տեսական մոտեցումներին,

•

յուրացնելու ինքնակարգավորման և ինքնակառավարման տարբեր հոգեբանական
ուղղությունները,

•

ձեռք բերելու սթրեսային ևլարված իրավիճակներում ինքնակարգավորման գիտելիքներ և
հմտություններ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
•

տիրապետելուլարվածությունը թուլացնելու մեթոդներին,

•
•

տիրապետելու հոգեֆիզիոլոգիական ռեակտիվության բարձրացման տեխնիկաներին,
տիրապետելու շնչառական, մկաների թուլացման և կենտրոնացման հմտություններին,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
•

ձեռք բերելու ինքնակարգավորմանըվերաբերող հիմքային պատկերացումներ,

•

տիրապետելու բացասական և անհանգստացնող հոգեվիճակների կառավարման գիտելիքներ

•

յուրացնելու սթրեսակայունության բարձացման միջոցները,

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. նկարագրելու հոգեբանության հիմնական մեթոդաբանական սկզբունքները, արդի և
հիմնարար տեսությունները, ներկայացնելու դրանց առնչվող հայեցակարգերը, մոտեցումներն
ու հասկացությունները, սահմանելու դրանց կիրառական նշանակությունը հասարակական
կյանքի տարբեր ոլորտներում:
Ա2. ներկայացնելու հոգեբանական հիմնախնդիրները՝ մարդու հոգեկան զարգացման
օրինաչափությունները, մեխանիզմները, առանձնահատկությունները, հոգեկանի նորմալ և
ախտաբանական դրսևորումները:
Բ1․կիրառելու հոգեբանական հետազոտության հիմնական մեթոդները ըստ նշանակության,
վերլուծելու և մեկնաբանելու ստացված արդյունքները մասնագիտական (աշխատանքի կամ
ուսումնառության) խնդիրների լուծման համար:
Գ1․համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, աշխատելու
մասնագիտական միջավայրում։
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2. Պրեզենտացիաներ
3. Քննարկումներ
4. Լաբորատոր աշխատանք
12․ Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն․ գրավոր, առավելագույնը 4 միավոր
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ տրամաբանական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. նյութի ճիշտ մեկնաբանություն, մտքի տրամաբանվածություն,
ինքնուրույնություն:
2-րդ ընթացիկ քննություն․ բանավոր, առավելագույնը 5 միավոր (հետազոտական բաղադրիչ)
Գնահատման մեթոդ. Նախապես հանձնարարված թեմայով ինքնուրույն հետազոտական
աշխատանքի կատարում և բանավոր ներկայացում:
Գնահատման չափանիշներ. նյութի ճիշտ մեկնաբանություն, մտքի տրամաբանվածություն և
ինքնուրույնություն:
Մասնակցություն․ առավելագույնը 2 միավոր
Գնահատման մեթոդ. Մասնակցության և ակտիվության ամրագրում:
Գնահատման չափանիշներ. Ֆիզիկական ներկայություն, դասախոսություններին և
սեմինարներին հարց ու պատասխանի, քննարկումների ակտիվ մասնակցություն
Եզրափակիչ քննություն․ առավելագույնը 9 միավոր (տոմսում 3-ական հարց)
Գնահատման մեթոդ. բանավոր քննություն ըստ առաջադրված հարցաշարի:
Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական
պատասխաններ:
13․ Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից
1. Ինքնակարգավորման, ինքնակառավարման, ինքնաճանաչման,ինքնավերահսկման
հասկացությունների և գործընթացների հոգեբանական բնութագրությունը,
2. Ինքնակարգավորման տեսական մոտեցումները և դրույթները,
3. Ինքնակարգավորման մեթոդները, միջոցները և տեխնիկաները,
4. Ինքնակարգավորման մեխանիզմները և մակարդակները,
5. Մարմնական կողմնորոշում ունեցող հոգետեխնիկաները:
14․ Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Гладкова С. Аутотренинг. Антистрессовые методики. – Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 315с.
2. Гремлинг С., Ауэрбах С. Практикум по управлению стрессом. – Спб: Питер, 2002. – 240 с.
3. Гринберг Дж. Управление стрессом. – Спб: Питер, 2004.- 496 с.
4. Вильямс К. Тренинг по управлению стрессом. – М.: ЭКСМО, 2002. – 272 с.
5. Марищук В.Л., Евдокимов В.И. Поведение и саморегуляция человека в условиях стресса. – Спб:
Изд. Дом «Сентябрь», 2001. – 260 с.
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2. Հոգեբանական խորհրդատվություն և պրակտիկում

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/ շաբ.

5. դաս.- 2, գործ.- 2

6. 7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատումով

8. Դասընթացի նպատակն է`
• ծանոթացնել ուսանողներին հոգեբանական խորհրդատվական աշխատանքի
առանձնահատկություններին,
•

տրամադրել գիտելիքներ կյանքի տարբեր ոլորտներում հոգեբանական խորհրդատվության
յուրահատկությունների վերաբերյալ, ծանոթացնել հոգեբանական խորհրդատվության
կազմակերպման և իրականացման առանձնահատկություններին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. սահմանելու և

մեկնաբանելու հոգեբանական

խորհրդատվությունը

որպես

կիրառական ուղղություն,
2. բացատրելու հոգեբանական խորհրդատվության նպատակները,
3. ներկայացնելու տարբեր ոլորտներում հոգեբանական խորհրդատվության էական
նմանություններն ու տարբերությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. տարբերակելու հոգեբանական խորհրդատվության ենթակա խնդիրները և
դժվարությունները,
5. տարանջատելու և վերլուծելու այցելուի հայցի տեսակները և կարիքները,
6. վերլուծելու տարբեր բնագավառներում հոգեբանական խորհրդատվություն
իրականացնող անձի արդյունավետ մասնագիտական և անձնային բնութագրիչները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
7. աշխատելու թիմում հարակից մասնագետների հետ,
8. պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. ներկայացնելու հոգեբանության հիմնարար և կիրառական բնագավառներին առընչվող
հոգեբանական փաստերը և օրինաչափությունները, հասկանալու դրանց դերն ու
նշանակությունը անհատի և հասարակության կյանքում:
Ա5. թվարկելու հոգեբանի մասնագիտական գործունեության հիմնական էթիկական
սկզբունքները, մատնանշելու դրանց նշանակությունը և պահպանման անհրաժեշտությունը:
Բ3. տարբերակելու և մեկնաբանելու հոգեբանական երևույթները, մարդու կյանքի և
գործունեության տարբեր ոլորտներում առկա հոգեբանական խնդիրները, իրականացնելու
այդ խնդիրների լուծմանն ուղղված գործողություններ:
Բ4. համադրելու հոգեբանական աշխատանքի տարբեր մոտեցումները, գտնելու մասնագիտական
լուծումներ և ցուցաբերելու ստեղծագործական մոտեցում։
Գ1. համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, աշխատելու
մասնագիտական միջավայրում, պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. գործնական պարապմունք (խմբային քննարկումներ, դերային խաղեր, վարժանքներ:
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են՝
1.

1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր. Գնահատման
մեթոդ. ամփոփ պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով և գործնական
առաջադրանքներ: Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն,
ինքնուրույնություն, նյութի ճիշտ մեկնաբանություն:

2.

2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.

3.

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով և գործնական
առաջադրանքներ:
Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճիշտ
մեկնաբանություն:

4.

Մասնակցությունը գնահատվում է 3 միավոր

5.

Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 9 միավոր.
Գնահատման մեթոդ. բանավոր քննություն ըստ առաջադրված հարցաշարի, ինքնուրույն
աշխատանքի գնահատում (դեպքի վերլուծություն):
Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական և
հիմնավորված պատասխաններ, կատարված աշխատանքի համապատասխանությունը
առաջադրված նկարագրիչներին, ռեֆլեքսիայի և ինքնավերլուծության առկայություն:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
ԲԱԺԻՆ I. ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀԴԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
Հոգեբանական խորհրդատվության առանձնահատկությունները, նպատակները և խնդիրները։
Հոգեբանական խորհրդատվություն, կլինիկական հոգեբանություն և հոգեթերապիա
հասկացությունների նմանությունն ու տարբերությունը։ Խորհրդատուին անհրաժեշտ
մասնագտիտական և անձնային կողմերը։ Հոգեբանական խորհրդատվության էթիկական
սկզբունքները, դրանց նպատակը, կիրառելիությունը և այն դժվարությունները, որոնց լուծմանը
ուղղված են էթիկական սկզբունքները։
ԲԱԺԻՆ II. ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ
Հոգեբանական խորհրդատվության կազմակերպումը և իրականացումը։ Առաջին
հանդիպման առանձնահատկությունները և նպատակները, հայցի ձևակերպման, կոնտակտի
հաստատման, պայմանագրի կնքման, թերապևտիկ արդյունավետ մթնոլորտի ստեղծման
հմտությունները և էական առանձնահատկությունները։ Դերային խաղեր և վարժանքներ որոշ
հմտություններ մարզելու համար։
ԲԱԺԻՆ III. ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԱՐԲԵՐ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐՈՒՄ
Կյանքի և գործունեության տարբեր բնագավառներում հոգեբանական խորհրդատվության
առանձնահատկությունները, էական տարբերություններն ու նմանությունները, նպատակները և
իրականացման ձևերը։ Հեռահար խորհրդատվության հմտություններ, կարճատև
խորհրդատվության կազմակերպման ձևերին։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Гусакова М.П. Психологическое консультирование: учебное пособие. – М.: Эксмо, 2010.
2. Линде Н.Д. Психологическое консультирование. – М., 2009.
3. Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования. – СПб, 2000.
4. Corey G., Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy. 2001.
5. Mcleod J, Mcleod J, Counselling Skills. A practical guide for counsellors and helping
professionals, Open University Press, NY, 2011.
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1. 1308/Բ08

2. Մանկան հոգեախտորոշում

3. 4 ECTS կրեդիտ

4. 3 ժամ/ շաբ.

5. դաս.- 2, գործ.- 1

6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է`
•

ծանոթացնել ուսանողներին երեխայի հոգեախտորոշման նապտականերին և
կիրառեիության ոլորտներին

•

տրամադրել գիտելիքներ առանձին հոգեկան գործընթացների գնահատման վերաբերյալ

•

ծանոթացնել մանկան հոգեախտորոշման կազմակերպման գործընթացին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. սահմանելու և մեկնաբանելու մանկության տարբեր փուլերի հոգեախտորոշման հիմնական
մոտեցումները
2. բացատրելու երեխայի հոգեկան զարգացման տարբեր բնագավառներին ուղղված
հոգեախտորոշման անհրաժեշտությունը
3. ներկայացնելու երեխայի հոգեախտորոշման կազմակերպման արդյունավետ
մոտեցումները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. տարբերակելու մանկության շրջանում կիրառվող քանակական և որակական
հոգեախտորոշիչ մեթոդների նպատակները և կիրառման ոլորտները
5. տարանջատելու և վերլուծելու տարիքային տարբեր փուլերի հոգեախտորոշիչ մեթոդները
6. կիրառելու երեխաների հոգեախտորոշման տարբեր մեթոդներ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
7. կիրառելու մանկության շրջանի վերաբերյալ գիտելիքները և կարողությունները
երեխաների հոգեկան զարգացման գնահատման գործընթացում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. սահմանելու հոգեբանական հետազոտության կազմակերպման, տվյալների հավաքագրման,
արդյունքների վերլուծության և մեկնաբանման հիմնական մեթոդները, մատնանշելու
դրանց կիրառման ուղիները, հնարավորությունները և սահմանափակումները:
Ա4․ ճանաչելու հոգեբանության հիմնարար և կիրառական բնագավառներին առնչվող
հոգեբանական փաստերը և օրինաչափությունները, հասկանալու դրանց դերն ու
նշանակությունը անհատի և հասարակության կյանքում
Բ1. կիրառելու հոգեբանական հետազոտության հիմնական մեթոդները ըստ նշանակության,
վերլուծելու և մեկնաբանելու ստացված արդյունքները մասնագիտական (աշխատանքի կամ
ուսումնառության) խնդիրների լուծման համար:
Բ2. գործնականում կիրառելու հոգեախտորոշիչ մեթոդներ, մասնագիտական վերլուծության
օգնությամբ կատարելու հիմնավորված եզրահանգումներ։
Գ3. քննադատորեն վերլուծելու և եզրահանգումներ կատարելու տեսությունների,
ուսումնասիրությունների և կիրառական հիմնախնդիրների վերաբերյալ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2. Քննարկում
3. Գործնական առաջադրանքներ
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են՝
1․ 1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 5 միավոր.
Գնահատման մեթոդ՝ ամփոփ վերլուծական գրավոր պատասխաններ հարցերին, Գնահատման
չափանիշները՝ նյութի ինքնուրույն վերլուծություն, պատասխանների ամբողջականություն
2․ 2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.
Գնահատման մեթոդները՝ ինքնուրույն աշխատանքի գնահատում (գործնական առաջադրանքի
իրականացում վերլուծություն),
Գնահատման չափանիշները՝ կատարված աշխատանքի համապատասխանությունը
առաջադրված

նկարագրիչներին,

ռեֆլեքսիայի

և

ինքնավերլուծության

առկայություն
3․ Մասնակցությունը՝ 3 միավոր
4, Ընթացիկ ստուգում՝ 8 միավոր։
Գնահատման մեթոդ՝ գործնական առաջադրանքների իրականացում,
Գնահատման չափանիշները՝ նյութի ինքնուրույն վերլուծություն, աշխատանքի պահանջների
պահպանում
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
ԲԱԺԻՆ I. ՄԱՆԿԱՆ ՀՈԳԵԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ և ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ
Առարկայի շրջանակներում քննարկվող առաջին բաժինը նվիրված է մանկության շրջանում
հոգեախտորոշման գործընթացի կազմակերրպմանն ու անհրաժեշտության վերլուծությանը։
Ուսանողները կծանոթանան հոգեախտորոշման խնդիրներին և նպատակներին, աշխատանքի
պլանավորմանը և կազմակերպմանը։ Առանձին քննարկվելու է հոգեախտորոծման ընթացքում
էթիկական սկզբունքների պահպանման հարցը և դրա անհրաժեշտությունը։ Անդրադարձ
կկատարվի հոգեբանական այն բնագավառներին, որոնցում առկա է մանկան հոգեախտորոշումը,
կքննարվեն դրանց նմանություններն ու տարբերությունները։
ԲԱԺԻՆ II. ՄԱՆԿԱՆ ՀՈԳԵԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ
Սույն բաժինն ընդգրկում է մանկության տարբեր տարիքային փուլերում կիրառվող
հոգեախտորոշիչ մեթոդների ներկայացումը։ Ուսանողները կծանոթանան երեխայի անձնային,
հուզական, իմացական, դրդապատճառային ոլորտների հոգեախտորոշիչ մեթոդներին։ Հատուկ
ուշադրություն է դարձվելու պրոյեկտիվ մեթոդիկաների կիրառմանը մանկության շրջանում։
ԲԱԺԻՆ III. ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
Տվյալ առարկայի շրջանակներում ուսանողները հնարավորություն են ունենալու իիրականացնել
տարբեր տարիքի երեխաների հոգեախտորոշում։ Վերլուծվելու է իրականացված աշխատանքը,
դրա կազմակերպումը, արդյունքների ներկայացումը։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Райгородский Д.Я., Практическая психодиагностика, М., 2011.
2. Рогов Е.И., Настольная книга практического психолога, М, 1996.
3. Собчик Л.Н., Психология индивидуальности. Теория и практика психодиагностики,
Спб, 2005.
4.

Mash E., Assessment of Childhood Disorders, N.Y., 2001.

5. Kamphaus W., Campbell J., Psychodiagnostic Assessment of Children. Dimensional and Categorical
Approaches, Canada, 2006.
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2. Ձեռներեցության հոգեբանություն

3. 4 ECTS կրեդիտ

4. 3 ժամ/ շաբ.

5. դաս.- 2, գործ.- 1

6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման

8.

Դասընթացի նպատակն է`
•

Ձևավորել ձեռներեցության հոգեբանության սկզբունքների և գործառույթների,
ձեռներեցության, արդարացված ռիսկի գնալու պատրաստակամության հոգեբանական
առանձնահատությունների, օրինաչափությունների և մեխանիզմների վերաբերյալ լիարժեք
մասնագիտական գիտելիքներ, ինչպես նաև՝ դրանց գործնական կիրառման

9.

կարողություններ և հմտություններ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Սահմանելու և մեկնաբանելու ձեռներեցության հոգեբանական հիմքերը,
առանձնահատկությունները, օրինաչափություններն ու մեխանիզմները,
2. Ներկայացնելու և քննարկելու անձի շփման-հաղորդակցման և ձեռներեցության և գործարար
հաղորդակցման փոխհարաբերակցության, վարքագծային հատկանիշների ու գործարար
էթիկայի հոգեբանական կողմը.
3. Վերլուծելու անձի անհաատական առանձնահատկությունների , մոտիվացիայի դերը
միջանձնային հարաբերություններում,
4. Սահմանելու ձեռներեցության ևգործարար հարաբերություններում սթրեը, ֆրուստրացիան,
կոնֆլիկտները և դրան կառավարման հոգեբանական մեխանիզմները:
5. Սահմանելու նոր կոնցեպտուալ մոտեցումները գիտական հիմնխնդրների լուծման
ժամանակ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
6. Կիրառելու ստացված գիտելիքները ձեռներեցության, կառավարման ևգործարար
հարաբերությունների հոգեբանական հատկանիշների ուսումնասիրման ժամանակ
7. Կապ հաստատելու բիզնես գործընթացների, շուկայական համակարգի
առանձնահատկությունների և անձի արդյունավետ հաղորդակցության և ձեռներեցության
հոգեբանական կողմի միջև,
8. Բացատրելու ձեռներեց անձի գործունեության բազմազան ձևերի (բանակցություններ,
մարքեթինգ, մենեջմենթ) հոգեբանական կողմը, ներգործության հոգեբանական
մեխանիզմները,
9. Որոշելու ձեռներեցության իրականացման արդյունավետ մեթոդները՝ կոնկրետ խնդիրներից
ելնելով,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. Տիրապետելու գործարար ոլորտում արդյունավետ ձեռներեցության , հաղորդակցվելու,
ներգործության արդյունավետ մեխանիզմներին տիրապետելու մեթոդներին և հնարքներին,
2. Կիրառելու ձեռներեցության ուսումնական խնդիրների, վերաբերյալ տեղեկության
հավաքագրման, մշակման և պահպանման մեթոդները
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Ա1. գիտակցելու հոգեբանական հիմնախնդիրները՝ ձեռներեց անձի հոգեկան առանձնահատկությունները, օրինաչափությունները, մեխանիզմները,
Ա2. իմանալու ձեռներեցության, գործարարության, գործունեության հոգեբանական հիմքերը:
Ա3. ճանաչելու ձեռներեցության (բիզնեսի) հիմնարար և կիրառական բնագավառներին առընչվող
հոգեբանական փաստերը և օրինաչափությունները, հասկանալու դրանց դերն ու
նշանակությունը անհատի և հասարակության կյանքում:
Բ3. տարբերակելու և մեկնաբանելու հոգեբանական գործընթացները, վիճակները, երևույթները
գործարար հողորդակցության ընթացքում առկա հոգեբանական խնդիրները, իրականացնելու
այդ խնդիրների լուծմանն ուղղված գործողություններ:
Գ1 համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների մասնագետների հետ, աշխատելու
մասնագիտական միջավայրում, պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
Գ4 պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, վարելու
գիտական բանավեճեր,
Գ5 ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքը, ընկալելու և տարածելու նոր
տեղեկատվությունը,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1.
2.
3.
4.
5.

դասախոսություն,
գործնական պարապմունք
տեսանյութերի դիտում և քննարկում
գրականության ինքնուրույն վերլուծություն,
բանավոր զեկուցում:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են
1- ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր:

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. նյութի արդյունավետ վերարտադրություն, ինքնուրույն և
տրամաբանված մեկնաբանություն, համապատասխան օրինակների բերում:
2- րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր:

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կամ բանավոր
կերպով:

Գնահատման չափանիշներ. նյութի արդյունավետ վերարտադրություն, ինքնուրույն և
տրամաբանված մեկնաբանություն, համապատասխան օրինակների բերում:
Ինքնուրույն աշխատանքը գնահատվում է առավելագույնը 6 միավոր:
Գնահատման մեթոդ. Առաջադրված թեմաներով նյութերի ինքնուրույն մշակում և վերլուծություն,
գրավոր կամ բանավոր ներկայացում:

Գնահատման չափանիշներ. համապատասխան գրականության արդյունավետ մշակում, սեփական
դիտարկումներ, տրամաբանված մեկնաբանություն և վերլուծություն:
Ընթացիկ ստուգումը գնահատվում է առավելագույնը 6 միավոր:
Գնահատման չափանիշներ. դասընթացի ծրագրով նախատեսված
սեմինար- քննարկումներին ակտիվության մակարդակ:
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թեմաներից

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բաժին 1. Ներածություն : Ձեռներեց, բիզնեսմեն, մենեջեր հասկացությունների հոգեբանական կողմը:
Ձեռներեց

անձի

շփման

հաաղորդակցման

ընդունակությունը:

Անձի

տիպական

առաննձնահատկությունները
մջանձնային
հարաբերություններում:
Մոտիվացիա
և
ձեռներեցություն ու գործարարություն: Անձի ձեռներեցությունը և հաղորդակցության գործընթացը:
Հաղորդակցության տեսակները՝ խոսքային և ոչ խոսքային: Ժեստերի լեզու: Տրանսակցիաներ:
Հաղորդակցության խոչընդոտները: Արդյունավետ հաղորդակցման սկզբունքները, կանոները:
Բաժին

2.Գործարարձեռներեցության

մեխանիզմները, ձևերը:

սկզբունքները,

Հաղորդակցության

արդյունավետության հոգեբանական հիմքերը,

գործառույթները:

սինտոնիկական

Անձի

մոդելը:

ներգործության
Ձեռներեցության

զգայական ռեգիստր: Համոզման հնարները:

Փաստարկման և համոզման օրենքները: Ռիսկի գնալու պատրաստակամություն.հոգեբանական
դրական

և

բացասական

կողմերը:Գործարար

բանակցությունների

հոգեբանական

հիմքերը:Դիրքորոշումների չեզոքացման տեխնիկաները: Գործարար բանակցությունների էթիկա:
Գործարար էթիկետ և արարողակարգ: Ձեռներեցի իմիջ: Ձեռներեցության ժմնկ ծագած սթրեսի,
ֆրուստրացիաների, կոնֆլիկտների ճանաչում, հաղթահարման ուղիները:
Ձեռներեցության և գ ործարար շփման ազգային առանձնահատկություններ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Սահակյան Մ. Մ. Կառավարման և ձեռներեցության հոգեբանություն
(Դասախոսությունների ձեռնարկ) Երևանի պետական համալսարան, Երևան ԱՐՏԱԳԵՐՍ,
2020, 212 էջ:
2. Гэвин Кеннеди, Переговоры. Польный курс. М.: 2013г., с 561.
3. Ильин Е.П., Психология делового общения. М. 2017г. с 240.
4. .Подопригора М.Г. Деловая этика: Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2012. с116 .
5. Фионова Л.Р ., Этика делового общения. Учебное пособие... Пенза 2010.с.96.
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1. 1306/Բ14

2. Առողջության հոգեբանություն

3. 4 ECTS կրեդիտ

4. 3 ժամ/շաբ.

5. դաս.- 2, գործ.- 1

6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ քննությունների

8. Դասընթացի նպատակն է`
• ծանոթացնել ուսանողներին առողջության հոգեբանության տեսակիրառական նյութերին.
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու հոգեկան առողջության անհատական և տիպաբանական տեսակետները,
2. ներկայացնելու առողջությունն իբրև համակարգային հասկացություն:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. վարելու
առողջ
կենսակերպ,
հոգեբանական խնդիրները:
4. ձևավորելու

հոգեկան

ապահովել

առողջոության

մասնագիտական

հետազոտության

առողջության

իրականացման

ճշգրիտ մեթոդաբանություն և առաջադրելու գիտական աշխատանք կատարելու
հստակ կողմնորոշիչներ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5. ինքնուրույն վերլուծելու տեղեկատվության տարաբնույթ աղբյուրները և ձևավորել
գիտականության չափանիշներին բավարարող գրավոր աշխատանքներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա1. նկարագրելու հոգեբանության հիմնական մեթոդաբանական սկբունքները, արդի և
հիմնարար տեսությունները, ներկայացնելու դրանց առնչվող հայեցակարգերը,
մոտեցումներն ու հասկացությունները, սահմանելու դրանց կիրառական նշանակությունը
հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում
2. Ա2. գիտակցելու հոգեբանական հիմնախնդիրները՝ մարդու հոգեկան զարգացման
օրինաչափությունները, մեխանիզմները, առանձնահատկությունները, հոգեկանի նորմալև
ախտաբանական դրսևորումները:
3. Բ2. գործնականում կիրառելու հոգեախտորոշիչ մեթոդներ, մասնագիտական
վերլուծության օգնությամբ կատարելու հիմնավորված եզրահանգումներ։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1. դասախոսություններ և գործնական պարապմունքներ,
2. պասիվ ունկնդրում,
3. հետազոտական սարքավորումներով չափումներ:
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Ինքնուրույն աշատանքի ներկայացում, գնահատվում է առավելագույնը 8 միավոր.

Գնահատման մեթոդը. գրավոր զեկույցի ներկայացում և ընդհանրական ամփոփ վերլուծական
պատասխաններ հարցերին:

Գնահատման

չափանիշները.

մտքի

տրամաբանվածություն,

ինքնուրույնություն,

նյութի

մեկնաբանություն, բանավոր խոսքի հմտություն:
2. Մասնակցություն և ակտիվություն, գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր.

Գնահատման մեթոդը. Մասնակցության և ակտիվության ամրագրում:
Գնահատման
չափանիշները.
Ֆիզիկական
ներկայություն,
դասախոսություններին
քննարկումներին ակտիվ մասնակցություն:
3. Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 9 միավոր.

Գնահատման մեթոդը․ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի,
Գնահատման չափանիշները․ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը,
պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Առողջության հոգեբանությունն իբրև գիտական համեմատաբար նոր ուղղություն,
բնորոշումն ու հետազոտական խնդիրները:
2. Առողջությունը որպես համակարգային հասկացություն. ֆիզիկական, հոգեկան և
սոցիալական առողջություն:
3. Անձի ներդաշնակությունն ու հոգեբանական կայունությունը:
4. Հոգեկան առողջության անհատական և տիպաբանական տեսակետները:
5. Մարդու կյանքի ուղին և նրա առողջությունը:
6. Հոգևոր առողջություն և մշակույթ: Առողջություն և կենսակերպ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. «Սպորտի և առողջ ապրելակերպի հոգեբանություն» դասըն- թացի ուսումնական ծրագիր:
Ուսումնամեթոդական ուղեցույց / Կազմ.՝ Ս. Վ. Հովհաննիսյան. - Եր.: Հեղ. հրատ., 2016. - 52էջ։
2. Брэгг П. Здоровье и долголетие. - М., 1996.
3. Фролькис В. В. Старение и увеличение продолжительности жизни. - Л., 1988.
4. Никифоров Г. С. Психология здоровья: Учеб. пособие. - СПб., 2002.
5. Психология здоровья: Учебник для вузов / Под ред. Г. С. Никифорова. - СПб.: Питер, 2006. - 607с.
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1. 1309/Բ13

2. Հոգեսոմատիկայի հիմունքներ

4. 2 ժամ/շաբ.

3. 4 ECTS կրեդիտ

5. Դաս.-2

6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ քննությունների

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ուսանողներինտրամադրելհիմնարարգիտելիքներ հոգեսոմատիկայի հիմնադրույթների
վերաբերյալ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Նկարագրելու հոգեսոմատիկայի տեսությունները գիտականհիմքերը, հիմնադրույթնեը և
մեթոդները
2. Լուսաբանելուհոգեսոմատիկայի հակազդումների ընդհանուր հիմնախնդիրները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. Կարողանալու կողմնորոշվել հոգետրավմայի հոգեսոմատիկհակազդումների
յուրահատկությունների մեջ
4. Կիրառելուհոգեսոմատիկհոգեթերապիայի տեխնիկաները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5. Կիրառելու հոգեսոմատիկայի գիտելիքները գիտահետազոտական աշխատանք
իրականացնելիս:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6․ճանաչելու հոգեկան խանգարումների յուրաքանչյուր տեսակի ախտանիշները և դասակարգման
համակարգերը (DSM-5, ICD-10)
Բ2․գործնականում կիրառելու հոգեախտորոշիչ մեթոդներ, մասնագիտական վերլուծության
օգնությամբ կատարելու հիմնավորված եզրահանգումներ։
Բ4․համադրելու հոգեբանական աշխատանքի տարբեր մոտեցումները, գտնելու մասնագիտական
լուծումներ և ցուցաբերելու ստեղծագործական մոտեցում։
Գ5․ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքը, ընկալելու և տարածելու նոր
տեղեկատվությունը,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. գործնական պարապմունք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներնեն.
Ընթացիկ ստուգումներ․ 5 միավոր
Գնահատման մեթոդ. Սեմինարների համար հանձնարարված նյութի ներկայացում, հարց ու
պատասխանին ակտիվ մասնակցություն:
Ինքնուրույն աշխատանք․ 5 միավոր
Գնահատման մեթոդ. Նախապես հանձնարարված թեմայով ինքնուրույն աշխատանքի
պատրաստում և բանավոր կամ գրավոր ներկայացում։
Գնահատման
առաջադրված

չափանիշները՝

կատարված

հանձնարարությանը,

աշխատանքի

ինքնուրույն
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համապատասխանությունը

վերլուծության

առկայություն,

եզրահանգումների ամփոփում, վիճակագրական հավաստումներ։
Մասնակցություն․ առավելագույնը 2 միավոր
Գնահատման մեթոդ. Մասնակցության և ակտիվության ամրագրում:
Գնահատման չափանիշներ. Ֆիզիկական ներկայություն, դասախոսություններին
սեմինարներին հարց ու պատասխանի, քննարկումների ակտիվ մասնակցություն:

և

Եզրափակիչ՝ առավելագույնը 8 միավոր
Գնահատման մեթոդ. բանավոր քննություն ըստ առաջադրված հարցաշարի:
Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական
պատասխաններ:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Փսիխոզների հոգեդինամիկան, Ես-ի արքաիկ հիվանդությունները
2. Ճնշում, Վրեժի զգացում
3.
4.

Կախվածություն, նախանձ
Լարվածություն, դժգոհություն

5. Ատելություն, անհանդուրժողականություն
6. Անվստահություն, անբավարարվաություն, միայնակություն, դատարկություն
7. Ջղաձգվածություն, պահանջկոտություն
8. Հիասթափություն,խանդ,կասկածամտություն
9. Վախ, սթրես, կիրք
Հոգնածություն, սառնություն, թերարժեքություն:
14. Հիմնական գրականութան ցանկ.

1. Боттом Н.Г., Галатти Р.Р. — Экономическая разведка и контрразведка: практическое
пособие. — Брязгунов И.П. и др.ПСИХОСОМАТИКА У ДЕТЕЙ

2. Виторская H. М. Причины болезней и истоки здоровьяАмрита-Русь; Москва
3. Бройтигам, В. Психосоматическая медицина Медицина, 1999
4. Гарбузов, В. И. Концепция инстинктов и психосоматическая патологияСПб1999.
Александер, Ф. Психосоматическая медицина. Принципы и практическое применение. — М., 2016г.
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1. 1309/Բ16

2. Իշխանության հոգեբանություն և հոգեվերլուծություն

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 3 ժամ/շաբ․
6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

5. Դաս․- 2, գործ.- 1
7. Առանց ընթացիկ քննությունների

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ուսանողներին տրամադրել հիմնարար գիտելիքներ իշխանության հոգեբանության
և հոգեվերլուծության վերաբերյալ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու իշխանության հոգեբանության ձևավորման պատմական և գիտական
հիմքերը, հիմնադրույթները և մեթոդները
2. լուսաբանելու իշխանությանհոգեվերլուծության ընդհանուր հիմնախնդիրները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. կողմնորոշվելու իշխանության հոգեվերլուծության դաշտում,
4. կիրառելու հոգեվերլուծական հիմնական տեխնիկաները այցելուների հետ աշխատանքում,
5. կիրառելու ստացված գիտելիքները գործնական աշխատանքում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4․ճանաչելու հոգեբանության հիմնարար և կիրառական բնագավառներին առնչվող
հոգեբանական փաստերը և օրինաչափությունները,
հասկանալուդրանցդերնունշանակությունը անհատի և հասարակության կյանքում:
Բ3․տարբերակելու ևմեկնաբանելու հոգեբանական երևույթները, մարդուկյանքի և
գործունեության տարբեր ոլորտներում առկա հոգեբանական խնդիրները, իրականացնելու
այդխնդիրներիլուծմաննուղղվածգործողություններ:
Բ4․համադրելու հոգեբանական աշխատանքի տարբերմոտեցումները, գտնելու մասնագիտական
լուծումներ և ցուցաբերելուստեղծագործականմոտեցում։
Գ5․ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքը, ընկալելու և տարածելու նոր
տեղեկատվությունը,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. գործնականպարապմունք
12. Գնահատմանմեթոդները և չափանիշներնեն. Ընթացիկ ստուգումներ․ 4 միավոր
Ընթացիկ ստուգումներ․ գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր
Գնահատման մեթոդ. Սեմինարների համար հանձնարարված նյութի ներկայացում, հարց ու
պատասխանին ակտիվ մասնակցություն:

Ինքնուրույն աշխատանք․ գնահատվում է առավելագույնը 6 միավոր
Գնահատման մեթոդ. Նախապես հանձնարարված թեմայով ինքնուրույն աշխատանքի
պատրաստում և բանավոր կամ գրավոր ներկայացում։
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Գնահատման

չափանիշները՝

կատարված

աշխատանքի

համապատասխանությունը

առաջադրված
հանձնարարությանը,
ինքնուրույն
վերլուծության
եզրահանգումների ամփոփում, վիճակագրական հավաստումներ։

առկայություն,

Մասնակցություն․ գնահատվում է առավելագույնը 2 միավոր
Գնահատման մեթոդ. Մասնակցության և ակտիվության ամրագրում:
Գնահատման

չափանիշներ.

Ֆիզիկական

ներկայություն,

դասախոսություններին

և

սեմինարներին հարց ու պատասխանի, քննարկումների ակտիվ մասնակցություն:

Եզրափակիչ․ առավելագույնը 8 միավոր
Գնահատման մեթոդ. բանավոր քննություն ըստ առաջադրված հարցաշարի:
Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական
պատասխաններ:

13. Դասընթացըբաղկացած է հետևյալհիմնականբաժիններից.
1.

Քաղաքական սիմվոլ:

2.

Կրոնական սիմվոլ:

3.

Խարիզմատիկ իշխանություն:

4.

Հոգեկան պաթոլոգիաները և այլ քաղաքական մոտիվացիաները:

5.
6.

Նախագահ Բուշ: Հոգեբանական դիմապատկեր:
Ֆենիքսի համախտանիշ:

7.

Իշխանական կամք:

8.

Ամբոխի առաջնորդները:

9.

Իշխանության հոգեբանություն:

10. Իշխանության հոգեպաթոլոգիա:
11. Հիտլերի հոգեվերլուծություն:
12. Ստալինի հոգեվերլուծություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Райгородский Д.Я. - Хрестоматия по политической психологии.
2. Райгородский Д.Я. - Психология и психоанализ власти
3. ШестопалЕ.Б - Политическая психология
4. А. Г. Чернявская -Психология господства и подчинения: Хрестоматия
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1. 1308/Բ09

2. Հոգեբանական ծառայությունը դպրոցում

3. 4 ECTS կրեդիտ

4. 3 ժամ/ շաբ.

5. դաս.- 2, գործ.- 1

6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ քննությունների

8. Դասընթացի նպատակն է`
ծանոթացնել դպրոցում հոգեբանական ծառայության գործունեության կազմակերպման և

•

իրականացման առանձնահատկություններին,
փոխանցել գիտելիքներ դպրոցում հոգեբանական աշխատանքներ կատարելու վերաբերյալ:

•

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. սահմանելու և մեկնաբանելու դպրոցական հոգեբանական ծառայության կազմակերպման
հիմնական սկզբունքները,
2. ներկայացնելու և քննարկելու դպրոցական հոգեբանական ծառայության գործունեության
հիմնական ուղղությունները,
3. թվարկելու և բացատրելու դպրոցի տարբեր օղակներում հոգեբանական ծառայության
գործունեության առանձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. վերլուծելու դպրոցական հոգեբանական ծառայությանն առնչվող խնդիրները,
5. ձևակերպելու դպրոցական հոգեբանական ծառայության գործնական մոդել:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
6. վարելու գիտական բանավեճ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա4. ճանաչելու հոգեբանության հիմնարար և կիրառական բնագավառներին առընչվող
հոգեբանական փաստերը և օրինաչափությունները, հասկանալու դրանց դերն ու
նշանակությունը հասարակական կյանքի կազմակերպման մեջ:
2. Ա5.

թվարկելու

հոգեբանի

մասնագիտական

գործունեության

հիմնական

էթիկական

սկզբունքները, մատնանշելու դրանց նշանակությունը և պահպանման անհրաժեշտությունը:
3. Բ3. տարբերակելու և մեկնաբանելու հոգեբանական երևույթները, մարդու կյանքի և
գործունեության տարբեր ոլորտներում առկա հոգեբանական խնդիրները, իրականացնելու
այդ խնդիրների լուծմանն ուղղված գործողություններ:
4. Բ4.

համադրելու

հոգեբանական

աշխատանքի

տարբեր

մոտեցումները,գտնելու

մասնագիտական լուծումներ և ցուցաբերելու ստեղծագործական մոտեցում։
5. Բ5․ կազմակերպելու իր աշխատանքային և/կամ ուսումնական գործունեությունը ստացած
տեսագործնական գիտելիքներին համապատասխան
6. Գ1. համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, աշխատելու
մասնագիտական միջավայրում, պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1. դասախոսություն,
2. քննարկում,
3. բանավեճ,
4․գրականության ինքնուրույն վերլուծություն և բանավոր զեկուցում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.
Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 9 միավոր.
Գնահատման մեթոդները՝ թեստային առաջադրանքի գնահատում և հարցատոմսի հարցերի
գրավոր պատասխանում։
Գնահատման չափանիշները՝ առաջադրանքի ճիշտ տարբերակների ընտրություն, մտքի
տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճիշտ մեկնաբանություն։
2.
Ինքնուրույն աշխատանք-գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր
Գնահատման մեթոդները՝ ինքնուրույն աշխատանքի գնահատում (դպրոցի հոգեբանի
գործունեության ծրագրի կազմում, ծրագրի ներկայացում):
Գնահատման
չափանիշները՝
ներկայացված
ծրագրի
համապատասխանություն
ներկայացված պահանջներին:
3.
Ընթացիկ ստուգում – գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր
Գնահատման մեթոդները՝ գործնական դասերի ժամանակ հանձնարարված նյութի
քննարկում։
Գնահատման չափանիշները՝ նյութի տիրապետման աստիճան և ներկայացման որակ:
Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր։
Գնահատման մեթոդները՝ գործնական դասերին մասնակցություն, առաջադրանքների կատարում:
Գնահատման չափանիշները՝ աշխատանքի կազմակերպման սկզբունքների իմացության
դրսևորում:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
•

Թեմա 1. Դպրոցական հոգեբանական ծառայության էությունը:

•

Թեմա 2. Դպրոցական հոգեբանական ծառայության կազմակերպման
առանձնահատկությունները:

•

Թեմա 3. Դպրոցական հոգեբանական ծառայության գործունեության հիմնական
ուղղությունները:

•

Թեմա 4. Դպրոցական հոգեբանական ծառայության աշխատանքները դպրոցական
համակարգի հիմնական սուբյեկտների հետ:

•

Թեմա 5. Դպրոցական հոգեբանական ծառայության աշխատանքների կազմակերպումը
դպրոցի տարբեր մակարդակներում:

•

Թեմա 6. Դպրոցական հոգեբանական ծառայության աշխատանքը կրթության
առանձնահատուկ կարիքներ ունեցող աշակերտների հետ:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Դպրոցի հոգեբանի մեթոդական ուղեցույց – Անուշ Ալեքսանյան, Երևան, 2011թ.
2. Практическая психология образования; Учебное пособие 4-е изд. / Под редакцией И. В.
Дубровиной — СПб.: Питер, 2004. — 592 с.
3. Хухлаева О.В. - Школьная психологическая служба. Работа с учащимися. М.Генезис, 2007,
208с.
4. M. Asch - An Introduction to Educational Psychology, Sarup & Sons 2005։
5. Kelvin Seifert and Rosemary Sutton, Educational psychology, Second edition, 2009
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1. 1306/Բ15
1308/Բ11
1309/Բ18

2. Մասնագիտական պրակտիկա

4. 30 ժամ/ 6 շաբաթ

5. 180 ժամ գործ․

6. 8-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. ստուգարք

3. 6 ECTS կրեդիտ

8. Մասնագիտական պրակտիկայի նպատակն է՝
•

գործնական

աշխատանքների

միջոցով

զարգացնել

ուսանողի

մասնագիտական հմտությունները և փորձառությունը,
•

զարգացնել մասնագիտական ոլորտում ինքնուրույն աշխատելու կարողությունները։

9. Մասնագիտական պրակտիկայի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու հոգեբանի գործունեության հիմնական գործառույթները և
սկզբունքները կազմակերպություններում։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
2.

տարբերակելու և վերլուծելու գործունեության մեջ վարքի ադապտատիվ և ոչ
ադապտատիվ ձևերը տարբեր տարիքային խմբերում,

3.

տարբերակելու հոգեբանական աջակցության տարբեր ձևերը և մեթոդները և
դրանց կիրառման նպատակահարմարությունը,

4.

կիրառելու հոգեախտորոշիչ, հոգեշտկողական, զարգացնող մեթոդները
հոգեբանական աշխատանքներում։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
5.

համագործակցելու հարակից ոլորտների մասնագետների հետ,

6.

պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը։

10.

Պրակտիկան ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

Ա5.

թվարկելու

հոգեբանի

մասնագիտական

գործունեության

հիմնական

էթիկական

սկզբունքները, մատնանշելու դրանց նշանակությունը և պահպանման անհրաժեշտությունը:
Բ2. գործնականում կիրառելու հոգեախտորոշիչ մեթոդներ, մասնագիտական վերլուծության
օգնությամբ կատարելու հիմնավորված եզրահանգումներ:
Բ3.

տարբերակելու

և

մեկնաբանելու

հոգեբանական

երևույթները,

մարդու

կյանքի

և

գործունեության տարբեր ոլորտներում առկա հոգեբանական խնդիրները, իրականացնելու
այդ խնդիրների լուծմանն ուղղված գործողություններ:
Բ4.

համադրելու հոգեբանական աշխատանքի տարբեր մոտեցումներ՝ ցուցաբերելով
ստեղծագործական մոտեցում, գտնելու մասնագիտական լուծումներ՝ ծավալելով
հանրօգուտ գործունեություն:

Գ1. համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, աշխատելու
մասնագիտական միջավայրում, պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
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11. Կիրառվում են պրակտիկայի իրականացման հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Երեխաների
հետ աշխատանքում հոգեբանական
առանձնահատկությունների հետ ծանոթացում և

միջավայրի ստեղծման
ներգրավում: Մեթոդներ՝ դիտում,

քննարկումներ, ակտիվ մասնակցություն
2. Մասնակցություն անհատական և խմբային հոգեբանական աջակցության աշխատանքներին
3. Կազմակերպությունում հոգեբանական ծառայության գործընթացում կիրառվող
մեթոդների և ուսուցանող մեթոդներին ծանոթացում և մասնակցում
4. Մասնակցություն բժշկական կենտրոնում բժիշկների և հոգեբանի հետ զուգայցերին
5. Կլինիկական դեպքերի քննարկում և դերային խաղեր
11.

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Պրակտիկան գնահատվում է ստուգարքի ձևով: Պրակտիկան դրական (ստուգված) է
գնահատվում այն դեպքում, եթե ուսանողը մասնակցել է պրակտիկային, կատարել ծրագրով
նախատեսված վերլուծությունները և առաջադրանքները, սահմանված ժամկետում
ներկայացրել պրակտիկայի օրագիրը:
13. Պրակտիկան իրականացվում է հետևյալ սկզբունքներով.
1. Մասնագիտական

պրակտիկան

իրականացվում

է

համաձայն

ԵՊՀ

պրակտիկայի

կազմակերպման և անցկացման կարգի (հաստատված 2018թ. մայիսի 3-ին):
2. Պրակտիկան կազմակերպվում է ԵՊՀ անձի հոգեբանության, ընդհանուր հոգեբանության և
սոցիալական

և

կլինիկական

հոգեբանության

ամբիոնների

և

ընդունող

կազմակերպությունների կողմից կազմված և հաստատված ծրագրով:
3. Պրակտիկան իրականացվում է ղեկավարների անմիջական վերահսկողությամբ:
4. Պրակտիկային
մասնակցող
բոլոր
ուսանողներին
հավասարապես
տրամադրել
համապատասխան կազմակերպությունում պրակտիկա անցնելու հնարավորություն՝
ապահովելով նրանց ներգրավվածությունը պրակտիկ հմտություններ ձեռք բերելու համար։
14. Կազմակերպությունների ցանկ.
1. Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարան
2. «Արփիզ փլեյս» նախակրթարան
3. Երևանի «Զատիկ» երեխաների աջակցության կենտրոն
4. «Անտարես» հոլդինգ
5. «SUGGEST STUDIO» հոգեբանական արվեստանոց հկ
6. Ակբա-Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ
7. «ԲՐԵՎԻՍ» («IPSC» քաղաքական և սոցիոլոգիական խորհրդատվությունների ինստիտուտ
ՍՊԸ)
8. «ՍՕՍ» մանկական գյուղեր
9. ՀՀ Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
10. ՀՀ Պաշտպանության նախարարություն
11. «Հոգեկան առողջության պահպանման ազգային կենտրոն» (Նուբարաշեն)
12. «Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտ»
13. «Բարի Մամա» բարեգործական կազմակերպություն
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Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետը մագիստրոսի կրթական մակարդակում
կազմակերպում է ուսուցում` հետևյալ ծրագրերով.
1. «Բարոյագիտություն»
2. «Կլինիկական հոգեբանություն և հոգեթերապիա»
3. «Կառավարման հոգեբանություն»
4. «Անձի հոգեբանություն և հոգեբանական խորհրդատվություն»
5. «Մանկական հոգեբանություն և հոգեթերապիա»
6. «Ընտանիքի հոգեբանություն»

3.1 «ԲԱՐՈՅԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ» ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

1. Ծրագրի անվանումը և

Բարոյագիտություն

մասնագիտության թվանիշը

022302.01.7

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Փիլիսոփայության մագիստրոսի աստիճան

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական տարին

2022-2023թթ․

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Մագիստրոսի ծրագրում ընդունելությունը իրականացվում է ըստ ԵՊՀ համապատասխան
կանոնակարգի. նույն մասնագիտության շրջանակներում ընդունելությունն անցկացվում է
առանց քննությունների, իսկ հարակից մասնագիտություններով դիմորդները հանձնում են
համապատասխան մասնագիտական քննություն:
9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագիրը նպատակ ունի պատրաստել կրթության, գիտության և քաղաքագիտական
հասարակության կառույցներում փիլիսոփայության մասնագետներ, որոնք ունակ կլինեն.
•

վերլուծել և համակարգել ժամանակակից քաղաքակրթական
մարտահրավերների բարոյական հիմնախնդիրները,

•

կանխատեսել փիլիսոփայական և բարոյական շարժառիթներ ունեցող ճգնաժամային
երևույթները և մշակել դրանց հաղթահարման հայեցակարգեր

•

մշակել սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական և քաղաքացիական կյանքի բարոյական
կարգավորման ծրագրեր և ներդրման մեխանիզմներ

•

դասավանդել կրթական համակարգերում, աշխատել վերլուծական կենտրոններում
և հասարակական կազմակերպություններում,
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10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա1. ներկայացնել բարոյական հարաբերությունների տիպաբանությունը և
բարոյագիտության տեսական ու կիրառական հիմունքները,
Ա2. նկարագրել արդի ցանցային հասարակության էթիկայի, վիրտուալ հաղորդակցման և
վիրտուալ նույնականության հիմունքները,
Ա3. մատնանշել ազգային ինքնության բարոյական և սոցիոմշակութային
փոխակերպումների միտումները,
Ա4. մատնանշել բիզնես էթիկայի և քաղաքական էթիկայի խաղի կանոնները և քաղաքական
մանիպուլյացիայի մոդելները,
Ա5. ներկայացնել ամբոխային վարքի, ցուցադրական սպառման և զվարճանքների
կազմակերպման տեխնոլոգիաները,
Ա6. ծանոթանալ

սիրո

մետաֆիզիկայի,

ընտանիքի

պլանավորման

և

սիրո հոգեվերլուծության մեթոդներին ու հիմնախնդիրներին:
Ա7. դիտարկել հայոց ինքնության բարոյական նկարագիրը այլ, հատկապես դրկից ազգերի
ինքնությունների համատեքստում:
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ1. Մասնակցել ազգային անվտանգության սոցիոմշակութային և բարոյական
հայեցակարգերի մշակման և արդիականացման աշխատանքներին,
Բ2. կիրառել տարատեսակ սոցիոմշակութային մեթոդներ և մշակել բարոյական
կոնֆլիկտների հաղթահարման իրադրային մոդելներ,
Բ3. առաջադրել բարոյագիտական հիմնախնդիրներ, մշակել հետազոտական ծրագրեր և
դրանց իրականացման մեթոդներ,
Բ4. մեկնաբանել հայ բարոյագիտական մտքի առանձնահատկությունները և
առնչությունները արևելյան և արևմտյան բարոյագիտական մտքի հետ,
Բ5. բացահայտել բնագիտական և հումանիտար մշակույթների
փոխպայմանավորվածության օրինաչափությունները և գիտության զարգացման
բարոյագիտական հետևանքները.
Բ6. տարանջատել էականը անէականից և բացահայտել բարոյական փոխակերպումների
հիմնարար միտումները արդի աշխարհում,
Բ7. կազմակերպել բարոյական պրոբլեմների հրապարակային քննարկումներ ու
բանավեճեր և նպաստել հասարակական կարծիքի ձևավորմանը,
Բ8. օժանդակել երիտասարդության բարոյական դաստիարակության խնդիրներով զբաղվող
հասարակական կազմակերպությունների աշխատանքներին:
Բ9. կիրառել բարոյական կոնֆլիկտների լուծման և հաղթահարման տեխնոլոգիաներ:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները,
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Գ3. զբաղվել մանկավարժական ու գիտահետազոտական աշխատանքներով,
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր),
Գ5. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է
13. Գնահատման ձևերը
Ընթացիկ քննություններն անց են կացվում գրավոր ձևով: Ընթացիկ ստուգումները անց են
կացվում բանավոր հարցման (ռեֆերատ, էսսե) և գրավոր քննության ձևով: Եզրափակիչ
քննությունը և ստուգարքն անց է կացվում բանավոր քննության ձևով:
14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
Փիլիսոփայություն» ծրագրի շրջանավարտները կարող են աշխատանքի անցնելմիջնակարգ և
բարձրագույն

ուսումնական

հասարակական

հաստատություններում,

կազմակերպություններում,

վերլուծական

ԶԼՄ-ներում`

կենտրոններում,

զբաղեցնելով

հետևյալ

պաշտոնները.

Միջնակարգ ուսումնական հաստատություններ



կազմակերպիչ,
բարոյագիտության, հասարակագիտության ուսուցիչներ:

Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ


դասախոս,



գիտաշխատող:

Զանգվածային լրատվամիջոցներ



հեռուստատեսություն,
PR մենեջեր,



գովազդային գործակալ,



լրագրող-հրապարակախոս:

Վերլուծական կենտրոններ



հետազոտող,
խորհրդատու,



փորձագետ:

Հնարավոր աշխատավայրերն են. Ավագ դպրոց, քոլեջ, վարժարան, բարձրագույն ուսումնական
հաստատություններ, վերլուծական կենտրոններ, ԶԼՄ-ներ, կրթական և սոցիալական ծրագրեր
իրականացնող միջազգային կազմակերպություններ:
Ծրագրի շրջանավարտները կարողեն շարունակել իրենց ուսումը ԵՊՀ Փիլիսոփայության և
հոգեբանության ֆակուլտետի ասպիրանտուրայում և աշխատել գիտահետազոտական
կենտրոններում:

340

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Ուսումնառության գործընթացում օգտագործվում են հետևյալ օժանդակ ռեսուրսները.
•

ժամանակակից

սարքավորումներով

և

ծրագրային

միջոցներով

ապահովված

լաբորատորիաներ,
•

ԵՊՀ գրադարան, ֆակուլտետի ընթերցասրահ,

•

էլեկտրոնային ռեսուրսներ:

16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են
ծրագիրը մշակելիս
• Պետական կրթական չափորոշիչ «Փիլիսոփայություն» մասնագիտությամբ,
• Մոսկվայի պետական համալսարանի «Փիլիսոփայություն» մասնագիտացման
մագիստրոսական ծրագիր:
17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ
Պետք է նկատի ունենալ, որ ծրագրի մասնագիրը տալիս է ծրագրի հիմնական
բնութագրերի համառոտ նկարագրությունը և այն կրթական վերջնարդյունքները, որոնք
ենթադրվում է, որ ձեռք կբերի միջին բնութագրական ուսանողը, եթե նա լիարժեք կերպով
օգտվի ծրագրի ընձեռած ուսումնառության հնարավորություններից։ «Բարոյագիտություն»
կրթական
ծրագրի
ներմուծումը
թույլ
կտա
նաև
արդյունավետ
միջազգային
համագործակցություն հաստատել, քանի որ եվրոպական մի շարք առաջատար բուհերում
(Մոսկվայի Մ. Վ. Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարան, Քեմբրիջի համալսարան,
Oքսֆորդի համալսարան, Բելառուսի պետական համալսարան) տվյալ մասնագիտացումը
կարևոր տեղ է գրավում, ինչը համահունչ է ԵՊՀ-ի ՌԾ-ով նախատեսված միջազգայնացման
նպատակին: Ծրագրի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկատվություն կարելի է գտնել ԵՊՀ
դասընթացների տեղեկագրքում։
18. Դասավանդող դասախոսական կազմին ներկայացվող պահանջներ
1. Ընդհանրական կարողություններ
Դասավանդման /մանկավարժական
•

Դասընթացի աշխատանքային ծրագիր /օրացուցային պլան/ կազմելու հմտություն,

•

Ուսանողի գիտելիքները օբյեկտիվ գնահատելու կարողություն

•

Անհրաժեշտ մեթոդական նյութերի օգտագործման հմտություն

•

Սեփական փորձն ու հմտությունները ուսանողներին փոխանցելու
պատրաստակամություն

•

Դասավանդման ինտերակտիվ մեթոդների իմացություն, ակտիվ ուսուցման
տեխնիկաների կիրառման կարողություն,

•
2.

Դասավանդման ընթացքում համակարգչային ծրագրերի իմացություն և դրանց
կիրառման կարողություն։
Ընդհանրական կարողություններ

Դասավանդման /մանկավարժական
• Դասընթացի աշխատանքային ծրագիր /օրացուցային պլան/ կազմելու հմտություն,
• Ուսանողի գիտելիքները օբյեկտիվ գնահատելու կարողություն
• Անհրաժեշտ մեթոդական նյութերի օգտագործման հմտություն
• Սեփական փորձն ու հմտությունները ուսանողներին փոխանցելու պատրաստակամություն
• Դասավանդման ինտերակտիվ մեթոդների իմացություն, ակտիվ ուսուցման տեխնիկաների
կիրառման կարողություն,
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• Դասավանդման ընթացքում համակարգչային ծրագրերի իմացություն և դրանց կիրառման
կարողություն։
Հետազոտական
• Գիտական աղբյուրների հետ աշխատելու, նաև ինտերնետային տեղեկատվական
ռեսուրսներից օգտվելու հմտություն,
• Փիլիսոփայական և սոցիոլոգիական հետազոտության իրականացման հմտություն
• Հետազոտական աշխատանքներ ղեկավարելու հմտություն։
• Հաղորդակցման
• Բանավոր հաղորդակցման և արդյունավետ շփման հմտություն,
• Հռետորական ձիրք, գրավոր խոսքի հմտություն և մանկավարժին վայել պահվածք
• Օտար լեզվի իմացություն (բացի ռուսերենից նաև անգլերեն, ֆրանսերեն կամ գերմաներեն)
3.

Մասնագիտական կարողություներ

• Փիլիսոփայական ուղղությունների և ժամանակակից հայեցակարգերի
իմացություն
• Բարոյագիտական,սոցիոմշակութային և էթնոմշակութային հետազոտությունների և
վերլուծությունների գնահատման և ախտորոշման կարողություն
• Պրոբլեմի ուսումնասիրման և հետազոտական աշխատանքի կազմակերպման հմտություն,
• Փիլիսոփայական և աշխարհայացքային շարժառիթներ ունեցող ճգնաժամային երևույթների
կանխատեսման և հաղթահարման հայեցակարգեր մշակելու հմտություն,
• Հետազոտական աշխատանքներ ղեկավարելու հմտություն,
• Հրապարակային ելույթներ պատրաստելու և իրականացնելու կարողություն,
• Արդիականության մարտահրավերների համակարգման և ռազմավարության մշակման
կարողություն,
4.
•

Ընդհանուր պահանջներ
Մանկավարժական փորձ – առնվազն 5 տարի մանկավարժական փորձ (հատկապես
բուհում)

•

Մագիստրոսական ծրագրում դասավանդվող առարկային համապատասխան
մենագրության կամ գիտական հոդվածների առկայություն

•

Մասնագիտական վերապատրաստում յուրաքանչյուր 5 տարի

•

Գիտական գործունեություն՝ հոդվածների հրապարակում, գիտաժողովների և գիտական
սեմինարների կազմակերպում և մասնակցություն

•

Աշխատանքային և կրթական ծրագրերի մշակում

•

Ինքնակրթություն և շարունակական մասնագիտական աճ

342

ԾՐԱԳՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ

Ա1

Բ1

Ա2

ներկայացնել բարոյական հարաբերությունների
տիպաբանությունը և բարոյականության փիլիսոփայության

բարոյական հայեցակարգերի մշակման և արդիականացման

տեսական հիմունքները

աշխատանքներին

նկարագրել արդի ցանցային հասարակության էթիկայի,
վիրտուալ հաղորդակցման և վիրտուալ նույնականության

Բ2

հիմունքները
Ա3

կիրառել տարատեսակ սոցիոմշակութային մեթոդներ և մշակել
սոցիալ-բարոյական կոնֆլիկտների հաղթահարման իրադրային
մոդելներ

մատնանշել ազգային ինքնության բարոյական և

Բ3

սոցիոմշակութային փոխակերպումների միտումները
Ա4

մասնակցել ազգային անվտանգության սոցիոմշակութային և

առաջադրել բարոյագիտական հիմնախնդիրներ, մշակել
հետազոտական ծրագրեր և դրանց իրականացման մեթոդներ

մատնանշել բիզնես էթիկայի և քաղաքական էթիկայի խաղի

Բ4

կանոնները և քաղաքական մանիպուլյացիայի մոդելները

մեկնաբանել հայ բարոյագիտական մտքի
առանձնահատկությունները և առնչությունները արևելյան և
արևմտյան բարոյագիտական մտքի հետ

Ա5

ներկայացնել ամբոխային վարքի, ցուցադրական սպառման և

Բ5

զվարճանքների կազմակերպման տեխնոլոգիաները

բացահայտել բնագիտական և հումանիտար մշակույթների
փոխպայմանավորվածության օրինաչափությունները և
գիտության զարգացման բարոյագիտական հետևանքները

Ա6

ծանոթանալ սիրո մետաֆիզիկայի, ընտանիքի պլանավորման և

Բ6

սիրո հոգեվերլուծության մեթոդներին ու հիմնախնդիրներին:

տարանջատել էականը անէականից և բացահայտել
բարոյական փոխակերպումների հիմնարար միտումները արդի
աշխարհում

Ա7

դիտարկել հայոց ինքնության բարոյական նկարագիրը այլ,

Բ7

հատկապես դրկից ազգերի ինքնությունների համատեքստում

կազմակերպել բարոյական կոնֆլիկտների հրապարակային
քննարկումներ ու բանավեճեր, և նպաստել հասարակական
կարծիքի ձևավորմանը
օժանդակել երիտասարդության բարոյական
դաստիարակության խնդիրներով զբաղվող հասարակական
կազմակերպությունների աշխատանքներին
կիրառել բարոյական կոնֆլիկտների լուծման և հաղթահարման
տեխնոլոգիաներ,
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Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1

օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից

Գ4

(ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ,

պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր

գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2

վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման

Գ5

համար անհրաժեշտ ռեսուրսները
Գ3

զբաղվել մանկավարժական ու գիտահետազոտական
աշխատանքներով
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պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:

«ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅԱՆ» ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ

Ուսումնական մոդուլի անվանումը

Մոդուլի

Ա Ա Ա Ա Ա Ա Ա Բ Բ Բ Բ Բ Բ Բ Բ Բ

Գ Գ Գ

Գ

5

թվանիշը

1

1

2

4

Գ

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3

Օտար լեզու-1

1602/Մ01

x

x

x

x

Օտար լեզու-2

1602/Մ02

x

x

x

x

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում

0309/Մ00

x

x

Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

1302/ Մ01

Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները

1302/ Մ02

x

Մասնագիտության պատմություն և մեթոդաբանություն

1311/Մ01

x

Մետաէթիկա

1302/Մ03

Բարոյական պարադոքսներ

1302/ Մ04

Գիտական հետազոտության բարոյական հիմնախնդիրները

1311/ Մ02

Սիրո մետաֆիզիկա

1302/Մ05

x

Խղճի փիլիսոփայություն և բարոյական նիհիլիզմ

1311/Մ03

x

x

Արդարության փիլիսոփայություն

1302/Մ06

x

x

Մշակույթի փիլիսոփայություն

1302/ Մ07

Սոցիոմշակութային սահման

1311/ Մ04

Միջմշակութային հաղորդակցման էթիկա

1302/Մ08

Ցանցային հասարակության բարոյական հիմնահարցերը

1302/Մ09

Քաղաքական էթիկա

1302/ Մ10

Արդի բարոյագիտական ուսմունքները

1311/Մ05

Համակեցություն և երկխոսություն։ Ես և ուրիշը

1302/ Մ11

Զանգվածային մշակույթ և ամբոխային վարք

1302/Մ12

Գիտելիք և հավատ

1311/Մ06

Հայկական ինքնության բարոյական նկարագիրը

1311/Մ07

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x
x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x
x

x

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴԱՍԸ ՆԹԱՑՆԵՐ
1.1602/M01

2. Օտար լեզու-1

3. 6 ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ.

5. գործն.- 4

6. 1-ին աշնանային կիսամյակ

7. ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

կատարելագործել ուսանողների օտար (անգլերեն) լեզվով հաղորդակցական
կարողությունները՝ ինչպես մասնագիտության, այնպես էլ հաղորդակցման այլ
ոլորտներում,

•

խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և

•

ոճաբանական յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,
զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու կարողությունը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել դրանց բովանդակությունն ու կառուցվածքը՝ կիրառելով
մասնագիտական տեքստերի վերլուծության տարբեր մոտեցումները (որոնողական,
ճանաչողական, մեկնաբանական)
2. տարորոշել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց
ճշգրիտ գործածության նպատակդրմամբ,
3. ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում օտար (անգլերեն) լեզվով ինքնուրույն
աշխատանք կատարելու սկզբունքների իմացություն:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. իրականացնել մասնագիտական տեքստերի իմաստային, կառուցվածքային և ոճական
վերլուծություն և թարգմանություն,
5. ներկայացնել և մեկնաբանել մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ,
ձևակերպել, շարադրել, հիմնավորել անձնական կարծիքը, քննարկել, բանավիճել
մասնագիտական հարցերի արդի հիմնախնդիրների շուրջ,
6. գրել և ներկայացնել մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ, ռեֆերատներ,
գիտաժողովի թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ կառուցելով շարադրանքը,
7. լսելով ընկալել և վերարտադրել մասնագիտությանն առնչվող դասախոսությունների,
հարցազրույցների ձայնագրություններ և տեսագրություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
8. օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ ինտերնետային)
տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և ներկայացնելու նպատակով:
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
(Ա2)․ նկարագրել արդի ցանցային հասարակության էթիկայի, վիրտուալ հաղորդակցման և
վիրտուալ նույնականության հիմունքները :
(Գ1)․ օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային
(Գ2)․ գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):
վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները:
(Գ3)․ զբաղվել մանկավարժական ու գիտահետազոտական աշխատանքներով
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,
4. ինքնուրույն աշխատանք,
5. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի
իրականացում),
6. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
7. իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով:

Գնահատման մեթոդներ՝ մասնագիտական տեքստի ընթերցում, թարգմանություն և
վերարտադրում, մասնագիտական բառապաշարի ստուգում, բանավոր ներկայացում
(պրեզենտացիա) մասնագիտական խնդրի վերաբերյալ

Գնահատման չափանիշներ՝ մտքի վերլուծականություն և ինքնուրույնություն։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1. Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունները:
2. Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց իրացումը օտար
(անգլերեն) լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման գործընթացում:
3. Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու աշխատությունների,
գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև ռեֆերատների, զեկուցումների,
էսսեների շարադրման ձևերն ու սկզբունքները:
4. Մասնագիտական բնագիր տեքստերի, դասախոսությունների, ձայնագրությունների
ունկնդրմամբ՝ դրանց բովանդակության վերծանման, վերարտադրության
առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. John M.Swales,Christine B. Feak“ English in Today’s Research World’’ a Writing
Guide. The University of Michigan Press, USA,2011
2. John M Swales and Christine B.Feak “Academic writing for Graduate Students’’ 2010, USA
3. Thoughts. The shadow of our feelings, ԵՊՀ 2015
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1.1602/M02

2. Օտար լեզու-2

3. 3 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ./շաբ

5. գործն.- 2

6. 2-րդ գարնանային կիսամյակ

7. ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•
•

ծանոթացնել օտար լեզվի իմացության ստուգման և գնահատման պահանջներին,
ներկայացնել լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները և ծանոթացնել
թեստավորման հիմանական սկզբունքներին,

•

ներկայացնել լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և
մարտավարությունը,

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ցուցաբերել օտար լեզվի իմացություն միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան
(B2-C1),
2. նկարագրել միջազգային թեստավորման և գնահատման սկզբունքնեևը և պահանջները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. կատարել թեստային աշխատանքներ` կազմված համաեվրոպականչափանիշների B2-C1
մակարակին համապատասխան
4. արտահայտել մասնագիտական (ակադեմիական) գիտելիքներըգրավորևբանավորխոսքով

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5․ կիրառել համակարգչային հմտությունները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
(Ա2). նկարագրել արդի ցանցային հասարակության էթիկայի, վիրտուալ հաղորդակցման և
վիրտուալ նույնականության հիմունքները :
(Գ1). օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):
(Գ2). վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները:
(Գ3) զբաղվել մանկավարժական ու գիտահետազոտական աշխատանքներով :
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
8. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
9. անհատական և խմբային աշխատանք,
10. ինքնուրույն աշխատանք,
11. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,

348

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով:

Գնահատման մեթոդներ՝ մասնագիտական տեքստի ընթերցում, թարգմանություն և
վերարտադրում, մասնագիտական բառապաշարի ստուգում, բանավոր ներկայացում
(պրեզենտացիա) մասնագիտական խնդրի վերաբերյալ

Գնահատման չափանիշներ՝ մտքի վերլուծականություն և ինքնուրույնություն։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1. օտար լեզվի իմացության միջազգային թեստավորման յուրահատկությունները,
2. լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները (CEFR) և
թեստավորման հիմանական սկզբունքները,
3. լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը,
միջազգային թեստերի
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Debora Philips “ Longman Preparation Course for the TOEFL IBT” Longman 2007
2. Boston Educational Services “Official ITEP Preparation Guide”, Create Space Independent
Publishing Platform 2014
3. ETS “The Official Guide to the TOEFL Testing”, McGraw-Hill Education 2012
4. Pauline Cullen “The Official Cambridge Guide to IELTS”, Cambridge English 2014
Kaplan “IELTS Premier”, Kaplan Publishing 2016
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1. 0309/Մ01

2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում 3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ /շաբ.

5.գործ.-2

6.1-ին աշնանային կիսամյակ

7. ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝

•

ձևավորել պատկերացում տվյալների հենքերի և WEB - կայքերի մասին սովորեցնել աշխատել
տվյալների հենքերի հետ ACCESS համակարգիօգնությամբ

•

սովորեցնել աշխատել WEB կայքերի հետ` հիպերտեքստերի նշադրման HTML լեզվի
օգնությամբ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

5. ներկայացնել հենքի դերը ուսանողի մասնագիտությունում
6. նկարագրել ուսանողներին ինտերնետային կայքերի ստեղծման սկզբունքները
7. բացատրել տվյալների հենքերի ղեկավարման ACCESS համակարգը և
հիպերտեքստերի նշադրման HTML լեզուն

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

8. ստեղծել և օգտագործելACCESS–ով տվյալների հենքեր
9. ստեղծել HTML-ով ինտերնետային կայք և տեղադրել ինտերնետում
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
(Բ8). օժանդակել երիտասարդության բարոյական դաստիարակության խնդիրներով զբաղվող
հասարակական կազմակերպությունների աշխատանքներին:
(Գ1). օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
(Գ2). վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները:
(Գ5). պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. նախագծային մեթոդ
2. համագործակցային ուսուցում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Գնահատման մեթոդներ՝ թեստեր խնդիրներ-առաջադրանքներով

Գնահատաման չափանիշներ՝ ճիշտ պատասխանների քանակ
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. ACCESS համակարգ
2. HTML լեզու
14. Հիմնականգրականությանցանկ.
1. Joan Lambert, Joyce Cox, Microsoft Access 2013 Step by Step. // Online Training Solutions, Inc.,2015,
429 p.
2. Elizabeth Castro, Bruce Hyslop, HTML and CSS: Visual QuickStart Guide / Edition 8. //
3. Peachpit Press, 2013, 576 p.
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1. 1302/ Մ01

2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ /շաբ.

5. դաս.-1., գործ.- 1

6. 1-ին աշնանային կիսամյակ

7. ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ներկայացնել սոցիո-հումանիտար հետազոտությունների մեթոդաբանական հայեցակարգերը,

•

ուսումնասիրել գիտական հետազոտության կազմակերպման առանձնահատկությունները ու
մեթոդները

•

նկարագրել հետազոտության պլանավորման և իրականացման քայլերն ու սկզբունքները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
3.

թվարկել սոցիո-հումանիտար հետազոտությունների յուրակերպությունները, դրանց
անցկացման մեթոդաբանական հիմքերը և ձևերը։

4. նկարագրել հետազոտությունների անցկացման հիմնական եղանակները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. Իրականացնել սոցիո-հումանիտար ոլորտի հետազոտություն՝ կիրառելով կոնկրետ մեթոդներ
և հնարներ (օրինակ՝ դեպքի ուսումնասիրություն, ֆոկուս խմբային քննարկում, հարցախույզ և
այլն)։
5. մատնանշել գիտական հետազոտության որակական և քանակական մեթոդները ըստ
հետազոտության նպատակի և լսարանի առանձնահատկությունների:
6. ներկայացնել հետազոտության մեթոդներն ըստ առավելությունների և թերությունների և
ընտրել կոնկրետ հետազոտության համար պահանջվող լավագույն մեթոդը։

գ. (ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ, եթե այդպիսիք կան)
4.

կիրառել յուրացրած մեթոդները հասարակական կյանքում առկա իրողությունները վերլուծելու
և գնահատելու համար։

5. վերլուծել հետազոտության արդյունքները՝ տարբեր մասնագիտական հանրությունների
շրջանում։
6. կիրառել մասնագիտական և հասարակական գործունեությունը հետազոտության բարոյական
սկզբունքների և ակադեմիական ազնվության պահանջների վրա։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
(Բ1)․ մասնակցել ազգային անվտանգության սոցիոմշակութային և բարոյական հայեցակարգերի
մշակման և արդիականացման աշխատանքներին :
(Գ1)․ օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):
(Գ3)․ զբաղվել մանկավարժական ու գիտահետազոտական աշխատանքներով,
(Գ4)․ պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր :
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
•

Դասախոսություն, ինտերակտիվ դասախոսություն։

•

Դեպքերի ուսումնասիրություն։

•

Ֆոկուս խմբային քննարկումներ։

•

Գրականության վերլուծություն, աշխատանք սկզբնաղբյուրների հետ։

•

Լուսացուցադրություններ։

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով:

Գնահատման մեթոդներ․թեստային առաջադրանքներ, հետազոտական նախագծի ներկայացում :
Գնահատման չափանիշներ. հետազոտական հարցի տրամաբանություն, տվյալների հավաքագրման և
վերլուծության մեթոդների ընտրության համապատասխանություն:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Սոցիալական իմացության առանձնահատկությունները:
2. Սոցիոհումանիտար գիտելիքի մեթոդաբանական առանձնահատկությունները: Հետազոտական
հիմնախնդրի որոշարկման հիմնական մարտավարությունները:
3. Գիտական աղբյուրների վերլուծության և գիտական
գրականության ուսումնասիրման
մեթոդաբանական սկզբունքները:
4. Գիտական հետազոտության հիմնական փուլերը:
5. Պրոբլեմային իրավիճակի սահմանում և հիմնախնդրի հրատապություն:
6. Հետազոտության օբյեկտ և առարկա:
7. Հետազոտության նպատակ և խնդիրներ:
8. Հետազոտության վարկած:
9. Արժեքային կողմնորոշումը հասարակական գիտություններում:
10. Հետազոտության մեթոդների դասակարգումը որակական և քանակական հետազոտություններ:
11. Անհատական և խմբային հետազոտություններ։
12. Հետազոտության պլանավորման փուլերը:
13. Փաստարկման առանձնահատկությունները սոցիոհումանիտար գիտելիքի համակարգում:
Հետազոտության արդյունքների տեսականացման ռազմավարությունները:
14. Հետազոտության արդյունքների վերլուծություն և մեկնաբանություն:
15. Հետազոտության կազմակերպման և արդյունքների ներդրման շրջապտույտը:
16. Գիտական հետազոտության հաջողակ նախագիծ պատրաստելու և ներկայացնելու հիմնական
սկզբունքները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. J. Gerring, Social science methodology, Cambridge University Press, 2012․
2. A. Bryman, Research Methods and Organization Studies. Rouledge. London and NY. 2005.
3. M. Garner et al. (eds.), Teaching Research Methods in the Social Sciences. Ashgate. 2009.
4. M. Pickering (ed.), Research Methods for Cultural Studies. Edinburgh. 2008.
5. Г. Н. Миненко, Введение в методологию социально-гуманитарных исследований, Кемерово, 2015.
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Մասնագիտական դասընթացներ

1. 1302/

2. Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները

3. 3 ECTS

Մ02

կրեդիտ

4. 2 ժամ /շաբ.

5. դաս.-2

6. 1-ին աշնանային կիսամյակ

7. ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•
•

Ներկայացնել մասնագիտության ժամանակակից հիմնախնդիրները:
Վերլուծել
հիմնախնդրիների
սոցիոմշակութային
և
քաղաքակրթական
հիմունքները:

•

Նկարագրել մասնագիտական արդի խնդիրների գոյաբանությունը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` ա.

մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. մատնանշել դեօնտոլոգիական և թելեոլոգիական ուղղությունները
2. նկարագրել

քաղաքակրթական

զարգացումների

օրինաչափություններն

ու

միտումները
3. ներկայացնել բարոյագիտության ժամանակակից հիմնահարցերը բ.

գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. ձևակերպել բնական և հասարակական գիտությունների գործառույթները,
5.

քննարկել քաղաքակրթական հայեցակարգերն ու դրանց հարացույցերը,

6.

գնահատել փակ և բաց սոցիալական համակարգերի զարգացման
առանձնահատկությունները,

7.

վերլուծել հասարակության բնութենական և սոցիոմշակութային հիմունքները: գ.

ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
8. կիրառել ու զարգացնել ունեցած գիտելիքները,
9. վերլուծել

և

իրացնել

սոցիաոմշակութային

հանդուրժողականության

արժեքները:
10.

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Ա1). ներկայացնել

բարոյական

հարաբերությունների

տիպաբանությունը

և

բարոյականության փիլիսոփայության տեսական հիմունքները:
(Բ2). կիրառել տարատեսակ սոցիոմշակութային մեթոդներ և մշակել սոցիալ-բարոյական
կոնֆլիկտների հաղթահարման իրադրային մոդելներ:
(Գ1). օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):
(Գ2) . վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Ինտերակտիվ հաղորդակցություն, երկխոսության միջոցով գաղափարների
քրտեզագրում
2. Թեմաներին համապատասխան ցուցադրությունների կազմակերպում
3. Բնագրային տեքստերի վերլուծություն, հարցադրումներրի ձևակերպում:
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով:

Գնահատման մեթոդներ․թեստային առաջադրանքներ, հետազոտական նախագծի ներկայացում
Գնահատման չափանիշներ. հետազոտական հարցի տրամաբանություն, տվյալների
հավաքագրման և վերլուծության մեթոդների ընտրության համապատասխանություն:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Բիոէթիկա, էկոհումանիզմ
2. Ժամանակակից դեօնտոլոգիական և թելեոլոգիական ուղղությունները
3. Տեխնիկա և տեխնոէթիկա
4. Կանոնների վրա հիմնվող բարոյականություն
5. Վարքագծի վրա հիմնվող բարոյականություն
6. Բարոյագիտական էգոիզմ(անհատական, անձնային, ունիվերսալ)
7. Քաղաքական էթիկա
8. Ուտիլիտարիզմ
9. Խնամքի բարոյականություն
10. Մասնագիտական էթիկա
11. Տնտեսական էթիկա
12. Բարոյական կոնֆլիկտներ
13. Ահաբեկչություն, ագրեսիա
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Адорно Т. В. Проблемы философии морали.- 2009
2. Антонян Ю. М. Терроризм: криминальные и угаловно-правовые иследования.- М., 2011
3. Викторук Е. Н. Этика перемен. Очерки хеклассических теорий морали-М., 2012
4. Дробницкий О. Г. Философия и моральное воззрение на мир. // М., 2007
5. Дробницкий О. Г. Моральная филиософия. Избранные труды.-М., 2012.
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1. 1311/Մ01

2. Մասնագիտության պատմություն և մեթոդաբանություն

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ /շաբ.

5. դաս.-2, գործ.-2

6. 1-ին աշնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ներկայացնել բարոյագիտական հիմնական հարցադրումները փիլիսոփայական-էթիկական
ուսմունքների լույսի ներքո, `

•

առանձնացնել փիլիսոփայական- բարոյագիտական ավանդական և ժամանակակից
պրոբլեմատիկան,

•

ներկայացնել բարոյական խնդիրների և հիմնահարցերի

փիլիսոփայական քննարկման և

լուծման մեթոդաբանական սկզբունքները
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. մատնանշել բարոյագիտական ուսմունքների ելակետային սկզբունքներն ու գաղափարներն
2. ներկայացնել բարոյագիտական հիմնախնդիրների զարգացման հեռանկարները:
3. նկարագրել փիլիսոփայության և բարոյագիտության դասական և արդի
խնդրակարգի ընդգրկվածությունը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. ձևակերպել բարոյական տեսական հարցադրումները և առօրյա-պրակտիկ խնդիրները,
5. քննարկել լ դրանց լուծման մեթոդաբանական մոտեցումները
6. օգտագործել դրանք կոնկրետ իրավիճակներում

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. կիրառել քննադատական, վերլուծական և ստեղծագործական մոտեցում
8. օգտագործել տեսական գիտելիքները գործնական խնդիրները լուծելիս:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
(Ա1)․ ներկայացնել բարոյական հարաբերությունների տիպաբանության և բարոյականության
փիլիսոփայության տեսական հիմունքները :
(Բ4)․ մեկնաբանել հայ բարոյագիտական մտքի առանձնահատկությունները և առնչությունները
արևելյան և արևմտյան բարոյագիտական մտքի հետ
(Բ7)․ կազմակերպել բարոյական կոնֆլիկտների հրապարակային քննարկումներ ու բանավեճեր, և
նպաստել հասարակական կարծիքի ձևավորմանը :
(Գ2)․ վերլուծելու առկա խնդիրները և գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2. Քննարկում
3. Անհատական աշխատանք
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն (գրավոր աշխատանք)- 4 միավոր
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն (բանավոր ներկայացում)- 4 միավոր
3. Եզրափակիչ քննությունը (բանավոր հարցում)- 8 միավոր
Գնահատման բաղադրիչը՝ ընթացիկ ստուգում 2 միավոր, մասնակցություն 2 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Բարոյագիտության ուսումնասիրության օբյեկտն ու առարկան:
2. Փիլիսոփայական-բարոյական պատկերացումների առաջացման հիմքերն ու պատճառները:
Սոցիալական կյանքի տարբեր ոլորտների բարոյական ասպեկտը: Բարոյագիտությունը որպես
պրակտիկ փիլիսոփայություն: Կապը փիլիսոփայության և հոգեբանության, հոգեբանության և
բարոյագիտության հետ, մարդու վարքը և դրա կարգավորիչները:
3. Արդարությունը և բարոյականությունը փիլիսոփայության լույսի ներքո:
4. Ինքնարդարացումը որպես բարոյական փակուղի:
5. Փիլիսոփայական աշխարհայացքը և բարոյականությունը որպես գիտակցության ձև և
իրականություն:
6. Ժամանակակից մարդու փիլիսոփայական-բարոյական նկարագիրը:
7. Զանգվածային մշակույթի, տեղեկատվական հասարակության, սպառողական հոգեբանության
փիլիսոփայական-բարոյագիտական վերլուծություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Абрамян Л. А., Письма о моралистах прошлого, Ер., 2011.
2. Разин А. В., Этика, М., 2012.
3. Буртовая Е.В. Хрестоматия по этике. М., 2009.
4. Назарчук А.В. Этика глобализующегося общества. М., 2008.
5. Александр Никонов. Свобода от равенства и братства. Моральный кодекс строителя капитализма
М., 2011.
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1. 1302/Մ03

2. Մետաէթիկա

3. 6
ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ /շաբ.

5. դաս.- 2, գործ.- 2

6. 3-րդ աշնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

հաղորդել ուսանողներին գիտելիքներ բարոյագիտական տեսական հիմնահարցերի՝
բարոյական նորմերի բնույթի վերաբերյալ տեսությունների մասին,

•

ծանոթացնել մետաէթիկական ժամանակակից մասնագիտական գրականությանը,

•

զարգացնել ուսանողների մոտ մետաէթիկայի հիմնախնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ
բարոյագիտական վերլուծական կարողություններ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
18. նկարագրել մասնագիտական տերմինների, հասկացությունների, սահմանումների գործառնման,
դասակարգման, դրույթների առաջադրման, հիմնավորման ու հերքման գործընթացներում անհրաժեշտ գրագիտության բազմաբնույթ դրսևորումները,
19. գնահատել բարոյագիտական տեսական խնդիրների կարևորությունը,
20. մատնանշել մետաէթիկական տեսությունների փիլիսոփայությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
21. վերլուծել տեսական բարոյագիտական հիմնական խնդիրները,
22. օգտագործել փիլիսոփայական-բարոյագիտական վերլուծության մեթոդներն ու հնարները
տեսական բարոյագիտական խնդիրների լուծման համար,
23. տիրապետել բարոյագիտական վերլուծություն իրականացնելու մեթոդաբանությանը։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7․օգտվել մասնագիտական գրականությունից,
8․պատրաստել զեկույցներ, վարել գիտական բանավեճեր, գրել վերլուծական էսսեներ։
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
(Բ1). մասնակցել ազգային անվտանգության սոցիոմշակութային և բարոյական հայեցակարգերի
մշակման և արդիականացման աշխատանքներին:
(Գ1). օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):
(Գ2). վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները
(Գ5). պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսությունների, առաջադրանքների քննարկում, տեքստի մեկնաբանում
2. տեքստերի մեկնաբանում և հայեցակարգերի համեմատական վերլուծություն
3. առաջադրանքներ և տարբեր մոդելների համեմատական վերլուծություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1- ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճիշտ
մեկնաբանություն:
2- րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր

Գնահատման մեթոդ. էսսեի պատրաստման և բանավոր ներկայացման գնահատում:
Գնահատման չափանիշներ. վերլուծական մոտեցում, էսսեում արտացոլված

նյութի

ամբողջականություն, նյութի տիրպետման աստիճան և ներկայացման որակ:
Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 8 միավոր.

Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ հարցաշարի,
Գնահատման չափանիշները՝ մտքի վերլուծականություն և ինքնուրույնություն։
Գնահատման բաղադրիչը՝ ընթացիկ ստուգում 2 միավոր, մասնակցություն 2 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1: Մետաէթիկայի ներածություն:
Թեմա 2։ Մետաէթիկայի մեթոդաբանության մասին:
Թեմա 3։ Բարոյագիտական իմացաբանություն:
Թեմա 4: Բարոյագիտական նատուրալիզմ և հականատուրալիզմ։
հակառեալիզմ։
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Բարոյագիտական ռեալիզմ և

Թեմա 5: Պրինցիպալիզմ և կոնսեքվենտալիզմ։ Կրոնական էթիկա։
Թեմա 6: Հասարակական դաշինքի տեսություն։
Թեմա 7։ Բարոյականության էվոլյուցիոնիստական ըմբռնումը։
Թեմա 8: Բարոյագիտական աբսոլյուտիզմ, ունիվերսալիզմ և ռելյատիվիզմ:
Թեմա 9։ Բարոյագիտական հոգեբանություն։ Կոմպատիբիլիզմ և ինկոմպատիբիլիզմ։
Թեմա 10։ Մետաէթիկայի կիրառական նշանակությունը։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Апресян Р.Г., Этика, М., 2017
2. Умаров Э.У., Прикладная этика, 2012,
3. Золотухина-Аболина Е.В., Этика, Ростов н/Дону, 2013,
4. Ролз Дж. Теория справедливости. — Новосибирск: Изд-во НГУ, 1995,
5. Aristotle: Nicomachean Ethics, Ethics: Contemporary Readings Ed. by Harry J. Gensler, Earl
W.Spurgin, (Routledge, 2004)

6. James Rachel, “What is Morality?”, The Elements of Moral Philosophy, 4th Ed., (McGraw Hill, 2003)
7. James Rachels, Stuart Rachels, “The Social Contract Theory”, The Elements of Moral Philosophy, 7th
Edition, (McGrawHill, 2013)

8. Joel Feinberg, “Psychological Egoism”, Ethical Theory: An Anthology, pp., I67-177James Rachels, “Ethical
Egoism” Ethical Theory: An Anthology,
9. J. S. Mill, “General Remarks”, and “Section I”, Utilitarianism
10. J. S. Mill, Selections from “On Liberty”, Chapter II, “Of the Liberty of Thought and
Discussion” pp. 5-55

11. I. Berlin, Selections from “Two Concepts of Liberty”
12. Kymlicka W., Contemporary political philosophy, New York, 2002,
13. Thompson, Dennis F. Restoring Responsibility, Cambridge University Press, 2005,
14. Estlund D., Methodological moralism in political philosophy, Providence, 2017.
15. https://plato.stanford.edu/entries/skepticism-moral/
16. https://plato.stanford.edu/entries/moral-realism/
17. https://plato.stanford.edu/entries/moral-cognitivism/
18. https://plato.stanford.edu/entries/moral-relativism/
19. https://plato.stanford.edu/entries/naturalism-moral/
20. https://plato.stanford.edu/entries/moral-epistemology/
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Մասնագիտացման դասընթացներ պարտադիր

1.

2. Բարոյական պարադոքսներ

3. 3

1302/Մ

ECTS կրեդիտ

04
4. 2 ժամ/շաբ․

5. դաս.- 2

6. 2-րդ գարնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ քննությունների

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

Ներկայացնել բարոյական պարադոքսների, հակասությունների և կոնֆլիկտների
միջև եղած տարբերությունները՝ արդիականության և հետարդիականության
համատեքստում:

•

դիտարկել քննարկվող հարցերը ազգային օրինաչափությունների տեսանկյունից:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1․մատնանշել բարոյական պարադոքսների մասին հիմնարար պատկերացումները,
2․ տարբերաել կոնֆլիկները պարադոքսներից,
3․ որոշել բարոյական պարադոքսների ժամանակակից հիմնահարցերը:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4․տարբերակել սոցիալական նպատակների և իդեալների ձևավորման
առանձնահատկությունները,
5․ներկայացնել բարոյական պարադոքսների իմաստավորման յուրահատկությունը,
6․ վերլուծել բարոյական պարադոքսների առաջացման պատճառները,
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7․ կիրառել ու զարգացնել ունեցած գիտելիքները,
8․ վերլուծել սոցիոմշակութային հանդուրժողականության արժեքները:
9. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
(Ա1) ներկայացնել բարոյական հարաբերությունների տիպաբանությունը և
բարոյականության փիլիսոփայության տեսական հիմունքները։
(Բ2) կիրառել տարատեսակ սոցիոմշակութային մեթոդներ և մշակել սոցիալ- բարոյական
կոնֆլիկտների հաղթահարման իրադրային մոդելներ։
(Բ9) կիրառել բարոյական կոնֆլիկտների լուծման և հաղթահարման տեխնոլոգիաներ։
(Գ1) օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. բանավեճ-քննարկումներ
3. գործնական առաջադրանքներ
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13.

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են

Եզրափակիչ քննություն՝ առավելագույնը 9 միավորով:

Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի:
Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը,
պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը։ Գնահատման
բաղադրիչը՝ ընթացիկ ստուգումներ 4 միավոր, ինքնուրույն աշխատանք 4 միավոր,
մասնակցություն 3 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Սոցիալական պարադոքսների առանձնահատկությունները։
2. Սոցիալական պարադոքսների իմաստավորումը պատմության փիլիսոփայության
համատեքստում։
3. Սոցիալական նպատակների և արդյունքների անհամապատասխանությունը։
4. Ռացիոնալության պարադոքսները։
5. Ազգային ես-ի պարադոքսները։
6. Զանգվածային քաղաքական գիտակցության պարադոքսները ։
7. Բարոյական գիտակցության պարադոքսները։
8. Ազգային ինքնագիտակցության պարադոքսները։
9. Ստերիոտիպեր և պարադոքսներ։
10. Մանիպուլյացիան իբրև պարադոքսների ծնման մեխանիզմ։
11. Ազատականության պարադոքսների յուրակեպությունները։
12. Համաշխարհայնացման պարադոքսալ հետևանքները։
12. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.

Ахутин А.В. ПАРАДОКСЫ КУЛЬТУРОЛОГИИ, М., 2000.
Патрик Шампань. Делать мнение: новая политическая игра. М., «Социо-Логос», 1997)
ПРОБЛЕМЫ И ПАРАДОКСЫ НОВОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ

3.

Луман Н. Тавтология и парадокс в самоописаниях современного общества. СОЦИОЛОГОС. – М.: Прогресс, 1991. С. 194-218.

4.

Habermas J., Theorie des kommunikativen Handelns, 2 Bde. Frankfurt. 1981.

5.

Habermas J., Der philosophische Diskurs der Moderne: ZwolfVorlesungen. Frankfurt. 1985.

6.

Философия истории, под. ред. А. С. Панарина. М : Гардарки, 1999.

7.

Тощенко Ж. Т. Парадоксальный человек.М., 2001.

8.

Гидденс Э. Судьба, риск, безопасность. М., 2001.

9.

Дюби Ж. Парадоксы межкультурного обмена. М., 1999.

10. Фромм Э. Бегство от свободы. М., 1990.
11. Тойнби Э. Постижение истории. М., 2000.
12. Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне. М.: Весь мир, 2003.
13. Гобозов И. А. Кризис современной эпохи и философия постмодернизма // Философия и
общество. 2000. № 2.
16․ Cooper L T. Handbook of Administrative Ethics, 2-nd edition rev. and expanded, Los Angeles,
By Marcel dekker, 2001, pp-763
17․ Cooper L. T. and Menzel C.D. Achieving Ethical Competence for Public service Leadership,
New York, 2013, pp.-297
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1. 1311/ Մ02

2. Գիտական հետազոտության բարոյական հիմնախնդիրները

4. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ /շաբ.

5. դաս.-2

6. 2-րդ գարնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ քննությունների

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ներկայացնել ուսանողներին գիտության՝ որպես սոցիալական
ինստիտուտի առանձնահատկությունը,

•

ներկայացնել գիտական էթիկայի նորմատիվ համակարգը և գիտականության չափորոշիչները,

•

վերլուծել գիտնականի սոցիալական պատասխանատվության,
բարոյականության և ճշմարտության առնչակցության հիմնահարցերը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել գիտական հետազոտության էությունն ու յուրահատկությունները,
հասկ
անալ գիտական սկզբունքների և բարոյական արժեքների փոխհարաբերության
առանձնահատկությունները, գիտության՝ որպես անձի ազատ ինքնիրացման
առանձնահատկությունները,
2. մատնանշել տեխնոգեն քաղաքակրթության ներքին
հակասությունները, գիտական հայտնագործությունների
բարոյական լեգիտիմության արդի ըմբռնումները,
3 . քննարկել տեխնոլոգիական քաղաքակրթության արդի
մարտահրավերները ,
4. պատկերացում կազմել գիտական էթիկայի նորմատիվ և
արժեքային համակարգերի մասին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
6.

օգտագործել գիտության փիլիսոփայության էվրիստիկ հնարավորությունները
հումանիտար գիտելիքների դասավանդման պրոցեսում,

7. օգնել ուսանողներին ձևավորելու գիտական աշխարհայացք և
բարոյական պատասխանատվություն,
8. դիմակայել տեխնոգեն քաղաքակրթության մարտահրավերներին:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
9.

մասնակցել

գիտական

հետազոտության

ժամանակակից

բարոյական

մոդելի

կառուցման աշխատանքներին,
10. վերլուծել տրանսհումանիստական փոխակերպումների բարոյա-հոգեբանական խնդիրները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
(Բ3)․ առաջադրել բարոյագիտական հիմնախնդիրներ, մշակել հետազոտական ծրագրեր և դրանց
իրականացման մեթոդներ:
(Բ4)․ մեկնաբանել հայ բարոյագիտական մտքի առանձնահատկությունները և առնչությունները
արևելյան և արևմտյան բարոյագիտական մտքի հետ:
(Գ1)․ օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ
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(Գ4 )․ պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
Գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. վերլուծական-համադրական մեթոդ,
2. մտավոր էքսպերիմենտ,
3. սոցիոմշակութային մոտեցում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննություն՝ առավելագույնը 9 միավորով:

Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի:
Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը,
պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը։ Գնահատման
բաղադրիչը՝ ընթացիկ ստուգումներ 4 միավոր, ինքնուրույն աշխատանք 4 միավոր,
մասնակցություն 3 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ բաժիններից.
Թեմա 1` Գիտությունը որպես սոցիալական
ինստիտուտ:
Թեմա 2` Գիտական հետազոտության սոցիոմշակութային տեսանկյունները:
Թեմա 3՝Գիտության սոցիալական հետևանքները և գիտնականի բարոյական
պատասխանատվության հիմնախնդիրը:
Թեմա 4` Գիտության բարոյական նորմերն ու արժեքները: Գիտական էթիկայի նորմատիվ և արժեքային
հա մակարգերը:
Թեմա 5` Ճշմարտություն և բարոյականություն:
Թեմա 6` Գիտության զարգացման հումանիստական էությունը: Սցիենտիզմ և հակասցիենտիզմ:
Թեմա 7` Տեխնոլոգիական քաղաքակրթության արդի մարտահրավերները:
Թեմա 8՝ Տրանսհումանիզմ, բիոէթիկա :
Թեմա 9՝ Գիտություն և ստեղծագործություն: Գիտություն և կյանք:
Թեմա 10՝ գիտա-տեխնիկական առաջընթացի սոցիալ-բարոյական հիմնախնդիրները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Лоренц К. Восемь смертных грехов цивилизованноно человека. М., 2007.
2. Тойнби А. Постижение истории. М, 2007.
3. Шпенглер О. Закат Европы. М., 2012.
4. Հարությունյան Էդ. Արտասովոր ապագան ապրված անցյալում //Բանբեր Երևանի համալսարանի,
Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն, 2016, N3:
5. Սողոմոնյան Գ. Ա. Ժամանակակից մարդաբանական ճգնաժամի դրսևորման
առանձնահատկություն-ները //Բանբեր Երևանի համալսարանի, Փիլիսոփայություն,
Հոգեբանություն, 2016,N1,(19:
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1. 1302/Մ05

2. Սիրո մետաֆիզիկա

3. 3 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ /շաբ.

5. դաս.- 2

6. 2-րդ գարնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ քննությունների

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ներկայացնել սիրո ֆենոմենի փիլիսոփայական ըմբռնման
առանձնահատկությունները: Վերհանել սիրո մետաֆիզիկական մակարդակը:

•

վերլուծել սիրո դրսևորումները մարդկային գոյության տարբեր մակարդակներում`
մարմանական, հոգեկան, հոգևոր:

•

ուսումնասիրել սերը` որպես անձնային աճին ուղղված յուրահատուկ արվեստ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել սիրո նշանակությունը և մարդկային կյանքում նրա դերը բացատրող
հիմնական մոտեցումները,
2. ծանոթանալ սիրո բնորոշմանը, արդի մշակույթում սիրո այլաբանության
հիմնախնդիրներին,
3. թվարկել սիրո իմացաբանական և մետաֆիզիկական մակարդակները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. մատնանշել սիրո հիմնախնդրի բարոյագիտական և հասարակագիտական չափումները
2. ընտրել սերը քննող տեսությունների փիլիսոփայական տեսանկյունները: գ.

ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1 վերլուծել գաղափարներ,
2. զարգացնել քննադատական-վերլուծական կարողություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
(Ա1). ներկայացնել բարոյական հարաբերությունների տիպաբանությունը և բարոյականության
փիլիսոփայության տեսական հիմունքները:
(Ա6). ծանոթանալ սիրո մետաֆիզիկայի, ընտանիքի պլանավորման և սիրո հոգեվերլուծության
մեթոդներին ու հիմնախնդիրներին (Ա7)
(Բ7). կազմակերպել բարոյական կոնֆլիկտների հրապարակային քննարկումներ ու
բանավեճեր, և նպաստել հասարակական կարծիքի ձևավորմանը :
(Բ8). օժանդակել երիտասարդության բարոյական դաստիարակության խնդիրներով զբաղվող
հասարակական կազմակերպությունների աշխատանքներին:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
4. դասախոսություններ
5. բանավեճ-քննարկումներ
6. գործնական առաջադրանքներ
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննություն՝ 7 միավորով:

Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի: Գնահատման
չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը, պատասխանների
ամբողջականությունը և անսխալականությունը։ Գնահատման բաղադրիչը՝ ընթացիկ
ստուգումներ 8 միավոր, ինքնուրույն աշխատանք 3
միավոր, մասնակցություն 2 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Սերը որպես մարդկության հավերժական հիմնախնդիր:
2. Սիրո ըմբռնման մոլորությունները
3. Սեր Ես-ի նկատմամբ
4. Մարմնականը սիրո փիլիսոփայության համատեքստում:
5. Սիրո հոգեկան և հոգևոր մակարդակները
6. Սիրո ծագման և բնույթի հիմնահարցը
7. Սիրո հոգեբանական տիպերը և դասակարգման չափանիշները:
8. Սիրո արժեզրկման արդի գործընթացները:
9. Սիրո էներգիայի հիմնախնդիրը
12. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Антонио Менегетти “Мудрец и искусство жизни”, ННБФ "Онтопсихология", 2010
2. Борис Шипов “Великая ложь. Теория любви: мифы и реальность.”, “Бахрах-М", 2010
3. Дарио Салас, Наука любви, М. “Бослен”, 2012
4. Дипак Чопра “Путь к любви”, София, 2008.
5. Эрих Фромм “Искусство любить”, M. 2011.
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1. 1311/Մ03

2. Խղճի փիլիսոփայություն և բարոյական նիհիլիզմ

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ /շաբ.

5. դաս.- 2

6. 2-րդ գարնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ քննությունների

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

Ներկայացնել անտիկ, միջնադարյան, նոր և նորագույն դարաշրջաններում խղճի
փիլիսոփայական ըմբռնումները, խիղճ հասկացության և բարոյագիտական այլ
կատեգորիաների փոխհարաբերությունները:

•

զարգացնել խիղճ հասկացության փիլիսոփայական տարբեր ըմբռնումների
համատեքստում գրական և ոչ գրական ստեղծագործությունների վերլուծության համար
անհրաժեշտ տեսական-մեթոդաբանական գիտելիքների մատուցումն ու հմտությունները:

•

ուրվագծել այն գաղափարները կամ կոնցեպտները, որոնք տեսական և մեթոդաբանական
կարևորություն են ներկայացնում ժամանակակից մարդու և հայի թերիների
աշխտորոշման ու հաղթահարման տեսանկյունից:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. սահմանել խիղճ և բարոյական նիհիլիզմ հասկացությունների բովանդակությունը,
ավտորիտար և հումանիստական խղճի տարբերությունները, խղճի ռացիոնալիստական և
իռացիոնալիստական հայեցակարգերի առանձնահատկությունները, բարոյական
նիհիլիզմի առաջացման սոցիալ-քաղաքական ու պատմամշակութային նախադրյալները,
2. մեկնաբանել խնդրո առարկա հարցի ուսումնասիրության արդիական կողմերը, ինչպես
նաև խղճի և բարոյագիտական այլ կատերգորիաների ընդհանրություններն ու
տարբերությունները,
3. թվարկել խղճի տարբեր ըմբռնումների առանձնահատկությունները, այդ ըմբռնումների
համատեքստում դիտարկել մասնագիտական տարբեր տեքստեր:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

մատնանշել խղճի տարաբնույթ հայեցակարգերի ընձեռած մեթոդաբանական
«զինանոցը»՝ ինքնուրույն վերլուծելու համապատասխան գեղարվեստական,
փիլիսոփայական և այլատիպ գրականություն,

2.

օգտագործել խղճի և բարոյական նիհիլիզմի մասին գիտելիքն արդի հոգևոր վիճակի,
իրողությունների իմաստավորման և լուսաբանման ընթացքում,

3.

ներկայացնել միջգիտակարգային կամ միջոլորտային վերլուծություններ՝ հիմնվելով
դասընթացից ստացված գիտելիքների և ձեռք բերված հմտությունների վրա:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.

կիրառել ու զարգացնել ունեցած գիտելիքները,

9. մասնակցել դասընթացին առնչվող խնդիրների հետ կապված քննարկումներին,
միջոցառումներին, դիսկուրսին:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
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(Ա1)․ ներկայացնել բարոյական հարաբերությունների տիպաբանության և
բարոյականության փիլիսոփայության տեսական հիմունքներին:
(Ա3)․ մատնանշել ամբոխային վարքի, ցուցադրական սպառման և զվարճանքների
կազմակերպման տեխնոլոգիաներին:
(Բ5)․ բացահայտել բնագիտական և հումանիտար մշակույթների
փոխպայմանավորվածության օրինաչափությունները և գիտության զարգացման
բարոյագիտական հետևանքները :
(Գ2)․ վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ
2. Քննարկումներ (խղճի, բարոյական նիհիլիզմի, դրանց առաջացման մասին
տեսակետների վերլուծություններ), խմբային դերախաղ-քնարկումներ և այլն
3. Հանդիպումներ, զեկուցումներ, ելույթներ, տարաբնույթ տեքստերի, սկզբնաղբյուրների
վերլուծություն :
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննություն՝ առավելագույնը 9 միավորով:

Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի: Գնահատման
չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը,
պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը։ Գնահատման
բաղադրիչը՝ ընթացիկ ստուգումներ 4 միավոր, ինքնուրույն աշխատանք 4 միավոր,
մասնակցություն 3 միավոր։
14. Հիմնական գրականության ցանկ
1. Гусейнов А. А. «Язык и совесть» // М., 2013
2. Куртц П. Новый скептицизм: Исследование и надежное знание/Пер. с англ. и предисл. В.А.
Кувакина. - М.: Наука, 2010.
3. Ницше Ф. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей. – М.: Азбука-Классика, 2011.
4. Фром Э., Человек для себя, Мн.: "Коллегиум", 2012.
5. Ярхо В. Н., Была ли у древних греков совесть?, Античность и современность. М., 2010,
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1. 1302/Մ06

2. Արդարության փիլիսոփայություն

3. 6 ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ /շաբ.

5. դաս.-2, գործ.-2

6.

7.Եզրափակիչ գնահատումով

2-րդ գարնանային կիսամյակ

8. Դասընթացի նպատակն է `
•

տրամադրել գիտելիք և իմացություն հասարակության կառուցման ու կազմակերպման
սկզբունքների վերաբերյալ,

•

հասու

դարձնել

արդարության

ինչպես

դասական,

այնպես

էլ

ժամանակակից

հայեցակարգերին,
•

զարգացնել հայեցակարգերի համեմատական վերլուծության և իրադրության մեջ դրանց
դրույթները կիրառելու ունակությունները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել հասարակության կառուցման հիմնարար սկզբունքներն ու դրանց
հնարավոր փոխհարաբերությունները,
2. մեկնաբանել արդարության իբրև հիմնարար սկզբունքի մասին տարբեր հայեցակարգեր,
3. ցույց տալ դրանց միջև գոյութուն ունեցող ընդհանրություններն ու տարբերությունները,
4. քննել դրանց տեսական բացթողումները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5․ կապակցել արդարության հայեցակարգերում ներկա տեսական գիտելիքը գործնական
իրադրությունների հետ,
6․ կիրառել դրանք գործնական խնդիրների լուծման պարագայում,
7․ շտկել տեսական դրույթները գործնական դեպքերի դիտարկման շնորհիվ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
8․ վերլուծել արդարության փիլիսոփայության հայեցակարգերի առանձնահատկությունները
9․ պատրաստել բանավոր զեկուցում և վարել գիտական բանավեճ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
(Ա1)․ ներկայացնել բարոյական հարաբերությունների տիպաբանության և բարոյականության
փիլիսոփայության տեսական հիմունքներին:
(Ա3)․ մատնանշել ազգային ինքնության բարոյական և սոցիոմշակութային փոխակերպումների
միտումները :
(Բ1)․ մասնակցել ազգային անվտանգության սոցիոմշակութային և բարոյական հայեցակարգերի
մշակման և արդիականացման աշխատանքներին :
(Գ2)․ վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները:
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Ավանդական դասախոսություն,
2. Ինտերակտիվ դասախոսություն,
3. Օրինակի վերլուծություն,
4. Փոքր խմբերով աշխատանք լսարանում գործնական խնդիրների շուրջ:
5. Խմբային նախագծի պատրաստում և ներկայացում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1- ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճիշտ
մեկնաբանություն:
2- րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր

Գնահատման մեթոդ. էսսեի պատրաստման և բանավոր ներկայացման գնահատում:
Գնահատման չափանիշներ. վերլուծական մոտեցում, էսսեում արտացոլված

նյութի

ամբողջականություն, նյութի տիրպետման աստիճան և ներկայացման որակ:
Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 7 միավոր.

Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ հարցաշարի,
Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման աստիճանը։
Գնահատման բաղադրիչ՝ ընհթացիկի ստուգումներ 3 միավոր, մասնակցություն 1 միավոր,
ինքնուրույն աշխատանք 3 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1: 20-րդ դարը և արդիական տրամասության վերածնունդը::
Թեմա 2: Պարտիկուլյարիզմ, թե՞ ունիվերսալիզմ: Համայնքապաշտության և Ազատականության վեճը
20-րդ դարի սոցիալական փիլիսոփայության համատեքստում:
Թեմա 3: Արդարություն, փլուրալիզմ և հավասարություն:
Թեմա 4: Կարողությունների մոտեցում:
Թեմա 5: Ազատապաշտական արդարություն: Ռ. Նոզիքի իրավունքների մասին ուսմունքը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Dworkin Ronald, Soverein Virtue: The Theory and Practice of Equality, London, 2006.
2. Nozick Robert, Anarchy, State and Utopia, Oxford, 2009.
3. Nussbaum Martha, Frontiers of Justice. Disability, nationality, species membership, London, 2006.
4. Pluralism, Justice and Equality, Oxford-New York, 2008.
5. Rawls John, A Theory of Justice, London, 2005.
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1. 1302/ Մ07

2. Մշակույթի փիլիսոփայություն

4. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ /շաբ.

5. դաս.- 2, գործ.-2

6. 2-րդ գարնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ներկայացնել ուսանողներին մշակույթի փիլիսոփայության տեղն ու դերը
փիլիսոփայական գիտելիքի համակարգում,

•

պարզաբանել անտիկ, նոր և նորագույն դարաշրջաններում մշակույթի փիլիսոփայության
ըմբռնումները,

•

նկարագրել մշակույթի և քաղաքակրթության ըմբռնումները դասական և ոչ դասական
փիլիսոփայական համակարգերոոմ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. մատնանշել մշակույթի փիլիսոփայության մեթոդաբանության էությունն ու
յուրահատկությունները, հասկանալ արժեքների և իդեալների ձևավորման
առանձնահատկությունները, մշակույթի՝ որպես անձի ազատ ինքնիրացման
առանձնահատկությունները,
2. ներկայացնել համակեցության սոցիալական արժեքն ու նշանակությունը, մշակութային
ճգնաժամի առաջացման պատճառները, արդիականության հոգևոր իրավիճակը,
3. գնահատել մշակութների երկխոսության ներունակությունները,
4.

թվարկել ժամանակակից ռիսկի հասարակության սոցիոմշակութային ճգնաժամի
մշակութաբանական և քաղաքակրթական պատճառներն ու հետևանքները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. օգտագործել մշակույթի փիլիսոփայության էվրիստիկ
հնարավորությունները հումանիտար գիտելիքների դասավանդման
պրոցեսում,
6. քննարկել իմաստաարժեքային ճգնաժամերը,
7. նկարագրել մարդկային կեցության հակասությունները, պատմության իմաստն ու
նշանակությունը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
8. մասնակցել ազգային կեցության սոցիոմշակութային ժամանակակից մոդելի կառուցման
աշխատանքներին,
9. վերլուծել մշակութա-մարդաբանական փոխակերպումների բարոյահոգեբանականխնդիրները:
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10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
(Ա3).

մատնանշել

ազգային

ինքնության

բարոյական

և

սոցիոմշակութային

փոխակերպումների միտումները:
(Ա7). դիտարկել հայոց ինքնության բարոյական նկարագիրը այլ, հատկապես դրկից ազգերի
ինքնությունների համատեքստում:
(Բ5). բացահայտել բնագիտական և հումանիտար մշակույթների փոխպայմանավորվածության
օրինաչափությունները և գիտության զարգացման բարոյագիտական հետևանքները:
(Գ4). պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսությունների, առաջադրանքների քննարկում, տեքստի մեկնաբանում
2. հայեցակարգերի համեմատական վերլուծություն
3. առաջադրանքներ և տարբեր մոդելների համեմատական վերլուծություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1- ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճիշտ
մեկնաբանություն:
2- րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր

Գնահատման մեթոդ. էսսեի պատրաստման և բանավոր ներկայացման գնահատում:
Գնահատման չափանիշներ. վերլուծական մոտեցում, էսսեում արտացոլված

նյութի

ամբողջականություն, նյութի տիրպետման աստիճան և ներկայացման որակ:
Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 8 միավոր.

Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ հարցաշարի,
Գնահատման չափանիշները՝ մտքի վերլուծականություն և ինքնուրույնություն։ Գնահատման
բաղադրիչը՝ ընթացիկ ստուգումներ 2 միավոր, մասնակցություն 2 միավոր։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
14.
15.

Бодрияр Ж. В тени молчаливого большинства, или конец социаьного. М., 2007.
Бычков В. ХХ век: предельные метаморфозы культуры. Минск, 2011.

16.

Гуревич П.С. Философия культуры. М., 2003.

17.

Гречко П.Г. Концептуальные модели истории.М.,2002.

18.

Лиотар Ж. Состояние постмодерна. М., 2005.
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Մասնագիտացման դասընթացներ կամընտրական

1.1311/M04

2. Սոցիոմշակութային սահման

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ /շաբ.

5. դաս.-2.

6. 3-րդ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ քննությունների

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ներկայացնել «սահման» հասկացության փիլիսոփայական և մշակութային
բովանդակությունը, ցույց տալ այն հատկությունները, որոնք տարբերում են սահմանը «չափ»,

•

«ավարտ» և այլ հարակից հասկացություններից,
նկարագրել սահմանի նշանակությունը հասարակության սոցիոմշակութային
իրականության ձևավորման ընթացքում, ներկայացնել սահմանի դերը բնությունից մարդու
անջատման և մշակութային բազմազանության ստեղծման գործընթացներում,

•

թվարկել սահմանի վերաբերյալ փիլիսոփայական և մշակութաբանական
ուսումնասիրությունները, ցույց տալ սահմանի իմաստավորման էվոլյուցիան` ֆիզիկական
երևույթից մինչև գիտակցության մեջ գծված սահմաններ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.
3.

մատնանշել «սահմանի» ձևավորման սոցիոմշակութային հիմքերը,

ներկայացնել սահմանին առնչվող փիլիսոփայական և մշակութաբանական հայեցարակգերը,
դիտարկել սահմանը կեցության հումանիտար չափումներում, որոնք բացահայտում են
սահմանի գոյաբանական, իմացաբանական, սոցիալ-մշակութային տեսանկյունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

վերլուծել սահմանը որպես տարբեր մշակույթների հանդիպման և համակեցության տարածք,

5.

կիրառել դիալեկտիկական և մետաֆիզիկական մեթոդները սոցիոմշակութային
իրականության մեջ սահմանի դերի ուսումնասիրության ժամանակ,

6.

իրականացնել սահմանի սոցիալ-փիլիսոփայական հետազոտություն,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ, եթե այդպիսիք կան)
7.

վերլուծել սահմանին առնչվող սոցիալ-փիլիսոփայական խնդիրները

8.

գնահատել սոցիոմշակութային իրականության կառուցարկման առանձնահատկությունները:
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
(Ա2). նկարագրել արդի ցանցային հասարակության էթիկայի, վիրտուալ հաղորդակցման և
վիրտուալ նույնականության հիմունքները:
(Ա5). ներկայացնել ամբոխային վարքի, ցուցադրական սպառման և զվարճանքների
կազմակերպման տեխնոլոգիաները:
(Բ3). առաջադրել բարոյագիտական հիմնախնդիրներ, մշակել հետազոտական ծրագրեր և դրանց
իրականացման մեթոդներ:
(Գ4). պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսությունների, առաջադրանքների քննարկում, տեքստի մեկնաբանում
2. տեքստերի մեկնաբանում և հայեցակարգերի համեմատական վերլուծություն
3. առաջադրանքներ և տարբեր մոդելների համեմատական վերլուծություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննություն՝ առավելագույնը 9 միավորով:

Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի: Գնահատման
չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը,
պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը։ Գնահատման բաղադրիչը՝
ընթացիկ ստուգումներ 4 միավոր, ինքնուրույն աշխատանք 4 միավոր, մասնակցություն 3
միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1: «Սահմանի» սոցիոմշակութային առանձնահատկությունները Ֆիզիկական սահման և
սոցիոմշակութային սահման: Սահմանի նշանակությունը հասարակական կյանքի կառուցարկման
ընթացքում: Սահմանը անձնայինի և վերանձնայինի, անհատականի և հասարակականի
տարանջատման մեջ:
Թեմա 2: Սահմանը ինքնության կառուցարկման համատեքստում
Ինքնանույնականացումը որպես սահմանագծում: Յուրայինի և օտարի սահմանազատման
հիմնահարցը: Սահմանազանցությունը որպես ուրիշ «ես»-ի հնարավորություն: «Մենք»-ի
ձևավորման առանձնահատկությունները:
Թեմա 3: Մշակույթների սահման և սահմանի մշակույթ Մշակույթի սահմանի ֆենոմենը:
Սահմանը որպես մշակույթի գոյության տարածություն: Սահմանը որպես մշակույթների
հանդիպման և համակեցության վայր: Արտաքին և ներքին սպառման մշակույթներ.
սահմանազատման հիմնահարցը: Սահմանը որպես տեքստ, դրա սեմիոտիկական
առանձնահատկությունները:
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Թեմա 4: Սահմանի հիմնահարցը գլոբալացման պայմաններում
Մշակույթի սահմանապահ լինելու գործառույթը:
Գլոբալացումը որպես սահմանների կազմաքանդում:
Մշակութային նոր սահմանների կառուցարկման գործընթացը գլոբալացման պայմաններում:
Մշակույթների երկխոսությունը որպես ընդհանուր սահմանի ուրվագծում:
Թեմա 5: Սահմանի փիլիսոփայական իմաստավորման փորձերը
Սահմանի սիմվոլիկ բնույթը: Սահմանազանցումը որպես արարողություն:
Մարդը սահմանային կեցության պայմաններում:
Սահմանի արխետիպային բնույթը: Սահմանը որպես մարդու գործունեության կառավարիչ:
Սահմանի վերամիաստավորումը հետմոդեռնիստական իրականության պայմաններում:
Սահմանի սիներգետիկական ընկալումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
19.

Հարությունյան Է. Ա., Ազգային ինքնություն և կյանքի մշակույթ, Եր., «Մակմիլան-Արմենիա»,
2004, -152 էջ:

20.

Бауман З. Прощание с миром своих и чужих, M., «Вокруг Света», 2011, № 12, с.-205-214.

21.

Кашкин В. Б., Маркеры своего и чужого в межкультурном диалоге//Взаимопонимание в
диалоге культур: условия успешности: коллективная монография. Воронеж: «ВГУ», 2004, ч. 2,
с.49-62.

22.
23.

Садохин А. П., Межкультурная коммуникация, М., «Альфа М», «ИНФРА-М», 2008, -288 с.
Хантингтон С., Столкновение Цивилизаций. М., «АСТ», 2006, -571 c.

24.

Шипилов А. В., «Свои», «чужие» и «другие». От античности до современности \\
Социологические исследования. М., Наука, 2006, № 5, с. 103-112.

25.

Шютц А., Смысловая структура повседневного мира (очерки по феноменологической
социологии), М., «Общественное мнение», 2003, -336 с.

26.

Якимович А. К., «Свой-чужой» в системах культуры// Вопросы Философии. М., «Наука», 2003,
№ 4. с. 48-60.

27.

Библер В. С. Культура. Диалог культур (опыт определения). Вопросы философии, 1989, № 6.

28.

Библер В. С. На гранях логики культуры: Книга избранных очерков. М., 1997

29.
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30.
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URL: https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_1152978/
Куликова, Т. В. Философия границы : феноменологический и эпистемологический подходы.
URL: http://www.dslib.net/ontologia/filosofija-granicy-fenomenologicheskij-i-jepistemologicheskijpodhody.html

374

1. 1302/Մ08

2. Միջմշակութային հաղորդակցղման էթիկա

3. 3 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ /շաբ.

5. դաս. -2

6. 3-րդ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ քննությունների

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ներկայացնել «միջմշակութային հաղորդակցման » գիտակարգի հիմնական
հասկացություններն ու տերմինները, դրանց փիլիսոփայական,
մշակութաբանական, սոցիոլոգիական և հոգեբանական ըմբռնումները։

•

մատնանշել միջմշակութային հաղորդակցման նշանակությունը հասարակության
սոցիոմշակութային իրականության ձևավորման գործընթացքում, ներկայացնել դրա
դերը երկխոսության և դիսկուրսի համատեքստում։

•

ուրվագծել այն էթիկական արժեքներն ու գաղափարները, որոնք տեսական և
մեթոդաբանական կարևորություն են ներկայացնում ժամանակակից
գլոբալիզացվող աշխարհում միջմշակութային երկխոսության ու
համագործակցության համար։

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել միջմշակութային հաղորդակցման իրականացման հնարավորությունները,
մակարդակները և արդյունքները։
2. մատնանշել մշակույթի տարբեր ըմբռնումների առանձնահատկությունները, այդ
ըմբռնումների համատեքստում դիտարկել մասնագիտական տարբեր տեքստեր:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.

վերլուծել դիսկուրսիվ հաղորդակցման տեսանկյունից միջանձնային, միջխմբային,
միջէթնիկական, միջազգային և այլ միջխմբային փոխհարաբերություններում առաջացած
խնդիրներն ու կոնֆլիկտները,

4.

մատնանշել կոնկրետ միջմշակութային փոխազդեցություների բնույթը,

5.

գտնել միջմշակութային հաղորդակցման ու հակամարտության արդյունքում առաջացած
խնդիրների ու պատնեշների հաղթահարման մեխանիզմաներ ։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.

կիրառել ու զարգացնել ունեցած գիտելիքները,

2.

մասնակցել

դասընթացին առնչվող խնդիրների հետ կապված քննարկումներին,

միջոցառումներին, դիսկուրսին:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
(Ա4). մատնանշել բիզնես էթիկայի և քաղաքական էթիկայի խաղի կանոնները և քաղաքական
մանիպուլյացիայի մոդելները
(Բ2). կիրառել տարատեսակ սոցիոմշակութային մեթոդներ և մշակել սոցիալ-բարոյական
կոնֆլիկտների հաղթահարման իրադրային մոդելներ:
(Բ5). բացահայտել բնագիտական և հումանիտար մշակույթների փոխպայմանավորվածության
օրինաչափությունները և գիտության զարգացման բարոյագիտական հետևանքները:
(Գ2). վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները:
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ
2. Ինտերակտիվ մեթոդներ
3. Հանդիպումներ, զեկուցումներ, ելույթներ, տարաբնույթ տեքստերի, սկզբնաղբյուրների
վերլուծություն ։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննություն 8 միավոր ՝
ընթացիկ ստուգում - 5 միավոր
ինքնուրույն աշխատանք - 5 միավոր
մասնակցություն – 2 միավոր

Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի:
Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը,
պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1: Մշակութային բազմազանություն և մշակութային ինքնություն
«Մշակույթ» հասկացության սահմանման մեթոդաբանական առանձնահատկությունները։
Մշակույթի հիմնական բաղադրիչները։ Սոցիալիզացիա և ինկուլտուրացիա․ դրանց տեսակներն ու
ձևերը։ Էթնոկենտրոնություն և մշակութային հարաբերակցականություն։ Մշակութային
նույնականացում և օտար մշակույթ։ Յուրայինի և օտարի փոխհարաբերության սոցիալ
հոգեբանական մեխանիզմները։
Թեմա 2: Մշակույթ և հաղորդակցում
Միջմշակութային հաղորդակցման առանձնահատկությունները։ Բարոյական արժեքների
համընդհանրության հիմնահարցը։ Միջմշակութային հաղորդակցման տեսությունները։
Թեմա 3: Մշակույթի յուրացում։
Ակուլտուրացիան և նրա տեսակները։ Մշակութային վթար։ Մշակությին վթարի զարգացման
փուլերը, պատճառներն ու գործոնները։ Բարոյական երկընտրանք։ Ազատություն և ապահովություն։
Թեմա 4: Հասկացման հիմնախնդիրը միջմշակութային հաղորդակցությունում
Ընկալման գործընթացն ու հիմնական դետերմինանտները։ Մշակույթ և ընկալում։ Ատրակցիան
միջմշակութային հաղորդակցությունում։ Միջանձնային ատրակցիայի առանձնահատկությունները։
Ատրիբուցիան և նրա դերը միջմշակութային հաղորդակցությունում։ Ատրիբուցիայի բացասական
հետևանքները։ Միջմշակութային կոնֆլիկտների բնույթը և բարոյական արժեքների դերը դրանց
հաղթահարման գործընթացում։
Թեմա 5: Կարծրատիպերն ու նախապաշարումները միջմշակութային հաղորդակցությունում
Կարծրատիպի էությունն ու գործառույթները։ Կարծրատիպերի դերը միջմշակութային
հաղորդակցությունում։ Նախապաշարումները և դրանց ձևավորման առանձնահատկությունները։
Նախապաշարումների տեսակները։ Նախապաշարումների փոփոխումն ու վերաձևավորումը։
Թեմա 6։ Միջմշակութային հաղորդակցումը բազմամշակութայնության համատեքստում
Բազմամշակութային հասարակության էությունը։ Ինքնության վերաձևավորման հիմնախնդիրը։
Մշակութային երկխոսություն և դիսկուրս։ Հանդուրժողականությունը միջմշակութային
հաղորդակցությունում։ Բազմազգ կազմակերպություններ։ Ազգայինը և վերազգայինը
միջմշակութային հաղորդակցությունում
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14. Հիմնական գրականության ցանկ
дохин А. П., Межкультурная коммуникация, М., «Альфа М», «ИНФРА-М», 2008, -288 с
2. Фрик Т.Б., Основы теории межкультурной коммуникации: учебное пособие /Томск: Изд-во
Томского политехнического университета, 2013. – 100 с.
3. Межкультурная коммуникация: Учебное пособие, Издатели серии В. Г. Зусман, А. А.
Фролов, Издательство «ДЕКОМ», 1997:
4. Межкультурная коммуникация: современная теория и практика (Материалы VII Конвента
РАМИ сентябрь 2012 г.): Научное издание / Под ред. А. В. Шестопала, М. В. Силантьевой; отв.
ред. А. В. Мальгин. — ЗАО Издательство «Аспект Пресс», 2013. —288 с.
5. Хантингтон С., Столкновение Цивилизаций. М., «АСТ», 2006, -571 c.
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1. 1302/Մ09

2. Ցանցային հասարակության բարոյական հիմնահարցերը

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ /շաբ.

5. դաս.-2

6. 3-րդ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ քննությունների

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

մատնանշել ցանցային էթիկայի փիլիսոփայական հիմքերը

•

ներկայացնել վիրտուալ հաղորդակցման բարոյական հիմնախնդիրները

•

քննարկել ցանցում բարոյական կարգավորման հետ կապված հնարավորությունները

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. մատնանշել ցանցային հասարակության կառուցվածքային առանձնահատկություններն ու
դրանով պայմանավորված ժամանակակից աշխարհի սոցիոմշակութային
փոխակերպումները:
2. նկարագրել կիբերտարածության մեջ առկա սոցիալական փոխազդեցությունների բնույթը
3. ներկայացնել համացանցը որպես հատուկ մշակույթ և գործունեության միջոց
4. թվարկել կիբերհանցագործության հետ կապված ռիսկերը
5. գնահատել ցանցային հարաբերություններում վիրտուալ ինքնության ձևավորման
պայմանները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
6. օգտագործել վիրտուալ իրականության ստեղծագործական պոտենցիալը
7. մատնանշել վիրտուալ (հեռավար) կրթության հնարավորությունները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
8. կիրառել ցանցային էթիկայի հիմնական կանոնները
9. ծանոթանալ կիբերպաշտպանության կանոններին
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
(Ա2). նկարագրել արդի ցանցային հասարակության էթիկայի, վիրտուալ հաղորդակցման և
վիրտուալ նույնականության հիմունքները :
(Ա4). մատնանշել բիզնես էթիկայի և քաղաքական էթիկայի խաղի կանոնները և քաղաքական
մանիպուլյացիայի մոդելները:
(Բ2). կիրառել տարատեսակ սոցիոմշակութային մեթոդներ և մշակել սոցիալ-բարոյական
կոնֆլիկտների հաղթահարման իրադրային մոդելներ:
(Գ2). վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. հանձնարարված գրականության վերլուծության և քննարկման մեթոդ:
2. Դասախոսություններ
3. Ինտերակտիվ մեթոդներ
4. Հանդիպումներ, զեկուցումներ, ելույթներ, տարաբնույթ տեքստերի, սկզբնաղբյուրների
վերլուծություն ։
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննություն՝ առավելագույնը 9 միավորով:

Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի:
Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը,
պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը։
Գնահատման բաղադրիչը՝ ընթացիկ ստուգումներ 4 միավոր, ինքնուրույն աշխատանք 4 միավոր,
մասնակցություն 3 միավոր;
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ցանցային հասարակության հիմնախնդիրը սոցիոհումանիտար գիտելիքի համակարգում:
2. Ցանցային էթիկայի փիլիսոփակայան հիմունքները:
3. Բարոյական կարգավորման ընդհանուր սկզբունքներն ու մեխանիզմները ցանցում:
4. Համացանցը որպես սոցիոմշակութային տարածություն:
5. Կիբերտարածությունը որպես սոցիալականացման նոր միջավայր:
6. Ազատության հիմնահարցը ցանցային հասարակության պայմաններում:
7. Վիրտուալ հաղորդակցման բարոյական հիմնահարցերը:
8. Միջանձնային հարաբերությունների տեղափոխումը վիրտուալ աշխարհից իրականություն.
բարոյական ասպեկտ:
9. Ստեղծագործությունը համացանցում:
10. Կրթությունը համացանցում. տեսակները և սոցիոմշակութային նշանակությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Бард, А., Зодерквист, Я. Netoкратия. Новая правящая элита и жизнь после капитализма. – СПб.:
Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2010.
2. Ионин Л.Г. Социология культуры, М., Изд-во Гу ВШЭ, 2009.
3. Кастельс М., Информационная эпоха: экономика, общество и культура. – М.: Blackwell, 2000.
4. Рейнгольд Г. Умная толпа: новая социальная реальность, М.,: ФАИР ПРЕСС, 2006.
5. Уэбстер Ф. Теории информационного общества. М., Аспект-Пресс, 2012.
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1. 1302/ Մ10

2. Քաղաքական էթիկա

3. 3 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.- 2

6. 3-րդ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ քննությունների

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

նկարագրել

քաղաքական

էթիկայի

բարոյագիտական

հիմնահարցերը՝

մանիպուլյացիայի, ահաբեկչության, քարոզչության, ծայրահեղականության, լեգիտիմ
բռնության բարոյագիտական հիմնավորման հնարավորությունների, իշխանության
լեգիտիմության,
քաղաքական
իշխանության,
գաղափարախոսությունների,

արդի

քաղաքական

մարտահրավերների

լուծման

վերաբերյալ տեսությունների մասին,
• ծանոթացնել

ուսանողներին

քաղաքական

էթիկային

նվիրված

ժամանակակից

մասնագիտական գրականությանը,
• մատնանշել քաղաքական էթիկայի հիմնախնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ
բարոյագիտական վերլուծական կարողությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել մասնագիտական տերմինների, հասկացությունների, սահմանումների
գործառնման, դասակարգման, դրույթների առաջադրման, հիմնավորման ու հերքման
գործընթացներում անհրաժեշտ գրագիտության բազմաբնույթ դրսևորում- ները,
2. քննարկել արդի քաղաքական համակարգերի, աշխարհքաղաքական և
ներքաղաքական

իրադարձություններին

հետևող

բարոյագիտական

երկընտանքների լուծման հնարավորությունները,
3. նկարագրել քաղաքական էթիկայի վերաբերյալ բարոյագիտական տեսությունների
փիլիսոփայությունը:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ,
1. վերլուծել քաղաքական փիլիսոփայության և քաղաքական էթիկայի վերաբերյալ
խնդիրները,
2. կիրառել փիլիսոփայական-բարոյագիտական վերլուծության մեթոդներն ու հնարները
արդի քաղաքական գործընթացներից բխող բարոյագիտական խնդիրների լուծման
համար,
4. քննարկել քաղաքական կոնֆլիկտային վիճակների հաղթահարման էթիկական
հնարավորությունները:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. օգտվել մասնագիտական գրականությունից,
2. պատրաստել զեկույցներ, վարել գիտական բանավեճեր:
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
(Ա4). յուրացնել բիզնես էթիկայի և քաղաքական էթիկայի խաղի կանոնները և քաղաքական
մանիպուլյացիայի մոդելները:
(Բ4). մեկնաբանել հայ բարոյագիտական մտքի առանձնահատկությունները և
առնչությունները արևելյան և արևմտյան բարոյագիտական մտքի հետ:
(Բ8). օժանդակել երիտասարդության բարոյական դաստիարակության խնդիրներով զբաղվող
հասարակական կազմակերպությունների աշխատանքներին:
(Գ2). վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. ինտերակտիվ դասախոսություն-քննարկում,
2. պատմա-համեմատական վերլուծություն,
3. քննարկում-բանավեճ, խմբային աշխատանքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննություն՝ առավելագույնը 9 միավորով:
Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի: Գնահատման

չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը,
պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը։
Գնահատման բաղադրիչը՝ ընթացիկ ստուգումներ 4 միավոր, ինքնուրույն աշխատանք 4
միավոր, մասնակցություն 3 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից
1. Քաղաքական էթիկայի ներածություն
2. Քաղաքական կոնֆլիկտ և փոխհամաձայնություն
3. Քաղաքականություն և արդարություն:
4. Քաղաքական լեգիտիմություն:
5. Լեգիտիմ բռնություն:
6. Գաղափարախոսություն և բարոյականություն:
7․Աշխարհքաղաքականության բարոյագիտություն:
14․ Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Сутор Б., Малая политическая этика, Bundeszentrale fur politische Bildung, Bonn, 2007
2. Мораль в политике: Хрестоматия: Учеб. пособие для вузов: Пер. с англ., нем., исп.,
чешск./Нац. фонд подготовки кадров; Сост. Б. Г. Капустин. М., Изд-во МГУ: Книжный дом
Унитерситет, 2004,
3. Дубко, Е. Л. Политическая этика: учеб. для студентов вузов/Е. Л. Дубко.-М.:Акад.
Проект,2005.
4. Mendus, Susan. Politics and Morality Polity Press, 2009,
5. 12. Է. Ա. Հարությունյան, Ազգային ինքնություն և կյանքի մշակույթ, Եր., «Մակմիլան
Արմենիա» հրատ., 2004:
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1. 1311/Մ05

2. Արդի բարոյագիտական ուսմունքները

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ /շաբ.

5.դաս.-2

6. 3 -րդ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ քննությունների

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

Ներկայացնել 20-րդ դարի բարոյագիտական ուսմունքները։

•

Հասկանալ բարոյագիտական ուսմունքների առանցքային գաղափարները։

•

Կապակցել բարոյագիտական ուսմունքները ժամանակի մշակութային
առանձնահատկությունների հետ։

•

Ներկայացնել 20¬րդ դարի բարոյագիտական հիմնական ուսմունքները՝ դրանք դիտարկելով
բարոյագիտական ուսմունքների հետ համեմատության մեջ։

•

Վերլուծել բարոյագիտական խնդիրների զարգացումը փիլիսոփայության խնդիրների
համատեքստում։

•

Քննարկել ժամանակակից բարոյական խնդիրները, երկընտրանքները՝ բարոյագիտական
ուսմունքների հիման վրա։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայ ացնել բարոյագիտական մտքի էվոլյուցիան։
2. մատնանշել բարոյագիտական ուսմունքների առանցքային գաղափարները,
3. մեկնաբանել յուրաքանչյուր ուսմունքի ձևավորման էվոլյուցիան։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. համեմատել բարոյագիտական ուսմունքները,
2. կատարել բարոյագիտական տեքստերի վերլուծություն,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. տիրապետել հետազոտական աշխատանքի հմտություններին:
2. աշխատել թիմում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
( Ա1)․ ներկայացնել բարոյական հարաբերությունների տիպաբանության և բարոյականության
փիլիսոփայության տեսական հիմունքներին:
(Ա4)․ մատնանշել բիզնես էթիկայի և քաղաքական էթիկայի խաղի կանոնները և քաղաքական
մանիպուլյացիայի մոդելները
(Բ6)․ տարանջատել էականը անէականից և բացահայտելու բարոյական փոխակերպումների
հիմնարար միտումները:
(Գ3)․ զբաղվել մանկավարժական ու գիտահետազոտական աշխատանքներով:
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. տեքստերի մեկնաբանում, աշխատանք սկզբնաղբյուրների հետ
3. քննարկում-բանավեճ, խմբային աշխատանքներ
4. Շրջված լսարանի մեթոդ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննություն՝ առավելագույնը 9 միավորով:
Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի: Գնահատման

չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը, պատասխանների
ամբողջականությունը և անսխալականությունը։ Գնահատման բաղադրիչը՝ ընթացիկ ստուգումներ 4
միավոր, ինքնուրույն աշխատանք 4 միավոր, մասնակցություն 3 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. 20-րդ դարի բարոյագիտական մտքի զարգացումը ժամանակի փիլիսոփայական խնդիրների
համատեքստում։
2. Ջ. Մուրի բարոյագիությունը։
3. Էքզիստենցիալիզմի բարոյագիտությունը։
4. Ջ. Ռոուլզի բարոյագիտությունը։
5. Լ.Կոլբերգի բարոյափիլիսոփայությունը։
6. Ու.Ռոսի բարոյագիությունը և դրա համեմատությունը Ի.Կանտի ուսմունքի հետ։
7. «Առաքինությունների բարոյականության» ուսմունքը 20-րդ դարի բարոյափիլիսոփայության
մեջ (Ա.ՄակԻնթայեր)
8. Հոգեբանական և բարոյագիտական էգոիզմի ուսմունքները։
9. Ուտիլիտարիզմի ուսմունքը և դրա տարատեսակները 20-րդ դարի բարոյափիլիսոփայության
մեջ։
10. Բարոյական հարաբերականություն և բարոյական բացարձակությունը 20-րդ դարի
բարոյափիլիսոփայության մեջ։
11. Ազատության և դետերմինիզմի հիմնախնդիրների արտացոլումը բարոյագիտության մեջ։
12. Ժամանակակից բարոյական հիմնախնդիրների, երկընտրանքների քննարկումը
բարոյագիտական ուսմունքների համատեքստում։
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2. Համակեցություն և երկխոսություն.Ես և ուրիշը

4. 2 ժամ /շաբ.

5. դաս.-2

6. 3-րդ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ քննությունների

3. 3 ECTS կրեդիտ

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

բացատրել համակեցության և հաղորդակցման հնարավոր մոդելներն ու դրանց դրսևորումը
կոնկրետ սոցիոմշակութային պայմաններում:

2.

նկարագրել «Ես և Ուրիշը» հարաբերության գոյաբանական հիմքերը և դրանց դրսևորումները
մարդկային կեցության տարբեր ձևաչափերում:

3.

ներկայացնել «Ուրիշի» նորմատիվ կարգավիճակը բարոյականության և քաղաքականության մեջ:

4.

ցուցադրել ժամանակակից տեխնոլոգիական աշխարհի հնարավորությունները հաղորդակցման
եղանակների և համակեցության նոր պայմանների ձևավորան առումով:

5.

գնահատել գլոբալ աշխարհում Ուրիշի ընկալման` հաղորդակցման և հասկացման հետ կապված
հնարավոր ռիսկերն ու դրանց հաղթահարման եղանակները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. սահմանել սոցիոմշակութային իրավիճակը և արդյունավետ հաղորդակցման ադեկվատ
գնահատման կարողությունը
2. մատնանշել կոնֆլիկտների հաղթահարման և խաղաղ համակեցության հիմքերը

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. կիրառել հաղորդակցման և համակեցության էթիկայի հիմնական կանոնները :
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
(Ա2) նկարագրել արդի ցանցային հասարակության էթիկայի, վիրտուալ հաղորդակցման և
վիրտուալ նույնականության հիմունքներին:
(Ա7) դիտարկել հայոց ինքնության բարոյական նկարագիրը այլ, հատկապես դրկից ազգերի
ինքնությունների համատեքստում
(Բ2) կիրառել տարատեսակ սոցիոմշակութային մեթոդներ և մշակել սոցիալ-բարոյական
կոնֆլիկտների հաղթահարման իրադրային մոդելներ :
(Գ2) վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
7. դասախոսություններ
8. բանավեճ-քննարկումներ
9. գործնական առաջադրանքներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննություն՝ առավելագույնը 9 միավորով:

Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի: Գնահատման
չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը,
պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը։
Գնահատման բաղադրիչը՝ ընթացիկ ստուգումներ 4 միավոր, ինքնուրույն աշխատանք 4 միավոր,
մասնակցություն 3 միավոր։
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. «Հաղորդակցման փիլիսոփայություն»: Հաղորդակցման էությունն ու տեսակները:
Մենախոսություն (մոնոլոգ), երկխոսություն (դիալոգ), բազմախոսություն (պոլիլոգ): Ես-ի
մակարդակներն ու հաղորդակցման առանձնահատկություններն ըստ Կ.Յասպերսի: Էկզիստենցիալ
հաղորդկացման էությունը: «Համընդհանուր իրավիճակը» որպես էկզիստենցիալ հաղորդկացման
պայման:
2. Երկխոսական կեցություն: Երկխոսությունը որպես համակեցության հիմք: Մ.Բուբերի
«երկխոսական պերսոնալիզմը»: Ապրումակցումը որպես «հանդիպում»: «Միկրոերկխոսություն»,
«թաքնված բանավեճ» և «մակրոերկխոսություն» հասկացությունները. «Ներքին մարդու»
ճանաչողությունն ըստ Մ.Բախտինի:
3. Ուրիշը որպես Ես-ի գոյության և ինքնաճանաչողության աղբյուր և մտածողության և վարքի
այլընտրանքային ձև. յուրայինը, օտարը, թշնամին: Ես և Դու: «Մենք»-ը որպես սոցիալականության
հիմք (Ս.Ֆրանկի «Տիեզերական սկիզբը»): Ես-ի և Մենք-ի ժամանակային (տեմպորալ) չափումները:
Ինտերսուբյեկտիվության հայեցակարգը Ա.Շյուցի ֆենոմենոլոգիական սոցիոլոգիայում: «Նոր
Ուրիշների» բացահայտումը բազմամշակութային հանրույթներում: Ուրիշի քաղաքական չափումներն
ու միջպետական հարաբերությունների տեսակները. դաշնակից, մրցակից, թշնամի:
4. Համակեցության փիլիսոփայական չափումները: Բռնություն և հանդուրժողականություն:
Կոնֆլիկտը որպես այլակերպության մերժում: Սոցիալական աշխարհի երկբևեռությունը որպես
կոնֆլիկտի պատճառ: Սիրո մետաֆիզիկան կոնֆլիկտի համատեքստում. սերը որպես Ես-ի գոյության
հաստատում Ուրիշի կողմից և «հայելային արտացոլումների» կոնֆլիկտային խաղ (Ժ.-Պ. Սարտր): Եսի և Ուրիշի ազատությունը համակեցության պայմաններում: Ուրիշի հասկացումը: Թշնամանքի
հաղթահարման ուղիները:
5. Տեխնոլոգիաները որպես փոխհարաբերության միջոց, հաղորդակցման եղանակ և համակեցության
ձև: Վիրտուալ իրականությունը որպես գոյության այլընտրանքային դաշտ և Ուրիշի որոնման
նախադուռ:
«Ուրիշը» վիրտուալ սուբյեկտի աչքերով:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., Худ.лит., 1972.
2. Бахтин М.М. Работы 20-ых годов. Киев. Next, 1994.
3. Бубер М., Я и Ты // Квинтэссенция: Филос.альманах, 1991, М., Политиздат, 1992.
4. Левинас Э. Философия, справедливость и любовь // Филос. науки, 1991, #6.
5. Махлин В.Л. Я и Другой (истоки философии «диалога» XX века), СПб, 1995.
6. Сартр Ж.-П. Первичное отношение к другому: любовь, язык, мазохизм // Проблема человека в
западной философии. М., Прогресс, 1988.
7. Франк С.Л. Духовные основы общеста. М., Республика, 1992.
8. Шюц А. Структура повседневного мышления. // Социологические исследования, 1988, #2.
9. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., Республика. 1994.
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2. Զանգվածային մշակույթ և ամբոխային վարք

3. 6
ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ /շաբ.

5. դաս.- 2, գործ.- 2

6. 3-րդ աշնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ձևավորել զանգվածային մշակույթի քաղաքակրթական և մարդաբանական
նախադրյալների վերաբերյալ գիտելիքների համակարգ

•

ներկայացնել զանգվածային, ազգային և էլիտար մշակույթների փոխհարաբերության
վերաբերյալ գիտելիքների համակարգը

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

թվարկել զանգվածային մշակույթի գործառույթները,

2.

նկարագրել սոցիոմշակութային ճգնաժամի պատճառներն ու հետևանքները,

3.

ներկայացնել ամբոխային վարքի մանիպուլյացիայի հայեցակարգերը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

իրականացնել ամբոխային վարքի սոցիոմշակութային հետազոտություն,

5.

վերլուծել և գնահատել սոցիոմշակութային քաղաքականության արդյունավետությունը,

6.

մատնանշել զվարճանքի մշակույթի և ազգային ինքնության հայեցակարգերը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7.

մասնակցել ազգային անվտանգության սոցիոմշակութային մոդելի կառուցման
աշխատանքներին,

8.

վերլուծել էկրանային մշակույթի բարոյա-հոգեբանական խնդիրները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
(Ա6). ծանոթանալ սիրո մետաֆիզիկայի, ընտանիքի պլանավորման և սիրո հոգեվերլուծության
մեթոդներին ու հիմնախնդիրներին:
(Բ1). մասնակցել ազգային անվտանգության սոցիոմշակութային հայեցակարգերի մշակման և
արդիականացման աշխատանքներին
(Բ5). բացահայտել բնագիտական և հումանիտար մշակույթների փոխպայմանավորվածության
օրինաչափությունները և գիտության զարգացման բարոյագիտական հետևանքները:
(Բ6) տարանջատել էականը անէականից և բացահայտել բարոյական փոխակերպումների
հիմնարար միտումները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսությունների, առաջադրանքների քննարկում, տեքստի մեկնաբանում
2.տեքստերի մեկնաբանում և հայեցակարգերի համեմատական վերլուծություն
3.առաջադրանքներ և տարբեր մոդելների համեմատական վերլուծություն
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1- ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճիշտ
մեկնաբանություն:
2- րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր

Գնահատման մեթոդ. էսսեի պատրաստման և բանավոր ներկայացման գնահատում:
Գնահատման չափանիշներ. վերլուծական մոտեցում, էսսեում արտացոլված

նյութի

ամբողջականություն, նյութի տիրպետման աստիճան և ներկայացման որակ:
Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 8 միավոր.

Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ հարցաշարի,
Գնահատման չափանիշները՝ մտքի վերլուծականություն և ինքնուրույնություն։
Գնահատման բաղադրիչը՝ ընթացիկ ստուգում 2 միավոր, մասնակցություն 2 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1: Զանգվածային մշակույթի քաղաքակրթական նախադրյալները: Թեմա
2: Զանգվածային մշակույթի գործառնական առանձնահատկությունները:
Թեմա 3: Զանգվածային մակույթը արդիականության ըմբռնման համատեքստում:
Թեմա 4: Սպառողական հասարակությունը որպես հոգևոր ճգնաժամի սոցիոմշակութային դրսևորում:
Թեմա 5: Տեղեկատվական մշակույթը որպես տեղեկատվական մշակույթ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Бодрийар Ж. В тени молчаливого большинсва. Екатеринбург, 2014.

2. Соколов А.В. Аналитика масскульта, СПБ, 2011.
3. Смоленская Е.В. Массовая культура.М., 2007.
4. Психология масс. Самара, 2013.
5. Մելքոնյան Ա. Զանգվածային մշակույթի գործառնական առանձնահատկությունները: Եր.,
2009:
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1. 1311/Մ06

2. Գիտելիք և հավատ

3. 6 ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ /շաբ.

5. դաս.- 2, գործ.- 2

6 . 3-րդաշնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ներկայացնել «գիտելիք» և «հավատ» հասկացության փիլիսոփայական և մշակութային
բովանդակությունը, ցույց տալ այն հատկությունները, որոնք տարբերում են գիտելիքը
հավատից, համոզմունքից և կարծիքից,

•

մատնանշել գիտելիքի և հավատի նշանակությունը հասարակության սոցիոմշակութային
իրականության ձևավորման ընթացքում, ներկայացնել գիտելիքը և հավատը բնությունից
մարդու անջատման և արհեստական կեցության ստեղծման գործընթացներում,

•

ծանոթացնել գիտելիքի և հավատի վերաբերյալ փիլիսոփայական վերլուծություններին և
գիտական ուսումնասիրություններին, ցույց տալ այդ երևույթների էվոլյուցիան` մարդկության
քաղաքակրթության զարգացման և տարբեր հասարակություններում կյանքի
կազմակերպման սոցիոմշակութային մոդելների համատեքստում:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնել գիտելիքի և հավատի ձևավորման օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ հիմքերը,

2.

քննարկել և համեմատել գիտելիքին և հավատին առնչվող փիլիսոփայական և
մշակութաբանական հայեցարակգերը,

3.

դիտարկել գիտելիքը և հավատը համակեցության հումանիտար չափումներում, ցույց տալ
դրանց տեղն ու նշանակությունը հասարակական հարաբերությունների համակարգի
կառուցարկման ընթացքում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

վերլուծել գիտելիքը և հավատը որպես մարդու հոգեկան աշխարհի երկու խոշոր
բաղադրիչներ,

5.

կիրառել փիլիսոփայության դիալեկտիկական և մետաֆիզիկական մեթոդները
սոցիոմշակութային իրականության մեջ գիտելիքի և հավատի ուսումնասիրության
ժամանակ,

6.

իրականացնել գիտելիքի, հավատի, կարծիքի, համոզմունքի և հարակից այլ
հասկացությունների սոցիալ-փիլիսոփայական հետազոտություն,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7.

վերլուծել մարդու բանականությանը և հուզական աշխարհին առնչվող մի շարք խնդիրներ

8.

թվարկել սոցիոմշակութային իրականության կառուցարկման առանձնահատկությունները,

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
(Ա1․ )ներկայացնել բարոյական հարաբերությունների տիպաբանության և բարոյականության
փիլիսոփայության տեսական հիմունքներին:
(Ա5)․ ներկայացնել ամբոխային վարքի, ցուցադրական սպառման և զվարճանքների
կազմակերպման տեխնոլոգիաները
(Բ4)․ մեկնաբանել հայ բարոյագիտական մտքի առանձնահատկությունները և առնչությունները
արևելյան և արևմտյան բարոյագիտական մտքի հետ:
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(Գ2)․ վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսությունների, առաջադրանքների քննարկում, տեքստի մեկնաբանում
2. տեքստերի մեկնաբանում և հայեցակարգերի համեմատական վերլուծություն
3. առաջադրանքներ և տարբեր մոդելների համեմատական վերլուծություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
3- ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճիշտ
մեկնաբանություն:
4- րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր

Գնահատման մեթոդ. էսսեի պատրաստման և բանավոր ներկայացման գնահատում:
Գնահատման չափանիշներ. վերլուծական մոտեցում, էսսեում արտացոլված

նյութի

ամբողջականություն, նյութի տիրպետման աստիճան և ներկայացման որակ:
Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 8 միավոր.

Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ հարցաշարի,
Գնահատման չափանիշները՝ մտքի վերլուծականություն և ինքնուրույնություն։ Գնահատման
բաղադրիչը՝ ընթացիկ ստուգում 2 միավոր, մասնակցություն 2 միավոր։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. «Գիտելիք» և «հավատ» հասկացությունները հունական փիլիսոփայության մեջ:
Գիտելիքի, հավատի և կարծիքի տարանջատումը հույների կողմից: Դեմոկրիտեսի ուսմունքը
իսկական և մուտ գիտելիքների մասին: Օբյեկտիվ գիտելիքի մերժումը սոփեստների ուսմունքում:
Հիմնահարցի քննարկումը Արիստոտելի և Պլատոնի փիլիսոփայական համակարգերում: Գիտելիքի
օբյեկտիվ հիմքերի բացահայտումը:
Թեմա 2. Գիտելիքի և հավատի հակադրումը միջնադարյան փիլիսոփայության մեջ
Հավատի բացարձականացումը Տերտուլիանոսի ուսմունքում: Օ. Երանելին գիտելիքի և հավատի
նույնության հնարավորության մասին: Թ. Աքվինացու տեսակետը բանականության և հավատի
ներդաշնակության մասին: Երկակի ճշմարտության տեսությունը:
Թեմա 3. Գիտելիքի և հավատի հարաբերության հիմնահարցը Նոր և նորագույն շրջանում
Ֆ. Բեկոնի, Սպինոզայի և Լոկի տեսակետները ճանաչողության ընթացքում գիտության և հավատի
մասին: Ի. Կանտը գիտելիքի և հավատի մասին, դրանց համադրման փորձը Հեգելի փիլիսոփայական
համակարգում: Հեգելի հայեցակարգի քննադատությունը Ս. Կյերկեգորի կողմից: Գիտելիքը որպես
հավատի յուրահատուկ դրսևորում Կ. Պոպպերի ուսմունքում:
Թեմա 4. Գիտելիքի և հավատի հիմնախնդիրը մարքսիստական փիլիսոփայության և մարքսիզմի
գաղափարախոսության մեջ
Հավատ և կրոնական հավատ հասկացությունները: Հոգեբանական գործոնի դերը կրոնական
հավատում: Կրոնական հավատի անհատականացման հիմնահարցը: Կամքը կրոնական հավատում:
Սփոփանքի

դերը

հավատացյալ

մարդու

կյանքում:

Կրոնական

հավատի

առաջացման

տեսությունները: Հավատի և կրոնական հավատի նույնացման մեթոդաբանական սխալի մասին:
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Թեմա 5. Գիտելիքի և հավատի հարաբերությունը հոգևոր մշակույթի տարբեր դրսևորումներում
Հավատի գերակայությունը դիցաբանությունում: Կրոնի առաջացման նախադրյալները և դրա
տարբերությունը դիցաբանական պատկերացումներից:
Ճշմարտանմանության և երևակայության հարաբերությունը արվեստի տարբեր դրսևորումներում:
Գիտելիքի գերակայության սկզբունքը գիտական տեսությունների ստեղծման ընթացքում:
Գիտելիքը և հավատը
հակադրություններ:

որպես

մարդու

գիտակցության

անօտարելի

հատկանիշներ

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. И. Кант и проблема знания / A. Абрамян; отв. ред. П.П. Гайденко. - Ереван: Изд-во АНАрм ССр,
1979. - 259 с.
2. Агудов, В. Вера и разум. / В. Агудов // Советская Россия. 2003. - 31 июля. - с. 4 - 6.
3. Акулинин, В.Н. Философия Всеединства. От В.С.Соловьёва к П.А.Флоренскому / В.Н.
Акулинин; отв. ред. Г.А. Антипов. -Новосибирск: Наука, Сибирское отделение, 1990. 158 с.
4. Антонян, Ю.М. Человек и Бог, творящие друг друга / Ю.М. Антонян; ред.: Н.Г. Давыдова. М.:
Логос, 2003. - 408 с.
5. Ахиезер, А.С. Об особенностях современного философствования (Взгляд из России) II / А.С.
Ахиезер // Вопросы философии. 1998. - № 2. - с.З -17.
6. Ахундов, М.Д., Баженов, Л.Б. Естествознание и религия в системе культуры / М.Д. Ахундов //
Вопросы философии. 1992. - № 12. - с.42 -53.
7. Баранец, Н.Г. О вере, репутациях и авторитетах в философии / Н.Г. Баранец // Вопросы
философии. 2004. - № 4. - с.54 - 57.
8. Барбур, И. Религия и наука: история и современность / Иен Барбур; пер. с англ. А. Федорчука; под
ред. А. Бодрова и А. Киселёва, 2-е изд. М.: Библейско-богословский институт св. Апостола Андрея,
2000. - 430 с.
Бердяев, Н.А. О назначении человека / Н.А. Бердяев, автор, вступит, ст. П.П. Гайденко; примеч. Р.К.
Медведевой. М.: Республика, 1993. - 383 с. -(Библиотека этической мысли).
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և

1. 1311/Մ07

2. Հայկական ինքնության բարոյական նկարագիրը

3. 6
ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ /շաբ.

5. դաս.- 2, գործ.- 2

6. 3-րդ աշնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

նկարագրել

ինքնության,

ազգային

(հայոց)

ինքնության

էությունը,

կառուցվածքը,

բաղադրիչների, գործառույթների, ազգային ինքնության հարացույցների ձևավորման ու
կերպափոխության

օրինաչափությունները,

բարոյագիտության

հիմնական

հասկացությունների ու սկզբունքների, բարոյական նկարագրի և ազգային ու համամարդկային
բարոյականության հարաբերակցությունը:
•

ներկայացնել

հայոց

ազգային

նկարագրի,

հոգեկերտվածքի

ինքնութենաստեղծ

հատկությունները, դրանց ձևափոխությունները ժամանակի հոլովույթում, ինքնության
կառուցարկման հենասյունները (հայրենիք, լեզու, մշակույթ, կրոն, պետություն, արժեքներ և
այլն), հայոց բարոյական արժեքները
•

մատնանշել հայոց ինքնության, մշակույթի, պատմության և բարոյական արժեհամակարգի
փոխկապակցվածությունը, պատմամշակութային իրադարձությունները դիտարկել ազգային
բարոյականության համատեքստում, ազգային ինքնության բարոյական շերտերի
դրսևորումները տեսնել հայկական էպոսում, հեքիաթներում, արվեստում ու գրականության
մեջ

•

ներկայացնել Արցախյան պատերազմի օրինակներով հայոց բարոյական նկարագրի
դրսևորումները, հայ զինվորի հերոսական կերպարի բարոյական հիմքերը, մատնանշել
հայեցի դաստիարակության, հայոց ինքնության արդիականացման, ինքնության
ազգակենտրոն հարացույցի կառուցարկման քաղաքականության ուղիները

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. մատնանշել «ինքնություն», «ազգային ինքնություն», «ինքնության (նույնականության) ճգնաժամ»,
«հայոց ինքնություն», «ազգային ու համամարդկային բարոյականություն»,
«ազգային նկարագիր» հասկացությունների բովանդակությունը, հայոց

ինքնության

կառուցվածքն ու բաղադրիչները, ինքնության հարացույցները, դրանց ձևավորման ու
գործառման

յուրահատկությունները,

բարոյականության

հիմնահարցերը,

կկարողանա

մշակույթի ձևերում բացահայտել ազգային ու բարոյականության ինքնության դրսևորումները
4. ներկայացնել հայոց հոգեկերտվածքի, վարքագծի, արժեքային համակարգի, բարոյական
նկարագիրը, արտահայտել հայոց բարոյական նկարագրի վերաբերյալ առկա տեսակետների,
ինքնավերագրումների ու այլավերագրումների նկատմամբ կարծիք,
5. դիտարկել հայոց ինքնության բարոյական նկարագիրը այլ, հատկապես դրկից ազգերի
ինքնությունների համատեքստում

391

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

առանձնացնել

պատմական,

մշակութաբանական

և

տեսական-փիլիսոփայական

աղբյուրներում հայկական ինքնությանը վերաբերող նյութերը, կարևորել բարոյական գործոնի
տեղը և դերը հայոց ինքնության կառուցվածքում
5. օգտագործել հայոց բարոյական նկարագրի մասին գիտելիքը պատմական ու ներկա
իրողությունների իմաստավորման և լուսաբանման ընթացքում
6. վերլուծել ինքնության կրողների և ստեղծողների պահվածքն ու վարքագիծը, ազգային
հոգեկերտվածքի ու վարքաձևերի յուրահատկությունները, քննադատաբար մոտենալ հայոց
բարոյական նկարագրի վերաբերյալ տեսակետներին:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. տարբերակել ինքնության տեսակները, ինքնության բաղադրիչները, դրանց գործառույթները,
բարոյագիտական հասկացություններն ու ուսմունքները
8. համեմատել հայկական ինքնության հարացույցները, դրանց տեսնել հայոց
բարոյականությանը բնորոշ դրսևորումները առասպելներում, էպոսում, արվեստում,
գրականության մեջ, կողմնորոշվել ժամանակակից պայմաններում հայոց բարոյական
դիմագծի պահպանման ու արդիականացման հարցերում,
9. համեմատել տարբեր ազգերի ինքնություններն ու ազգային նկարագիրները և պարզել հայոց
ինքնության ու բարոյական կերպարի յուրահատկությունները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
(Ա3) մատնանշել

ազգային ինքնության բարոյական և սոցիոմշակութային փոխակերպումների

միտումները:
(Բ1) մասնակցել ազգային անվտանգության սոցիոմշակութային և բարոյական հայեցակարգերի
մշակման և արդիականացման աշխատանքներին:
(Բ7) կազմակերպել բարոյական կոնֆլիկտների հրապարակային քննարկումներ ու բանավեճեր, և
նպաստել հասարակական կարծիքի ձևավորմանը:
(Բ8) օժանդակել երիտասարդության բարոյական դաստիարակության խնդիրներով զբաղվող
հասարակական կազմակերպությունների աշխատանքներին:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսությունների, առաջադրանքների քննարկում, տեքստի մեկնաբանում
2.տեքստերի մեկնաբանում և հայեցակարգերի համեմատական վերլուծություն
3.առաջադրանքներ և տարբեր մոդելների համեմատական վերլուծություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճիշտ
մեկնաբանություն:
2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր

Գնահատման մեթոդ. էսսեի պատրաստման և բանավոր ներկայացման գնահատում:
Գնահատման չափանիշներ. վերլուծական մոտեցում, էսսեում արտացոլված

նյութի

ամբողջականություն, նյութի տիրպետման աստիճան և ներկայացման որակ:
Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 8 միավոր.

Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ հարցաշարի,
Գնահատման չափանիշները՝ մտքի վերլուծականություն և ինքնուրույնություն։ Գնահատման
բաղադրիչը՝ ընթացիկ ստուգում 2 միավոր, մասնակցություն 2 միավոր։
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.

Ինքնության հիմնահարցը արդի հումանիտար գիտելիքում:

2.

Ինքնություն, ազգային ինքնություն, հայկական ինքնություն, հայոց բարոյական նկարագիր,
ազգային ինքնության (նույնականության) ճգնաժամ հասկացությունները:

3.

Ազգային ինքնության տեսակները, բաղադրիչները և գործառույթները:

4.

Ազգի
և
ազգային
ինքնության
էսենցիալիստական,
կոնստրուկտիվիստական մոտեցումները:

5.

Ակնարկներ հայոց ինքնության ու բարոյագիտկան մտքի պատմության:

6.

Հայոց

ինքնության

հարացույցները

(հեթանոսական,

պրիմորդիալիստական

քրիստոնեական,

և

ցեղակրոն,

լուսավորական, քաղաքացիական և այլն) և դրանց բարոյական շերտերը:
7.

Հայոց

բարոյականության

դրսևորումները

առասպելներում,

հեքիաթներում,

էպոսում,

արվեստում ու գրականության մեջ:
8.

Պատմական իրադարձությունները (քրիստոնեության ընդունումը, Ավարայրի ճակատամարտ,
Կիլիկիայի հայկական պետության անկումը, ազգային հեղափոխություն, ցեղասպանություն,
Կարսի անկումը և այլն) ազգային բարոյական արժեհամակարգի համատեքստում:

9.

Բարոյական խորհրդանշանները հայոց ինքնության կառուցվածքում:

10.

Պատմական հիշողությունը, ազգային արժեքների նկատմամբ վերաբերմունքը հայկական

11.

ինքնության հարացույցներում:
Հայ (Մ. Խորենացի, Խ.Աբովյան, Ղ. Ալիշան, Հ. Թումանյան, Դ. Դեմիրճյան, Ե. Չարենց, Գ. Նժդեհ,
Հ. Ասատրյան, Կ. Զարյան, Հ. Պողոսյան, Վ. Սարոյան և այլք) և օտարազգի (Հերդեր, Ի. Կանտ, Հ.
Լինչ, Ֆ. Վերֆել, Լ. Արաբացի և այլք) մտածողները հայոց նկարագրի մասին (տեքստերի
վերլուծություն):

12.

Ազգային ինքնություններում բարոյական նկարագրերի համեմատական վերլուծություն:

13.

Հայոց բարոյական գծերի դրսևորումները արցախյան ազատամարտում:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Զաքարյան Ս., Հայոց ինքնության հիմնահարցեր, Եր., 2020։
2. Հարությունյան Է., Ազգային ինքնություն և կյանքի մշակույթ, Եր., 2004:
3. «Ինքնության հարցեր», (խմբ. Ա.Ստեփանյան ),Եր., 2006:
4. «Հայոց ինքնության հարցեր», պրակ 1-3, (խմբ. Ս.Ա. Զաքարյան), Եր., 2012-2015:
5. Այվազյան Ա., Հայկական ինքնության գրավականները, Եր., 2008:
6. Զեքիեան Լ., Հոգու և ինքնութեան հետքերով, Եր., 2000:
7. Шнирельман В.А. Войны памяти, М., 2003.
8. Гачев Г., Национальные образы мира, М., 1988.
9. Smith A. D. National Identity (Ethnonationalism in Comparative Perspective). — University of
Nevada Press. 1993.
10. Դասախոսությունների տեքստեր, ինքնության ու բարոյականության մասին նյութեր և
բնագրեր` էլեկտրոնային կրիչով:
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3․2 «ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀՈԳԵԹԵՐԱՊԻԱ»
ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

1. Ծրագրի անվանումը և մասնագիտության
թվանիշը

«Կլինիկական հոգեբանություն և հոգեթերապիա»
- 031301.06.7

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Հոգեբանության մագիստրոս

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական տարին

2022-2023

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Մագիստրոսի ծրագրում ընդունելությունը իրականացվում է ըստ ԵՊՀ համապատասխան
կանոնակարգի 1. ընդունելության մրցույթին կարող են մասնակցել ԵՊՀ-ի և այլ բուհերի տվյալ
մասնագիտության վերջին երեք տարվա շրջանավարտները, որոնց միջին որակական
գնահատականը (ՄՈԳ-ը) կազմում է 13 և բարձր միավոր։ Իսկ 13-ից ցածր ՄՈԳ ունեցող
դիմորդների ընդունելությունը կատարվում է մրցութային հիմունքներով` տվյալ
մասնագիտության բակալավրի կրթական ծրագրին համապատասխան հարցաշարով
անցկացված քննության արդյունքների հիման վրա:
9․ Ծրագրի նպատակները
Ծրագիրը նպատակ ունի.
Զարգացնելու ուսանողների մասնագիտական կարողությունները՝ կլինիկական հոգեբանության և
հոգեթերապիայի տեսական և գործնական հիմնախնդիրները հասկանալու, մեկնաբանելու և
վերլուծելու համար
Տրամադրելու ուսանողներին հիմնարար գիտելիքներ հոգեթերապիայի տարբեր ուղղությունների
գաղափարական հիմքերի, հիմնադրույթների, մեթոդների վերաբերյալ
Ուսանողներին ունակ դարձնել կիրառելու հոգեթերապևտիկ տարբեր ուղղությունների
մեթոդները հոգեկան գործունեության տարբեր խանգարումներով այցելուների հետ
աշխատանքում:
10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները

1

ԵՊՀ առկա և հեռակա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի ընդունելության կանոնակարգեր (վերահաստատվում են ամեն տարի)։
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Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա1. Նկարագրելու հոգեկան առողջության չափանիշները, DSM-5-ի և ICD-10-ի
հիվանդությունների դասակարգումները և կլինիկական հոգեախտորոշման մեթոդները
Ա2. Սահմանելու անձի պաթոլոգիայի նևրոտիկ և փսիխոտիկ մակարդակները
Ա3. Մեկնաբանելու հոգեթերապիայի տարբեր ուղղությունների գաղափարական հիմքերը,
հիմնադրույթները, մեթոդների նկարագրությունները
Ա4. Մեկնաբանելու հոգեվերլուծության և այլ հոգեբանության գիտելիքները
Ա5. Բացատրելու նեյրոհոգեբանության մեխանիզմները, ախտորոշման յուրահատկությունները,
օրգանական համախտանիշների օրինաչափությունները
Ա6. Ներկայացնելու անձի ժամանակակից կոնցեպցիաները
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ1. Կիրառելու կլինիկական թեստեր և ախտորոշելու անձի ախտաբանությունը Բ2.
Կատարելու հոգեկան ֆունկցիաների փորձագիտական գնահատում
Բ3. Բացահայտելու հիվանդի հոգեբանական ստատուսը և լրացնելու հիվանդության
պատմության համապատասխան հատվածը
Բ4. Կատարելու այցելուների խորհրդատվություն՝ հոգեախտորոշման հիման վրա
Բ5. Տիրապետելու հաղորդակցման յուրահատկություններին հոգեկան տարբեր
խանգարումների դեպքում
Բ6. Գործնականորեն պահպանելու հոգեկան տարբեր խանգարում ունեցող մարդկանց հետ
աշխատանքի դեոնթոլոգիական սկզբունքները
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Գ1. Օգտվելու կլինիկական հոգեբանության և հոգեթերապիայի տարատեսակ աղբյուրներից
(ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, մասնագիտական գրքեր և
գիտական հոդվածներ)
Գ2. Վերլուծելու բժշկական հոգեբանության և հոգեթերապիայի առկա հիմնախնդիրները և
գնահատելու դրանց լուծման համար հնարավոր եղանակները
Գ3. Ինքնուրույնաբար պլանավորելու և իրականացնելու կլինիկական հոգեբանության և
հոգեթերապիայի ոլորտում գիտահետազոտական աշխատանք՝ առաջադրելով նպատակը,
խնդիրները, օբյեկտը, առարկան, վարկածը և այլն
Գ4. Պատրաստելու զեկուցումներ, վերլուծել և ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր.
11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Կցված է
12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է
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13. Գնահատման ձևերը
Ելնելով կրթական ծրագրի ուսումնական պլանով նախատեսված դասընթացների
(ուսումնական

մոդուլների)

աշխատածավալից,

պարապմունքի

ձևից,

դասավանդման

մեթոդներից և հաշվի առնելով դասընթացի կարևորությունը ուսանողի մասնագիտական
գիտելիքների և կարողությունների ձևավորման մեջ՝ դասընթացները, ըստ գնահատման ձևի,
բաժանվում են 4 խմբի՝ եզրափակիչ գնահատումով, առանց եզրափակիչ գնահատման, առանց

ընթացիկ քննությունների/գնահատման, ստուգարքային։
Դասընթացի գնահատման բաղադրիչներն են․
•

ընթացիկ գրավոր քննություններ (ենթադրում են ամփոփ վերլուծական պատասխաններ
ըստ հարցատոմսի, կամ առաջադրանքների գրավոր կատարում (հետազոտական
աշխատանք, հոգեախտորոշիչ մեթոդիկայի կիրառում և այլն), և/կամ ընթացիկ բանավոր
քննությունները (ենթադրում են ծավալուն վերլուծական պատասխաններ ըստ
հարցատոմսի, կամ էսսեների պատրաստում, ինքնուրույն և խմբային աշխատանքների
կատարում

և

բանավոր

ներկայացում),

որը

կարող

է

իրենից

ներկայացնել

«Հետազոտական բաղադրիչը»։
•

ընթացիկ ստուգումներ (ենթադրում է սեմինարների ընթացքում ուսանողի կողմից
հանձնարարությունների կատարում և նյութի ներկայացում),

•

ինքնուրույն աշխատանք (ենթադրում է հանձնարարված թեմայով գրավոր կամ բանավոր
վերլուծական աշխատանքի իրականացում և հանրային ներկայացում)

•

մասնակցություն (ենթադրում է ֆիզիկական ներկայություն, դասախոսություններին և
սեմինարներին հարց-պատասխանի ու քննարկումների ակտիվ մասնակցություն),

•

եզրափակիչ

բանավոր

Կիսամյակի

առաջին

քննությունները

(ենթադրում է հստակ, տրամաբանված,
հիմնավորված և ամբողջական պատասխաններ քննական տոմսի հարցերին)։
երկու

շաբաթվա

ընթացքում

դասախոսը

ուսանողներին

տեղեկացնում է գիտելիքների ստուգման ձևերի, հարցաշարերի և ժամկետների, ինչպես նաև
գնահատման մեթոդների ու չափանիշների մասին։
ԵՊՀ-ում ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման համար կիրառվում է 20–
միավորանոց սանդղակը։
14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
«Կլինիկական հոգեբանություն և հոգեթերապիա» ծրագրի շրջանավարտները կարող են
աշխատանքի անցնել տարբեր պրոֆիլի հիվանդանոցներում` որպես
կլինիկական հոգեբան
հոգեթերապևտ
հոգեշտկող
հոգեբան խորհրդատու
Ծրագրի շրջանավարտները կարող են շարունակել իրենց ուսումը ԵՊՀ ասպիրանտուրայում:
15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսներ և ձևեր
տպագիր ռեսուրսներ,
համացանցային,
էլեկտրոնային ռեսուրսներ
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16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել
են ծրագիրը մշակելիս
Մասնագիտացված կրթությունը մագիստրատուրայում <<Հոգեբանություն>>
մասնագիտության համար պետական կրթական չափորոշիչների նախագիծ
Սանկտ Պետերբուրգի պետական համալսարանի «Կլինիկական հոգեբանության և
հոգեթերապիա» ուսումնական ծրագիր
Մոսկվայի պետական համալսարանի «Կլինիկական հոգեբանության և հոգեթերապիա»
ուսումնական ծրագիր
Գերմանիայի Հալեի համալսարան
Գերմանիայի Յենայի համալսարան
17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ
18. Պրոֆեսորադասախոսական համակազմին ներկայացվող պահանջները
1. Ընդհանրական կարողություններ
•

Օտար լեզվի իմացություն (ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն)

•

Համակարգչային ծրագրերի իմացություն

•

Ուսանողի գիտելիքների օբյեկտիվ գնահատում

•

Սեփական փորձն ու հմտությունները ուսանողներին փոխանցելու
պատրաստակամություն

•
•

Դասախոսին վայել խոսք և պահվածք
Անհրաժեշտ մեթոդական նյութերի օգտագործում

•

Ճկունություն և արդյունավետ շփման հմտություններ

2. Մասնագիտական կարողություններ
•

Մագիստրոսական ծրագրում դասավանդվող առարկային համապատասխան փորձի
կամ ընթացիկ պրակտիկայի առկայություն

•

Գիտական գործունեություն՝ հոդվածների հրապարակում, գիտաժողովների և գիտական
սեմինարների կազմակերպում և մասնակցություն

•

Աշխատանքային և կրթական ծրագրերի մշակում

•

Հետազոտական աշխատանքի կազմակերպում

•

Ինքնակրթություն և շարունակական մասնագիտական աճ

3. Ընդհանուր պահանջներ
•

Մանկավարժական փորձ – առնվազն 5 տարի մանկավարժական փորձ (հատկապես
բուհում)

•

Մասնագիտական վերապատրաստում յուրաքանչյուր 5 տարի՝ ԵՊՀ ֆինանսական

•

աջակցությամբ
Անդամակցություն մասնագիտական ասոցիացիաների
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“ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀՈԳԵԹԵՐԱՊԻԱ» ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ

Ա1

Նկարագրելու հոգեկան առողջության չափանիշները, DSM-5- ի և
ICD-10-ի հիվանդությունների դասակարգումները և կլինիկական
հոգեախտորոշման մեթոդները

Բ1

Կիրառելու կլինիկական թեստեր և ախտորոշելու անձի
ախտաբանությունը

Ա2

Սահմանելու անձի պաթոլոգիայի նևրոտիկ և փսիխոտիկ
մակարդակները

Բ2

Կատարելու հոգեկան ֆունկցիաների փորձագիտական գնահատում

Ա3

Մեկնաբանելու հոգեթերապիայի տարբեր ուղղությունների
գաղափարական հիմքերը, հիմնադրույթները, մեթոդների
նկարագրությունները

Բ3

Բացահայտելու հիվանդի հոգեբանական ստատուսը և լրացնելու
հիվանդության պատմության համապատասխան հատվածը

Ա4

Մեկնաբանելու հոգեվերլուծության և և այլ հոգեբանական
տեսությունների գիտելիքները

Բ4

Կատարելու այցելուների խորհրդատվություն՝ հոգեախտորոշման հիման
վրա

Ա5

Բացատրելու նեյրոհոգեբանության մեխանիզմները, ախտորոշման
յուրահատկությունները, օրգանական համախտանիշների
օրինաչափությունները

Բ5

Տիրապետելու հաղորդակցման յուրահատկություններին հոգեկան
տարբեր խանգարումների դեպքում

Ա6

Ներկայացնելու անձի ժամանակակից կոնցեպցիաները

Բ6

Գործնականորեն պահպանելու հոգեկան տարբեր խանգարում ունեցող
մարդկանց հետ աշխատանքի դեոնթոլոգիական սկզբունքները

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1

Օգտվելու կլինիկական հոգեբանության և հոգեթերապիայի
տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, մասնագիտական գրքեր և
գիտական հոդվածներ)

Գ2

Վերլուծելու բժշկական հոգեբանության և հոգեթերապիայի առկա
հիմնախնդիրները և գնահատելու դրանց լուծման համար
հնարավոր եղանակները

Գ3

Ինքնուրույնաբար պլանավորելու և իրականացնելու կլինիկական
հոգեբանության և հոգեթերապիայի ոլորտում գիտահետազոտական
աշխատանք՝ առաջադրելով նպատակը, խնդիրները, օբյեկտը,
առարկան, վարկածը և այլն

Գ4

Պատրաստելու
զեկուցումներ,
վերլուծել
և
ներկայացնել
հետազոտությունների արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ
Ուսումնական մոդուլի անվանումը

Մոդուլի
թվանիշը

Օտար լեզու-1

1602/Մ01

X

X

Օտար լեզու-2

1602/Մ02

X

X

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում-4

0309/Մ20

Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ
(Հոգեչափումը կլինիկական պրակտիկայում)
Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրներ / Կլինիկական
հոգեբանություն և հոգեթերապիա

Ա1

Ա2 Ա3

Ա4 Ա5 Ա6

Բ1

Բ2

Բ3

Բ4

Բ5

Բ6

Գ1

Գ2

Գ3

Գ4

X

1309/Մ01

X

1309/Մ02

X

X

Հոգեթերապիայի հիմունքներ

1309/Մ09

X

Հոգեբանության մեթոդաբանական հիմնախնդիրները

1309/Մ03

X

Անալիտիկ հոգեթերապիա

1309/Մ06

Տրանսպերսոնալ հոգեբանություն

1309/Մ07

Մանկական ախտահոգեբանություն

1309/Մ13

X

Հոգեբուժություն

1309/Մ08

X

Արտ-թերապիա

1309/Մ10

X

Անձի ժամանակակից տեսություններ / Կլինիկ. Հոգեբ. և հոգեթերապիա

1309/Մ04

X

Նեյրոհոգեբանություն

1309/Մ05

Պալիատիվ հոգեբանություն

1309/Մ11

Հետտրավմատիկ սթրեսային խանգարումներ

1309/Մ12

Էքզիստենցիալ հոգեթերապիա

1309/Մ14

Դատահոգեբանական փորձաքննություն

1309/Մ15

Հոգեբանի աշխատանքը սոմատիկ բաժանմունքում

1309/Մ16

Խմբի հետ աշխատանքի մեթոդներ

1309/Մ17

Հոգեվերլուծություն

1309/Մ18

Կոգնիտիվ հոգեթերապիա

1309/Մ19

Մասնագիտական պրակտիկա

1309/Մ20

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴԱՍԸ ՆԹԱՑՆԵՐ
ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ

1. 1602/Մ01

2. Օտար լեզու-1

4. 4 ժամ/ շաբ.

5. գործ. – 4

6. 1-ին կիսամյակ

7. ստուգարք

3. 6 կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

•
•

կատարելագործել ուսանողների օտար (անգլերեն) լեզվով հաղորդակցական
կարողությունները՝ ինչպես մասնագիտության, այնպես էլ հաղորդակցման այլ
ոլորտներում,
խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,
զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու
կարողությունը:

. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ճիշտ ընկալելու մասնագիտական տեքստերի բովանդակությունն ու կառուցվածքը՝
կիրառելով վերլուծության տարբեր մոտեցումները (որոնողական, ճանաչողական,
մեկնաբանական),
2. տարորոշելու մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց ճշգրիտ
գործածության նպատակդրմամբ,
3. ցուցաբերելու մասնագիտության ոլորտում օտար (անգլերեն) լեզվով ինքնուրույն
աշխատանք կատարելու սկզբունքների իմացություն:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. իրականացնելու մասնագիտական տեքստերի իմաստային, կառուցվածքային և
ոճական վերլուծություն և թարգմանություն,
2. ներկայացնելու և մեկնաբանելու մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ,
ձևակերպել և հիմնավորել անձնական կարծիքը, բանավիճել մասնագիտական հարցերի արդի
հիմնախնդիրների շուրջ,
3. գրելու և ներկայացնելու մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/
զեկույցներ, ռեֆերատներ, գիտաժողովի թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և
հստակ կառուցելով շարադրանքը,
4. լսելով ընկալելու և վերարտադրելու մասնագիտությանն առնչվող
դասախոսությունների, հարցազրույցների ձայնագրություններ և տեսագրություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5. արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ
ինտերնետային) տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և
ներկայացնելու նպատակով:
6. Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները պետք է
համապատասխանեն Լեզուների իմացության/ իրազեկության համաեվրոպական
համակարգի (CEFR-ի) B2 մակարդակին:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. օգտվելու կլինիկական հոգեբանության և հոգեթերապիայի տարատեսակ
աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ,
մասնագիտական գրքեր և գիտական հոդվածներ)
Գ4. պատրաստելու զեկուցումներ, վերլուծել և ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
անհատական և խմբային աշխատանք,
անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,
ինքնուրույն աշխատանք,
բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի
իրականացում),
գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, քերականական և
ոճաբանական յուրահատկությունները:
Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց իրացումը օտար
(անգլերեն) լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման գործընթացում:
Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու աշխատությունների,
գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև ռեֆերատների, զեկուցումների,
էսսեների շարադրման ձևերն ու սկզբունքները:
Մասնագիտական բնագիր տեքստերի, դասախոսությունների, ձայնագրությունների
ունկնդրմամբ՝ դրանց բովանդակության վերծանման, վերարտադրության
առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1.
2.
3.
4.

John M.Swales,Christine B. Feak
“ English in Today’s Research World’’ a Writing Guide.The University of Michigan Press, USA,2003
John M Swales and Christine B.Feak
“Academic writing for Graduate Students’’ 2000, USAEnglish for psychologists, Lilit Zakoyan,
Երևան 2014
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1. 1602 /Մ02
4. 2 ժամ/ շաբ.
6. 2-րդ կիսամյակ

2. Օտար լեզու-2

3. 3 կրեդիտ

5. գործ. – 2
7. Ստուգարք

8.Դասընթացի նպատակն է՝
ամբողջացնել նախորդ մոդուլի օգնությամբ ձեռք բերած գիտելիքները, ծանոթացնել օտար
լեզվի իմացության ստուգման և գնահատման պահանջներին, ներկայացնել լեզվի
իմացության համաեվրոպական չափանիշները և ծանոթացնել թեստավորման հիմանական
սկզբունքներին, ռազմավարությանը և մարտավարությանը,
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
• ցուցաբերելու օտար լեզվի իմացություն միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան (B2-C1)
• նկարագրելու միջազգային թեստավորման և գնահատման սկզբունքնեևը և պահանջները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
• գործնականում կատարելու թեստային աշխատանքներ` կազմված համաեվրոպական չափանիշների
B2-C1 մակարակին համապատասխան
• արտահայտելու մասնագիտական (ակադեմիական) գիտելիքները գրավոր և բանավոր խոսքով
ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
• արդյունավետ կիրառելու համակարգչային հմտությունները
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. օգտվելու կլինիկական հոգեբանության և հոգեթերապիայի տարատեսակ աղբյուրներից
(ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, մասնագիտական գրքեր և գիտական
հոդվածներ)
Գ4. պատրաստելու զեկուցումներ, վերլուծել և ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
վարելու գիտական բանավեճեր
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. գործնական
պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
անհատական և խմբային աշխատանք, ինքնուրույն
աշխատանք,
գրավոր փորձնական միջազգային թեստի անցկացում և գնահատում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է TOEFL թեստավորման միջոցով:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
օտար լեզվի իմացության միջազգային թեստավորման յուրահատկությունները, լեզվի
իմացության համաեվրոպական չափանիշները (CEFR) և թեստավորման
հիմանական սկզբունքները,
լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը, միջազգային
թեստերի (TOEFL, IELTS, ITEP) առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Debora Philips “ Longman Preparation Course for the TOEFL IBT” Longman 2007
2. Bruce Rogers “ The Complete Guide for TOEFL IBT Test Preparation”, Thomson 2007 Boston Educational
Services “Official ITEP Preparation Guide”, Create Space Independent
3.
4.

Publishing Platform 2014
ETS “The Official Guide to the TOEFL Testing”, McGraw-Hill Education 2012 Pauline Cullen “The Official
Cambridge Guide to IELTS”, Cambridge English 2014 Kaplan “IELTS Premier”, Kaplan Publishing 2016
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1. 1308/Մ01
4. 2 ժամ/շաբ.

2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում- 3. 3 կրեդիտ
4
5. գործ.-2

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ծանոթացնել IBM SPSS ծրագրային փաթեթի հնարավորություններին, հիմնական
գործառույթներին,
ձևավորել IBM SPSS ծրագրային փաթեթի կիրառման հմտություններ հետազոտական
աշխատանքներում։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնելու և բացատրելու SPSS ծրագրային փաթեթի հնարավորությունները,
ճանաչելու և բացատրելու տվյալների ներկայացման և վերլուծության միջոցները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

2. ստեղծելու տվյալների բազա IBM SPSS ծրագրի միջոցով, կոդավորելու,
վերակոդավորելու փոփոխականներ,
3. Կազմելու գրաֆիկներ ու աղյուսակներ IBM SPSS ծրագրի միջոցով Կիրառելու
նկարագրողական վիճակագրություն
4. Կիրառելու խմբերի համեմատության և կորելյացիոն վերլուծություններ

գ․ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

5. Ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. օգտվելու կլինիկական հոգեբանության և հոգեթերապիայի տարատեսակ աղբյուրներից
(ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, մասնագիտական գրքեր և գիտական
հոդվածներ)
Գ3. ինքնուրույնաբար պլանավորելու և իրականացնելու կլինիկական հոգեբանության և
հոգեթերապիայի ոլորտում գիտահետազոտական աշխատանք՝ առաջադրելով նպատակը,
խնդիրները, օբյեկտը, առարկան, վարկածը և այլն
Գ4. պատրաստելու զեկուցումներ, վերլուծել և ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
վարելու գիտական բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսություն
Գործնական առաջադրանքներ, վարժություններ
Տնային առաջադրանքներ ինքնուրույն աշխատանքի համար
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Գնահատման մեթոդներ՝ առաջադրանքներ և խնդիրներ
Գնահատաման չափանիշներ՝ ճիշտ պատասխաններ
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. SPSS ծրագրային փաթեթի ընդհանուր նկարագրություն, նրա առավելություններն ու
թերությունները մյուս ծրագրերի համեմատ։ Տվյալների մուտքագրում և կոդավորում։ Նոր
փոփոխականների ստեղծում։
2. Տվյալների ներկայացումը գրաֆիկական եղանակով և աղյուսակների միջոցով։
Նկարագրողական վիճակագրություն (միջին, մոդա, մեդիանա, ստանդարտ շեղում)։
3. Խի-քառակուսի։
4. Փոփոխականների միջև կապերի դուրսբերում։ Կորելյացիոն վերլություն և դրա տեսակները
Երկու խմբերի համեմատություն։ Թի-թեստ
5. ANOVA, միագործոնային դիսպերսիոն վերլություն

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ա․ Գալստյան «Մաթեմատիկական վիճակագրության մեթոդները հոգեբանական
հետազոտություններում», Եր․,հեղ․ հրատ․, 2015
2. Наследов А.Д. «Математические методы психологического исследования. Анализ и интерпретация
данных». Уч. Пос., 4-е изд., СПб.: Речь, 2012
3. Наследов А.Д. IBM SPSS Statistics 20 и AMOS: профессиональный статистический анализ данных1
издание, 2013 год, 416 стр.,
4. D. Howitt, D. Cramer, Introduction to SPSS Statistics in Psychology For version 19 and earlier Fifth edition,
Pearson Education Limited, 5 ed., 2011
5. Field, Andy P. Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics: And Sex and Drugs and Rock 'n' Roll, 2013
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1. 1309/Մ01

2. Հոգեչափումը կլինիկական պրակտիկայում
/Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ/

4. 2 ժամ/շաբ.
6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

3. 3 ECTS կրեդիտ

5. Դաս. – 2
7. ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին տրամադրել հիմնարար գիտելիքներ կլինիկական
hոգեախտորոշման մեթոդների և դրանց կիրառման առանձնահատկությունների վերաբերյալ:
9․ Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. թվարկելու կլինիկական հոգեախտորոշման հիմնական մեթոդները և մեթոդիկաները
2. ընտրելու և հիմնավորելու կլինիկական տարբեր խանգարումների ախտորոշմանն ուղղված
մեթոդիկաները
3. մեկնաբանելու կլինիկական պրակտիկայում կիրառվող մեթոդիկաների արդյունքները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

4. կիրառելու կլինիկական-հոգեբանական մեթոդները և մեթոդիկաները ախտահոգեբանական
հետազոտություններում
5. վերլուծելու ստացված արդյունքները և դրանց միջև առկա կապերը
6. իրականացնելու հոգեբանական ախտորոշում

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

1. օգտվելու տեղեկատվության տարբեր աղբյուրներից
մոդելավորելու և կատարելու կլինիկական- հոգեբանական հետազոտություններ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ
վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա1. նկարագրելու հոգեկան առողջության չափանիշները, DSM-5-ի և ICD-10-ի
հիվանդությունների դասակարգումները և կլինիկական հոգեախտորոշման մեթոդները Բ 1.
կիրառել կլինիկական թեստեր և ախտորոշել պաթոլոգիան
2. Բ1. կիրառելու կլինիկական թեստեր և ախտորոշելու անձի ախտաբանությունը
3. Բ3. բացահայտելու հիվանդի հոգեբանական ստատուսը և լրացնելու հիվանդության
պատմության համապատասխան հատվածը
4. Գ3. վերլուծելու բժշկական հոգեբանության և հոգեթերապիայի առկա հիմնախնդիրները և
գնահատելու դրանց լուծման համար հնարավոր եղանակները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. ինտերակտիվ քննարկում
3. գործնական առաջադրանքների կատարում
4. պրեզենտացիա

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով
13․ Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Հոգեախտորոշման ընդհանուր սկզբունքները
Էթիկական նորմերը ախտորոշման գործընթացում
Չափման մեթոդների տեսակները: Դասակարգում: Ֆորմալ և ոչ ֆորմալ մեթոդներ:
Կլինիկական ինտերվյու. կառուցվածքը: տեսակները: Իրականացման յուրահատկությունները:
Դիֆերենցիալ ախտորոշում: DSM-5:
Չափման գործիքի ընտրությունը, կիրառումը եւ տվյալների վերլուծությունը:
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7. Հիմնական կլինիկական հոգեախտորոշման մեթոդները. Հոգեկան վիճակի ախտորոշում (MSE)
8. Անձի հիմնական հետազոտման մեթոդիկաները,
9. Անձի բազմակողմանի հետազոտության մեթոդիկա /MMPI/
10. Պրոյեկտիվ մեթոդիկաներ: Տեսությունները: Պրոյեկտիվ մեթոդների տեսակները, կիրառումը
կլինիկական պրակտիկայում. Կիրառման հնարավորությունները և մեկնաբանման
առանձնահատկությունները;
11. Բարձրագույն հոգեկան ֆունկցիաների խանգարումների փորձագիտական գնահատում:

1.
2.
3.
4.
5.

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
П.В. Яньшин, Клиническая психодиагностика личности, 2007
Б.В. Овчинников и др., Основы клинической психологии и медицинской психодиагностики,
СПб, 2005
J.Morrison, Diagnosis made easier. Principles and Techniques for Mental Health
Clinicians, TheGuilford Press, 2007
R.Drummond, K.Jones (2010) Assessment procedures for Counselors and helping professionals. Pearson
A.Frances, R.Ross. (2001) DSM-IV-TR. Case Studies. A Clinical guide to Differential Diagnosis.American
Psychiatric publishing
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ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ
Պարտադիր
1. 1309/Մ02

2. Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրներ

3. 3 ECTS կրեդիտ

/ Կլինիկականհոգեբանություն և հոգեթերապիա
4. 2 ժամ/15 շաբ.

5. դաս. - 2

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է դիտարկել կլինիկական հոգեբանության տեսական, փորձարարական և
կիրառական արդի հիմնախնդիրները և այդ բնագավառներում գիտահետազոտական ու գործնական
աշխատանքների կազմակերպումը և ռազմավարությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. գնահատելու հոգեբանության մեթոդաբանության հիմնախնդիրների և հոգեբանական
հետազոտության գիտականության չափանիշները,
2. կազմակերպելու հետազոտական և գործնական գործունեություն ռազմավարության
վերաբերյալ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. բացահայտելու և տեսականորեն հիմնավորելու բնագավառում արդիական հիմնախնդիրներ,
իրականացնելու գիտահետազոտական գործունեություն, հոգեախտորոշում և խորհրդատվու4. թյուն,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5. կատարելու հետազոտական աշխատանք հոգեբանության կիրառական բնագավառներում,
դրսևորելու տեսական, կիրառական հոգեբանական գիտելիքներ և հմտություններ մասնագի6. տական գործունեության տարբեր ոլորտներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. նկարագրելու հոգեկան առողջության չափանիշները, DSM-5-ի և ICD-10-ի հիվանդությունների
դասակարգումները և կլինիկական հոգեախտորոշման մեթոդները
Բ6. գործնականորեն պահպանելու հոգեկան տարբեր խանգարում ունեցող մարդկանց հետ
աշխատանքի դեոնթոլոգիական սկզբունքները
Գ3. վերլուծելու բժշկական հոգեբանության և հոգեթերապիայի առկա հիմնախնդիրները և
գնահատելու դրանց լուծման համար հնարավոր եղանակները
Գ4. ինքնուրույնաբար պլանավորելու և իրականացնելու կլինիկական հոգեբանության և
հոգեթերապիայի ոլորտում գիտահետազոտական աշխատանք՝ առաջադրելով նպատակը,
խնդիրները, օբյեկտը, առարկան, վարկածը և այլն
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. տպագիր նյութեր
3. էլեկտրոնային
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հոգեբանության տեսությունների ձևավորման պատմական նախապայմաններ:
2. Արդի

հոգեբանության

զարգացման

օրինաչափությունները,

ճգնաժամերը

և

բացահայտումները:
3. Գիտական իմացություն. հարացույց, գաղափարներ, նոր գիտելիքներ:
4. Գիտության և հոգեբանության մեթոդաբանություն՝ընդհանրություններ և տարբերություններ:
5. Հոգեբանի մասնագիտական զարգացման նախապայմանները:
6. Հոգեբանական հետազոտության կառուցվածքը և արդի ներկայացվող պահանջները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Юревич А.В. Методология и социология психологии. М.: Изд-во “Инс-т психологии РАН”, 2010
Давид Мартин Д. Психологические эксперименты. Секреты механизмов психики. – СПб.: прайм2. ЕВРОЗНАК, 2004.
3. Герчикова И. Н. Менеджмент: Учебник. - 2-е изд., М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.
4. Мазилов В.А. Стены и мосты : методология психологической науки. Монография / В.А. Мазилов. —
Ижевск : ERGO, 2015.
5. Թոմաս Ս. Կուն, Գիտական հեղափոխությունների կառուցվածքը/Եր.Զանգակ,2004
6. Ավանեսյան Հ.Մ., Փորձարարական հոգեբանություն (ուսումնական ձեռնարկ), «Էդիթ Պրինտ», Ե.,
2010, 288 էջ
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1. 1309/Մ03

2. Հոգեբանության մեթոդաբանական հիմնախնդիրները

4. 4 ժամ/շաբ.

3. 6 ECTS
կրեդիտ

5. Դաս. – 2, գործ. - 2

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատումով

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողներին տրամադրել հիմնարար գիտելիքներ հոգեբանության մեթոդաբանական
հիմքերի վերաբերյալ:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու խնդրի վերաբերյալ պատմական զարգացման ուղիները և արդի վիճակը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
2. վերլուծելու ժամանակակից հոգեբանության մեջ առկա պարադիգմաները հիմնավորելու
մեթոդաբանության ճգնաժամային նախադրյալները
3. համադրելու պոզիտիվիստական և տրանսպերսոնալ պարադիգմաների տարբերությունները և
ընդհանրությունները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
4. համակարգելու տարբեր պարադիգմաներին պատկանող գիտելիքները
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Մեկնաբանելու հոգեթերապիայի տարբեր ուղղությունների գաղափարական հիմքերը,
հիմնադրույթները, մեթոդների նկարագրությունները
Գ3. ինքնուրույնաբար պլանավորելու և իրականացնելու կլինիկական հոգեբանության և
հոգեթերապիայի ոլորտում գիտահետազոտական աշխատանք՝ առաջադրելով նպատակը,
խնդիրները, օբյեկտը, առարկան, վարկածը և այլն
Գ4. պատրաստելու զեկուցումներ, վերլուծել և ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր
12. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
•

Դասախոսություն

•

ինտերակտիվ քննարկում

•

սեմինար պարապմունք

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննությունները գնահատվում են առավելագույնը 8 միավոր (յուր․՝ 4-ական)
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ տրամաբանական պատասխաններ հարցերին բանավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. նյութի ճիշտ մեկնաբանություն, մտքի տրամաբանվածություն,
ինքնուրույնություն:

Ինքնուրույն աշխատանք․ գնահատվում է առավելագույնը 6 միավոր
Գնահատման մեթոդ. Նախապես հանձնարարված թեմայով ինքնուրույն աշխատանքի
պատրաստում և բանավոր կամ գրավոր ներկայացում։
Գնահատման
առաջադրված

չափանիշները՝
կատարված
աշխատանքի
համապատասխանությունը
հանձնարարությանը,
ինքնուրույն
վերլուծության
առկայություն,

եզրահանգումների ամփոփում, վիճակագրական հավաստումներ։

Մասնակցություն․ գնահատվում է առավելագույնը 2 միավոր
Գնահատման մեթոդ. Մասնակցության և ակտիվության ամրագրում:
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Գնահատման

չափանիշներ.

Ֆիզիկական

ներկայություն,

դասախոսություններին

և

սեմինարներին հարց ու պատասխանի, քննարկումների ակտիվ մասնակցություն:

Եզրափակիչ․ առավելագույնը 8 միավոր
Գնահատման մեթոդ. բանավոր քննություն ըստ առաջադրված հարցաշարի:
Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական
պատասխաններ:

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ընդհանուր պատկերացում մեթոդաբանության վերաբերյալ
2. Գիտական ճանարշչողության վերաբերյալ պատկերացումների զարգացման պատմությունը
3. Մեթոդաբանության մակարդակները
4. Մեթոդաբանական սկզբունքները հոգեբանության մեջ Հոգեբանության պարադիգմաները
5. Հոգեբանական գիտելիքի յուրահատկությունները
6. Հոգեբանության մեթոդաբանության ճգնաժամ
14․ Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Корнилова Т.В. Смирнов С.Д. Методологические основы психологии: Питер, 2006. - 320 с
Веракса Н.Е. Методологические основы психологии. –М., Академия. 2008.
2. Берулава Г.А. Методологические основы практической психологии: учеб. пособие. М.: МПСИ,
2004.192 с. Большой психологический словарь / Под ред. Б.Г.Мещерякова, В.П.Зинченко. СПб.
3. Готтсданкер P.M. Основы психологического эксперимента: учеб. пособие для студентов высших
учебных заведений. М.: Академия, 2005.
4. Страусе А., Кобрин Дж. Основы качественного исследования: Обоснованная теория,
процедуры и техники. М.: Эдиториал УРСС, 2001
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1. 1309/Մ09

2. Հոգեթերապիայի հիմունքներ

3. 6 ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. Դաս.-2, գործ.-2

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով

8. Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին տրամադրել հիմնարար գիտելիքներ հոգեթերապիայի
տարբեր ուղղությունների վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Նկարագրելու ժամանակակից հոգեթերապևտիկ ուղղություններից գաղափարական
հիմքերը, հիմնադրույթնեը և մեթոդները
2. Լուսաբանելու հոգեթերապիայի ընդհանուր հիմնախնդիրները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Ընտրելու այցելուի պրոբլեմին համապատասխան մեթոդ
2.

Կիրառելու հոգեթերապևտիկ տարբեր ուղղությունների տեխնիկաները այցելուների հետ
աշխատանքում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. կիրառելու հոգեթերապիայի գիտելիքները գիտահետազոտական աշխատանք իրականացնելիս:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա3. Կիմանա հոգեթերապիայի տարբեր ուղղությունների գաղափարական հիմքերը,
հիմնադրույթները, մեթոդների նկարագրությունները
2. Բ4. կատարել այցելուների խորհրդատվություն՝ հոգեախտորոշման հիման վրա
3. Բ6. գործնականորեն պահպանելու

հոգեկան տարբեր

խանգարում

ունեցող մարդկանց հետ աշխատանքի դեոնթոլոգիական սկզբունքները
4. Գ3. վերլուծելու բժշկական հոգեբանության և հոգեթերապիայի առկա հիմնախնդիրները և
գնահատելու դրանց լուծման համար հնարավոր եղանակները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. գործնական պարապմունք (թրենինգ)
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննությունները գնահատվում են առավելագույնը 8 միավոր (յուր․՝ 4-ական միավոր)
Գնահատման մեթոդ. Նախապես հանձնարարված թեմայով ռեֆերատի գրում և բանավոր
ներկայացում:
Գնահատման չափանիշներ. նյութի ճիշտ մեկնաբանություն, մտքի տրամաբանվածություն և
ինքնուրույնություն:

Մասնակցություն․ գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր
Գնահատման մեթոդ. Մասնակցության և ակտիվության ամրագրում:
Գնահատման

չափանիշներ.

Ֆիզիկական

ներկայություն,

դասախոսություններին

և

սեմինարներին հարց ու պատասխանի, քննարկումների ակտիվ մասնակցություն:
Եզրափակիչ․ առավելագույնը 9 միավոր (տոմսում 3 հարց 3-ական միավորով)
Գնահատման մեթոդ. բանավոր քննություն ըստ առաջադրված հարցաշարի:
Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական
պատասխաններ:
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հոգեթերապիայի ընդհանուր հիմնախնդիրները;
2. Էկզիստենցիալ և հումանիստական հոգեթերապիա;
3. Բիհևիորալ հոգեթերապիա;
4. Հոգեթերապիայի հոգեդինամիկական ուղղությունը;
5. Հոգեդրամա;
6. Ներշնչանքային տեխնիկաներ;
7. Հոգեսինթեզ;
8. Կոգնիտիվ հոգեթերապիա;
9. Գեշտալտ թերապիա;
10. Տրանսպերսոնալ հոգեթերապիա;
11. Հոգեբանական գաղափարների զարգացումը հոգետեխնիկաներում:
12. Թրենինգների անցկացում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Карвасарский Б.Д., Психотерапия, М, 1976
2. Кондрашенко В.Т., Донской Д.И., Общая психотерапия, Минск, 1997
3. Берн Э., Трансакционный анализ и психотерапия, М., 1995
4. Роджерс К., Клиент-центрированная психотерапия, Рефл., 1997
5. Шавердян Г.М., Основы психотерапии, Москва, 2006
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1. 1309/Մ06

2. Անալիտիկ հոգեթերապիա

3. 3 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. Դաս.- 2

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ քննությունների

8. Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին տրամադրել հիմնարար գիտելիքներ անալիտիկ
հոգեթերապիայի վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. Նկարագրելու անալիտիկ հոգեթերապիայի ձևավորման պատմական և գիտական
հիմքերը,հիմնադրույթնեը և մեթոդները
2. Լուսաբանելու անալիտիկ հոգեթերապիայի ընդհանուր հիմնախնդիրները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

3. Կարողանալու գտնել այցելուի խնդրի անալիտիկ հոգեթերապիայի հիմքերը,
կարողանալու մեկնաբանել խնդիրը անալիտիկ հայեցակարգի սահմաններում:
4. Կիրառելու անալիտիկ հոգեթերապիայի հիմնական տեխնիկաները այցելուների
հետ աշխատանքում:
5. Կիրառելու անալիտիկ հոգեթերապիայի գիտելիքները գիտահետազոտական
աշխատանք իրականացնելիս:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա4. Մեկնաբանելու հոգեվերլուծության և անալիտիկ հոգեբանության գիտելիքները
2. Բ4. Կատարելու այցելուների խորհրդատվություն՝ ախտորոշման հիման վրա
3. Բ5. տիրապետել հաղորդակցման յուրահատկություններին հոգեկան տարբեր խանգարումների
դեպքում
4. Գ2. վերլուծելու բժշկական հոգեբանության և հոգեթերապիայի առկա հիմնախնդիրները և
գնահատելու դրանց լուծման համար հնարավոր եղանակները պատրաստելու զեկուցումներ,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. գործնական պարապմունք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ինքնուրույն աշխատանք․ գնահատվում է առավելագույնը 8 միավոր
Գնահատման մեթոդ. Նախապես հանձնարարված թեմայով ռեֆերատի գրում և բանավոր
ներկայացում:
Գնահատման չափանիշներ. նյութի ճիշտ մեկնաբանություն, մտքի տրամաբանվածություն և
ինքնուրույնություն:
Մասնակցություն․ գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր
Գնահատման մեթոդ. Մասնակցության և ակտիվության ամրագրում:
Գնահատման

չափանիշներ.

Ֆիզիկական

ներկայություն,

դասախոսություններին

սեմինարներին հարց ու պատասխանի, քննարկումների ակտիվ մասնակցություն:

Եզրափակիչ․ առավելագույնը 9 միավոր (տոմսում 3 հարց 3-ական միավորով)
Գնահատման մեթոդ. բանավոր քննություն ըստ առաջադրված հարցաշարի:
Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական
պատասխաններ:
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Անալիտիկ հոգեթերապիայի ընդհանուր հիմնադրույթները
2. Անալիտիկ հոգեբանության ծագումը
3. Անալիտիկ հոգեբանության առանձնացումը հոգեվերլուծությունից
4. Անալիտիկ հոգեբանության հիմնական դրույթները
5. Հոգեկանի կառուցվածքը ըստ Յունգի
6. Հասկացություն արքետիպերի մասին
7. Կարևոր արքետիպերը ըստ Յունգի
8. Էքստրավերսիա և ինտրովերսիա
9. Հոգեկանի ռացիոնալ և իռացիոնալ ֆունկցիաներ
10. Սիմվոլի և նշանի հասկացությունները
11. Անձի զարգացուման գործընթացը ըստ Յունգի
12. Հասկացություն անհատականացման մասին
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. К.Г. Юнг - Цели психотерапии
2. К.Г. Юнг ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЭГО И БЕССОЗНАТЕЛЬНЫМ
3. К.Г.Юнг - Основные вопросы психотерапии
4. К.Г.Юнг - ШИЗОФРЕНИЯ
5. К.Г.Юнг Обзор теории комплексов
6. Робин Робертсон. Введение в психологию Юнга
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1. 1309/Մ07

2. Տրանսպերսոնալ հոգեբանություն

3. 3 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5.

Դաս.-2

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7.

Առանց ընթացիկ քննությունների

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ուսանողներին տրամադրել հիմնարար գիտելիքներ տրանսպերսոնալ հոգեբանության
հիմնական մոտեցումների և սկզբունքների մասին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու տրանսպերսոնալ հոգեբանության հարացույցը և զարգացման նախադրյալներից,
2. լուսաբանելու տրանսպերսոնալ հոգեբանության տեսությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. վերլուծելու տրանսպերսոնալ հոգեբանության առկա հիմնախնդիրները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. համակարգելու տրանսպերսոնալ հոգեբանությանը պատկանող գիտելիքները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա3. Կիմանա հոգեթերապիայի տարբեր ուղղությունների գաղափարական
հիմքերը, հիմնադրույթները, մեթոդների նկարագրությունները
2. Բ4. կատարել այցելուների խորհրդատվություն՝ հոգեախտորոշման հիման վրա
3. Գ3. ինքնուրույնաբար պլանավորելու և իրականացնելու կլինիկական հոգեբանության և
հոգեթերապիայի ոլորտում գիտահետազոտական աշխատանք՝ առաջադրելով նպատակը,
խնդիրները, օբյեկտը, առարկան, վարկածը և այլն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ինքնուրույն աշխատանք․ գնահատվում է առավելագույնը 8 միավոր
Գնահատման մեթոդ. Նախապես հանձնարարված թեմայով ռեֆերատի գրում և բանավոր
ներկայացում:
Գնահատման չափանիշներ. նյութի ճիշտ մեկնաբանություն, մտքի տրամաբանվածություն և
ինքնուրույնություն:

Մասնակցություն․ գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր
Գնահատման մեթոդ. Մասնակցության և ակտիվության ամրագրում:
Գնահատման

չափանիշներ.

Ֆիզիկական

ներկայություն,

դասախոսություններին

սեմինարներին հարց ու պատասխանի, քննարկումների ակտիվ մասնակցություն:

Եզրափակիչ․ առավելագույնը 9 միավոր (տոմսում 3 հարց 3-ական միավորով)
Գնահատման մեթոդ. բանավոր քննություն ըստ առաջադրված հարցաշարի:
Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական
պատասխաններ:
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Տրանսպերսոնալ հոգեբանության ակունքները;
2. Մասլոուն որպես տրանսպերսոնալ հոգեբանության հիմնադիր;
3. Է. Սյուտիչ, Ա. Մասլոու ու Ս.Գրոֆ. հոգեբանության մեջ մեթոդաբանական փոփոխություններ:
4. Թ. Կունի գիտական պարադիգմաները:
5. Տրանսպերսոնալ ապրումները ու բազային պերինատալ մատրիցաներ` ըստ Ս Գրոֆի:
6. Ք. Ուիլբերի հոգեբանությունը և թերապիան:

7. Ենթագիտակցականի դասակարգումը և ինտեգրալ հոգեբանություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. С.Гроф, За пределами мозга, издательствоТрансперсонального Института, М., 1999 или
www.lib.ru/GROF/txt
2. С.Гроф, Человек в поисках себя, издательство Трансперсонального Института, М., 2001 или
http://insight.pp.ru/GROF/txt
3. S.Grof “Spiritual Emergency. When Personal Transformation Becomes a Crisis” 1989, LA, USA
4. S. and C. Grof (eds.), 1989, Los Angeles, USA
5. Р. Ассаджиоли, Психосинтез, “Relf-book”, 1994
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1. 1309/Մ08

2. Հոգեբուժություն

3. 3 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.- 2

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ քննությունների

8. Դասընթացի նպատակն է՝ուսանողներին տրամադրել հիմնարար գիտելիքներ հոգեբուժության
հիմնադրույթների մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Նկարագրելու հոգեբուժության բաժինները, հիվանդությունների դասակարգումները և
դրանց առանձնահատկությունները
2. Լուսաբանելու հոգեբուժական հաստատությունում կլինիկական հոգեբանի
գործունեության առանձնահատկությունները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. Տարբերելու անձի նևրոտիկ և փսիխոտիկ մակարդակները,
4. Տարբերելու անձի հոգեախտաբանական սինդրոմները և հիվանդությունների միավորները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Համադրելու տեսական և գործնական գիտելիքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա1.

Կիմանա

հոգեկան

առողջության

չափանիշները,

DSM-5-ի

և

ICD-10-ի

հիվանդությունների դասակարգումները և կլինիկական հոգեախտորոշման մեթոդները
2. Ա2. Կիմանա անձի պաթոլոգիայի նևրոտիկ և փսիխոտիկ մակարդակները
3. Բ5.
տիրապետել
հաղորդակցման
յուրահատկություններին
հոգեկան

տարբեր

խանգարումների դեպքում
4. Գ4. ինքնուրույնաբար պլանավորելու և իրականացնելու կլինիկական հոգեբանության և
հոգեթերապիայի ոլորտում գիտահետազոտական աշխատանք՝ առաջադրելով նպատակը,
խնդիրները, օբյեկտը, առարկան, վարկածը և այլն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2․ դեպքերի
վերլուծություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ինքնուրույն աշխատանքը գնահատվում է առավելագույնը 8 միավոր
Գնահատման մեթոդ. Նախապես հանձնարարված թեմայով ռեֆերատի գրում և բանավոր
ներկայացում:
Գնահատման չափանիշներ. նյութի ճիշտ մեկնաբանություն, մտքի տրամաբանվածություն և
ինքնուրույնություն:

Մասնակցություն․ գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր
Գնահատման մեթոդ. Մասնակցության և ակտիվության ամրագրում:
Գնահատման

չափանիշներ.

Ֆիզիկական

ներկայություն,

դասախոսություններին

սեմինարներին հարց ու պատասխանի, քննարկումների ակտիվ մասնակցություն:

Եզրափակիչ․ առավելագույնը 9 միավոր (տոմսում 3 հարց 3-ական միավորով)
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և

Գնահատման մեթոդ. բանավոր քննություն ըստ առաջադրված հարցաշարի:
Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական
պատասխաններ:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ընդհանուր հոգեախտաբանություն. համախտանիշ /աֆեկտիվ, պարանոյալ, ապատոաբուլիկ և այլն/;
2. Փոքր և մեծ հոգեբուժություն:
3. Պսիխոզներ /շիզոֆրենիա, էպիլեպսիա, ՄԴՊ, ծերունական պսիխոզներ
4. Շիզոֆրենիայի տեսակները /ըստ ընթացքի, սինդրոմալության/,
5. Ալկոհոլային համախտանիշ,
6. Թմրամոլություն,

7. Հոգեդեղաբանություն /սեդատիվ, անկսիոլիտիկ միջոցներ,
անտիդեպրեսանտներ/; էքստրապիրամիդալ էֆեկտ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1.
2.
3.
4.
5.

Ս. Սուքիասյան, <<Հոգեբուժություն>>, Երևան, 2007 թ.
Бачериков Н. Е., ,, Клиническая психиатрия’’, 2005 г.
Коркина М. В., ,,Психиатрия’’, 2003 г.
Самохвалов В. П., ,, Психиатрия’’, учебное пособие, 2001 г.
Снежевский А. В., ,,Руководство по психиатрии”, Том 1, 1995 г.
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2. Մանկական ախտահոգեբանություն
1. 1309/Մ13

«Հետազոտական բաղադրիչով»

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. Դաս. – 2 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման

8.Դասընթացի նպատակն է՝
•
ուսանողի մոտ ձևավորել լիարժեք մասնագիտական պատկերացումներ մանկական
ախտահոգեբանության ժամանակակից ձեռքբերումների և զարգացման միտումների
վերաբերյալ,
•

ինչպես նաև առանձին հոգեկան խանգարումների հետազոտական և բուժական արդի

մոդելների վերաբերյալ:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Նկարագրելու մանկական ախտահոգեբանության տեղը և դերը գիտական
համակարգում, դրա զարգացման միտումներն ու խոչընդոտները,

2.

Ճանաչելու մանկական ախտահոգեբանության ժամանակակից
հիմնախնդիրները և առաջադրված նպատակները

3.

Նկարագրելու առանձին խանգարումների առանձնահատկությունները,
ծագումնաբանությունը, ախտորոշման և բուժման միջոցները՝ համաձայն
էքսպերիմենտալ հետազոտությունների վերջին տվյալների։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

Վերլուծելու մանկական տարիքում հոգեկան խանգարումները ըստ ժամանակակից
կլինիկական մեթոդաբանության

5.

Տարբերակելու խանգարումների ձևավորման նախապայմանները և կանխատեսելու

6.

խանգարման դինամիկան
Ընտրելու երեխայի հետ շտկողական միջամտության համապատասխան ձևերը

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7.

Վերլուծելու և դասակարգելու խնդիրները և երևույթները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. նկարագրելու հոգեկան առողջության չափանիշները, DSM-5-ի և ICD-10-ի
հիվանդությունների դասակարգումները և կլինիկական հոգեախտորոշման մեթոդները
Բ4. կատարել այցելուների խորհրդատվություն՝ հոգեախտորոշման հիման վրա
Բ5. Տիրապետել հաղորդակցման յուրահատկություններին հոգեկան տարբեր խանգարումների
դեպքում
Գ2. վերլուծելու բժշկական հոգեբանության և հոգեթերապիայի առկա հիմնախնդիրները և
գնահատելու դրանց լուծման համար հնարավոր եղանակները պատրաստելու
զեկուցումներ,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.

Դասախոսություններ և քննարկումներ

2.

Մենագրությունների, հոդվածների վերլուծություններ
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ տրամաբանական պատասխաններ հարցերին գրավոր
կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. նյութի ճիշտ մեկնաբանություն, մտքի տրամաբանվածություն,
ինքնուրույնություն:
2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 5 միավոր (հետազոտական բաղ-իչ).
Գնահատման մեթոդ. Նախապես հանձնարարված թեմայով հետազոտության անցկացում,
արդյունքների վերլուծություն և բանավոր ներկայացում:
Գնահատման չափանիշներ. նյութի ճիշտ մեկնաբանություն, մտքի տրամաբանվածություն և
ինքնուրույնություն:
Ինքնուրույն աշխատանք․ գնահատվում է առավելագույնը 8 միավոր
Գնահատման մեթոդ. Նախապես հանձնարարված թեմայով ինքնուրույն աշխատանքի
պատրաստում և բանավոր կամ գրավոր ներկայացում։
Գնահատման
առաջադրված

չափանիշները՝

կատարված

հանձնարարությանը,

աշխատանքի

ինքնուրույն

համապատասխանությունը

վերլուծության

առկայություն,

եզրահանգումների ամփոփում, վիճակագրական հավաստումներ։
Մասնակցություն․ գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր
Գնահատման մեթոդ. Մասնակցության և ակտիվության ամրագրում:
Գնահատման

չափանիշներ.

Ֆիզիկական

ներկայություն,

դասախոսություններին

և

սեմինարներին հարց ու պատասխանի, քննարկումների ակտիվ մասնակցություն:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
ԲԱԺԻՆ 1. Մանկական ախտահոգեբանության ընդհանուր դրույթները և հասկացությունները
ԲԱԺԻՆ 2. Մանկական ախտահոգեբանության մասնավոր դրույթները. ինտելեկտուալ ոլորտի և
ուշադրության խանգարումներ
ԲԱԺԻՆ 3. Մանկական ախտահոգեբանության մասնավոր դրույթները. Տագնապային
խանգարումներ
ԲԱԺԻՆ 4. Մանկական ախտահոգեբանության մասնավոր դրույթները. տրամադրության
խանգարումներ
ԲԱԺԻՆ 5. Մանկական ախտահոգեբանության մասնավոր դրույթները. աուտիկ սպեկտրի
խանագարումներ և մանկական շիզոֆրենիա
ԲԱԺԻՆ 6. Մանկական ախտահոգեբանության մասնավոր դրույթները. բնավորության և անձի
խանգարումներ
ԲԱԺԻՆ 7. Մանկական ախտահոգեբանության մասնավոր դրույթները. սննդի ընդունման հետ
կապված խանգարումներ
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.

Выготский Л.С. Основы дефектологии. - Собр. соч., ч. 5 М.. 1983.
Зейгарник Б.В., Братусь Б.С. Очерки по психологии аномального развития личности. - М,, 1980.
Мэш Э., Вольф Д. Детская патопсихология. Нарушения психики ребенка. –СПб, 2003.
Максимова Н.Ю., Милютина Е.Л. Курс лекций по детской патопсихологии. –Ростов-на-Дону,
2000.
5. Личко А.Е. Подростковая психиатрия. - Л., 1983,
6. Donald Franklin (2010). "Childhood Disorders".
1. 1309/Մ04

2. Անձի ժամանակակից տեսություններ / Կլինիկական
հոգեբանություն և հոգեթերապիա

4. 4 ժամ/ շաբ.

5. դաս.-2 , գործ.- 2
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3. 6 ECTS կրեդիտ

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատումով

8.Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին՝
•

անձի հոգեբանության առարկայի ժամանակակից ընկալումներին,

•

անձի հիմնախնդրի ուսումնասիրման նոր միտումներին` պայմանավորված անձի
սոցիալական, մշակութային և էքզիստենցիալ/հոգևոր չափումներով:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. սահմանելու և մեկնաբանելու անձի հոգեբանության առարկայի ժամանակակից
ընկալումները,
2. ներկայացնելու և քննարկելու անձի հոգեբանության զարգացման ժամանակակից
միտումները և ուսումնասիրվող հիմնախնդիրների շրջանակը,
3. թվարկելու և բացատրելու անձի ժամանակակից տեսությունների հիմնադրույթները,
քննարկելու անձի տարբեր տեսությունների սահմանափակումները և կիրառական
նշանակությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. վերլուծելու և համեմատելու անձի տարբեր սահմանումները,
5. տարանջատելու անձի հիմնախնդրի ուսումնասիրման հնարավորությունները տարբեր
հոգեբանական դիսկուրսներում/տիրույթներում,
6. ձևակերպելու անձի ուսումնասիրման հարցադրումներ` կախված տարբեր կիրառական
խնդիրներից:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
7. պատրաստելու բանավոր զեկուցում և վարել գիտական բանավեճ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. մեկնաբանելու հոգեթերապիայի տարբեր ուղղությունների գաղափարական հիմքերը,
հիմնադրույթները, մեթոդների նկարագրությունները,
Ա6. ներկայացնելու անձի ժամանակակից կոնցեպցիաները
Բ4. կատարելու այցելուների խորհրդատվություն՝ հոգեախտորոշման հիման վրա,
Գ3. ինքնուրույնաբար պլանավորելու և իրականացնելու կլինիկական հոգեբանության և
հոգեթերապիայի ոլորտում գիտահետազոտական աշխատանք՝ առաջադրելով
նպատակը, խնդիրները, օբյեկտը, առարկան, վարկածը և այլն
10. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. սեմինար պարապմունք և քննարկման կազմակերպում,
3. մասնակցություն քննարկումներին, հանձնարարված գրականության քննադատական
վերլուծություն,
4. հիմնախնդրի ինքնուրույն վերլուծություն և բանավոր զեկուցում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ ․ գնահատվում են առավելագույնը 8 միավոր (յուր․՝ 4-ական)
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ տրամաբանական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. նյութի ճիշտ մեկնաբանություն, մտքի տրամաբանվածություն,
ինքնուրույնություն:

Մասնակցություն․ գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր
Գնահատման մեթոդ. Մասնակցության և ակտիվության ամրագրում:
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Գնահատման

չափանիշներ.

Ֆիզիկական

ներկայություն,

դասախոսություններին

սեմինարներին հարց ու պատասխանի, քննարկումների ակտիվ մասնակցություն:

Եզրափակիչ․ առավելագույնը 9 միավոր (տոմսում 3 հարց 3-ական միավորով)
Գնահատման մեթոդ. բանավոր քննություն ըստ առաջադրված հարցաշարի:
Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական
պատասխաններ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

ԲԱԺԻՆ 1. Անձի հոգեբանության զարգացման ժամանակակից միտումները
ԲԱԺԻՆ 2. Անձի դիսպոզիցիոնալ և սոցիալ-կոգնիտիվ ուղությունները
ԲԱԺԻՆ 3. Անձի հոգեդինամիկ տեսությունների զարգացումը
ԲԱԺԻՆ 4. Անձի ավտոնամիայի, ինքնիրականացման և երջանկությանը վերաբերող
ուսումնասիրություններ
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Олпорт Г. Становление личности: Избранные труды. / Под ред. Д. А. Леонтьева. – М.:
Смысл,2002.
2. Первин Л., Джон О. Психология личности: Теория и исследования. / Пер, с англ.
М. С.Жамкочьян. Под ред. В. С. Магуна — М.: Аспект Пресс, 2001.
3. Тайсон, Филлис, and Р. Л. Тайсон. Психоаналитические теории развития. Directmedia, 2013.
4. McAdams D, Pals JL. “A new Big Five: fundamental principles for an integrative
science ofpersonality.” Am Psychol. Apr; 61(3). 2006: (pp. 204-17).
5. Mischel, Walter, Yuichi Shoda, and Ozlem Ayduk. Introduction to personality: Toward an
integrativescience of the person. Wiley Global Education, 2007.
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և

1. 1309/Մ10

2. Արտ-թերապիա

3. 6 ECTS կրեդիտ

«Հետազոտական բաղադրիչով»
4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2 , գործ.- 2

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով

7. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տրամադրել հիմնարար գիտելիքներ արտ-թերապիայի տարբերուղղությունների և նրանց կիրառական հնարավորությունների վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտականգիտելիք և իմացություն
1. Նկարագրելու արտթերապիա թերապևտիկ ուղղության և մեթոդի գաղափարական
հիմքերը, հիմնադրույթնեը;

2. Լուսաբանելու արտթերապիայի ընդհանուր հիմնախնդիրները
3. Նկարագրելու արտ-թերապևտիկ գործընթացի ապահովման անհրաժեշտ պայմանները՝
այդ թվում արտ-թերապևտի էթիկական սկզբունքները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Ընտրելու այցելուի պրոբլեմին համապատասխան արտթերապևտիկ ուղղությունը և
2.

մեթոդիկաները
Կիրառելու արտթերապևտիկ տարբեր ուղղությունների տեխնիկաները
այցելուների հետ աշխատանքում:

3.

Կատարելու ինքնաճանաչողությանն ուղղված խորքային աշխատանք

4.

Զարգացնելու իր և այլոց ստեղծագործական ներուժը

5.

Սիմվոլիկ մակարդակում արտահայտել և հետազոտել հույզերն ու զգացմունքները՝
նկարի, քանդակի, հեքիաթի, գույնի օգնությամբ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6.

կիրառելու արտեթերապիայի գիտելիքները գիտահետազոտական աշխատանք
իրականացնելիս:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա3. Մեկնաբանելու հոգեթերապիայի տարբեր ուղղությունների գաղափարական
հիմքերը, հիմնադրույթները, մեթոդների նկարագրությունները
2. Բ4. Կատարելու այցելուների խորհրդատվություն՝ հոգեախտորոշման հիման վրա
3. Բ5. տիրապետելու հաղորդակցման յուրահատկություններին հոգեկան տարբեր
խանգարումների դեպքում
4. Գ2. վերլուծելու բժշկական հոգեբանության և հոգեթերապիայի առկա
հիմնախնդիրները և գնահատելու դրանց լուծման համար հնարավոր եղանակները
պատրաստելու զեկուցումներ,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. գործնական պարապմունք

423

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ տրամաբանական գրավոր պատասխաններ հարցերին։
Գնահատման չափանիշներ. նյութի ճիշտ մեկնաբանություն, մտքի տրամաբանվածություն,
ինքնուրույնություն:

2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր (հետազոտական բաղ-իչ).
Գնահատման մեթոդ. Նախապես հանձնարարված թեմայով հետազոտության կատարում,
արդյունքների վերլուծություն և բանավոր ներկայացում:
Գնահատման չափանիշներ. նյութի ճիշտ մեկնաբանություն, մտքի տրամաբանվածություն և
ինքնուրույնություն:

Ինքնուրույն աշխատանք․ գնահատվում է առավելագույնը 5 միավոր
Գնահատման մեթոդ. Նախապես հանձնարարված թեմայով ինքնուրույն աշխատանքի
պատրաստում և բանավոր կամ գրավոր ներկայացում։
Գնահատման
առաջադրված

չափանիշները՝

կատարված

հանձնարարությանը,

աշխատանքի

ինքնուրույն

համապատասխանությունը

վերլուծության

առկայություն,

եզրահանգումների ամփոփում, վիճակագրական հավաստումներ։

Մասնակցություն․ գնահատվում է առավելագույնը 2 միավոր
Գնահատման մեթոդ. Մասնակցության և ակտիվության ամրագրում:
Գնահատման

չափանիշներ.

Ֆիզիկական

ներկայություն,

դասախոսություններին

և

սեմինարներին հարց ու պատասխանի, քննարկումների ակտիվ մասնակցություն:

Եզրափակիչ․ առավելագույնը 5 միավոր (տոմսում 2 հարց 2,5-ական միավորով)
Գնահատման մեթոդ. բանավոր քննություն ըստ առաջադրված հարցաշարի:
Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական
պատասխաններ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Արտեթերապիայի ընդհանուր հիմնախնդիրները;
2. Արտթերապիայի տեսությունն ու պատմությունը;
3. Արտթերապիայի խնդիրներն ու գործառույթները;
4. Արտթերապիայի աշխատանքի փուլերը;
5. Նյութերն արտթերապիայում;
6. Անհատական և խմբային արտ-թերապիա
7. Խորհրդանիշի էությունն ու նշանակությունը արտթերապիայում։
8. Արտթերապիայի տեսակները, առանձնահատկությունները;
9. Արտթերապիայի ուղղությունները;
10. Կլինիկական արտ-թերապիա
11. Թրենինգների անցկացում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Бетенски М., Что ты видишь,М. 2005.
2. Келлог Дж., Мандала. М., 2005.
3. Копытин А., Современная клини1еская арт-терапия, М, 1999.
4. Пурнис Н.,Трансперсональная арттерария. М., 2012.
5. Шавердян Г.М., Основы психотерапии, Москва, 2006
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ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ

1. 1309/Մ11

2. Պալիատիվ հոգեբանություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.- 2

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ծանոթացնել ուսանողներին պալիատիվ խնամքի հոգեբանական բաղադրիչին,

•

ծանոթացնել

ուսանողներին

պալիատիվ

հոգեբանության

հիմնական

հասկացություններին, մեթոդներին և հոգեբանի աշխատանքի շրջանակներին,
•

տրամադրել

համապատասխան

պալիատիվ

թիմում

գիտելիքներ,

աշխատելու,

հմտություններ

հիվանդներին

ու

հոգեբանական

մոտեցումներ
աջակցություն

տրամադրելու համար, հստակեցնել հոգեբանի դերը թիմում։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու պալիատիվ հոգեբանության փիլիսոփայական հիմքերը, հիմնադրույթները
և մեթոդները
2. ճանաչելու պալիատիվ հիվանդի գլխավոր սոցիալ-հոգեբանական
առանձնահատկությունները
3. ճանաչելու պալիատիվ խնամքի բժշկական, սոցիալական և հոգևոր բաղադրիչները

4. ճանաչելու պալիատիվ խնամքի շրջանակներում հոգեբանի դերի և գործառույթի
սահմանները

5. նկարագրելու մանկական պալիատիվ խնամքի առանձնահատկությունները
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. տարբերակելու պալիատիվ խնամքի հիվանդների և նրանց մտերիմների հոգեբանական
կարիքները բուժման տարբեր փուլերում,
2. նախագծելու հոգեսոցիալական աջակցության մոտեցումներ, որոնք կիրառելի են
հիվանդների հետ աշխատանքում,
3. տարբերակելու մասնագետի հուզական այրման կանխարգելման և ինքնախնամքի
եղանակները
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
4. պահպանելու մասնագիտական էթիկայի սկզբունքները,
5. պահպանելու թիմային աշխատանքի սկզբունքները և հմտությունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա3. մեկնաբանելու հոգեթերապիայի տարբեր ուղղությունների գաղափարական
հիմքերը, հիմնադրույթները, մեթոդների նկարագրությունները
2. Բ4. կատարելու այցելուների խորհրդատվություն՝ հոգեախտորոշման հիման վրա
3. Բ6. գործնականորեն պահպանելու հոգեկան տարբեր խանգարում ունեցող մարդկանց
հետ աշխատանքի դեոնթոլոգիական սկզբունքները
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4. Գ3. ինքնուրույնաբար պլանավորելու և իրականացնելու կլինիկական հոգեբանության և
հոգեթերապիայի

ոլորտում

գիտահետազոտական

աշխատանք՝

առաջադրելով

նպատակը, խնդիրները, օբյեկտը, առարկան, վարկածը և այլն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ և քննարկումներ
2. Մենագրությունների, հոդվածների վերլուծություններ
3. Դերային խաղեր, խմբային աշխատանք, հմտությունների մարզում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ընթացիկ քննություններ․ առավելագույնը 8 միավոր. (յուրաքանչյուր 4-ական միավորով)
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ տրամաբանական գրավոր պատասխաններ հարցերին։
Գնահատման չափանիշներ. նյութի ճիշտ մեկնաբանություն, մտքի տրամաբանվածություն,
ինքնուրույնություն:
Ընթացիկ ստուգումներ․ առավելագույնը 6 միավոր
Գնահատման մեթոդ. Սեմինարների համար հանձնարարված նյութի ներկայացում, հարց ու
պատասխանին ակտիվ մասնակցություն
Ինքնուրույն աշխատանք․ առավելագույնը 4 միավոր
Գնահատման մեթոդ. Նախապես հանձնարարված թեմայով ինքնուրույն աշխատանքի
պատրաստում և բանավոր կամ գրավոր ներկայացում։
Գնահատման չափանիշները՝ կատարված աշխատանքի ինքնուրույն վերլուծության
առկայություն, եզրահանգումների ամփոփում, վիճակագրական հավաստումներ։
Մասնակցություն․ առավելագույնը 2 միավոր
Գնահատման մեթոդ. Մասնակցության և ակտիվության ամրագրում:
Գնահատման չափանիշներ. Ֆիզիկական ներկայություն, դասախոսություններին և
սեմինարներին հարց ու պատասխանի, քննարկումների ակտիվ մասնակցություն:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
ԲԱԺԻՆ 1.Պալիատիվ խնամքի ընդհանուր նկարագիրը
ԲԱԺԻՆ 2. Պալիատիվ հոգեբանությունը որպես պալիատիվ խնամքի բաղադրիչ:
ԲԱԺԻՆ 3. Թիմային աշխատանքը պալիատիվ խնամքի համատեքստում։
ԲԱԺԻՆ 4. Պալիատիվ խնամքի բժշկական բաղադրիչը։
ԲԱԺԻՆ 5. Բժշկական հաստատություններում սոցիալական աշխատանքի կազմակերպման
սկզբունքները:
ԲԱԺԻՆ 6. Հիվանդության ախտորոշման փուլի հոգեբանական բաղադրիչը
ԲԱԺԻՆ 7. Հիվանդության բուժման փուլի հոգեբանական առանձնահատկությունները։
ԲԱԺԻՆ 8. Կյանքի ավարտի փուլ։
ԲԱԺԻՆ 9. Մանկական պալիատիվ խնամքի առանձնահատկությունները:
ԲԱԺԻՆ 10. Մասնագետի ինքնախնամքը և հուզական այրումը։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Գևորգյան Դ., Ասրիբաբայան Ե., Քամալյան Ա., Միքայելյան Զ. “Պալիատիվ հոգեբանություն”
բազմագիտակարգային դասընթաց։ Ուսումնամեթոդական ուղեցույց – Եր., ԵՊՀ հրատ., 2016։
2. Кюблер-Росс Э., О смерти и умирании .-Киев : «София», 2001.
3. Connor S.R., Hospice and Palliative Care: The Essential Guide 2nd Edition, Routledge April 4, 2009.
4. Oxford handbook of palliative care / edited by Max Watson, Caroline Lucas, Andrew Hoy, Ian Back.
5. —2 edition, Oxford University Press, Mar 2009
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1. 1309/Մ12

2. Հետտրավմատիկ սթրեսային խանգարումներ

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. Դաս. - 2

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝ուսանողներին տրամադրել հիմնարար հետտրավմատիկ սթրեսային
խանգարումների և դրանց հաղթահարման եղանակաների մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
3. նկարագրելու սթրեսի վերաբերյալ տարբեր տեսությունները
4. լուսաբանելու հետտրավմատիկ սթրեսային խանգարումների առանձնահատկությունները
5. ընտրելու հետտրավմատիկ սթրեսային խանգարումների հաղթահարման մեթոդներ

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կիրառելու սթրեսի հաղթահարման ռազմավարություն` խնդրի բնույթին համապատասխան

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. վերլուծելու հետտրավմատիկ սթրեսային խանգարումների առկա խնդիրները և առաջարկել
դրանց լուծման եղանակներ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա2. կիմանա անձի պաթոլոգիայի նևրոտիկ և փսիխոտիկ մակարդակները
2. Բ3. որոշել հիվանդի հոգեբանական ստատուսը և լրացնել հիվանդության պատմության
համապատասխան հատվածը
3. Բ4. կատարել այցելուների խորհրդատվություն՝ հոգեախտորոշման հիման վրա
4. Գ2. վերլուծելու բժշկական հոգեբանության և հոգեթերապիայի առկա հիմնախնդիրները և
գնահատելու դրանց լուծման համար հնարավոր եղանակները պատրաստելու զեկուցումներ,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ընթացիկ քննություններ․ առավելագույնը 8 միավոր է (յուր․՝ 4-ական միավոր)
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ տրամաբանական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. նյութի ճիշտ մեկնաբանություն, մտքի տրամաբանվածություն,
ինքնուրույնություն:
Ինքնուրույն աշխատանք՝ 9 միավոր
Գնահատման մեթոդ. Նախապես հանձնարարված թեմայով ինքնուրույն աշխատանքի
պատրաստում և բանավոր կամ գրավոր ներկայացում։
Գնահատման
առաջադրված

չափանիշները՝

կատարված

հանձնարարությանը,

աշխատանքի

ինքնուրույն

համապատասխանությունը

վերլուծության

եզրահանգումների ամփոփում, վիճակագրական հավաստումներ։
Մասնակցություն՝ 3 միավոր
Գնահատման մեթոդ. Մասնակցության և ակտիվության ամրագրում:
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առկայություն,

Գնահատման

չափանիշներ.

Ֆիզիկական

ներկայություն,

դասախոսություններին

և

սեմինարներին հարց ու պատասխանի, քննարկումների ակտիվ մասնակցություն:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից
1. Հետտրավմատիկ սթրեսային խանգարումների հոգեբանական բնութագիրը;
2. Հետտրավմատիկ սթրեսային խանգարումների առաջացման իրավիճակային և
անձնային հոգեբանական գործոններ;
3. Հետտրավմատիկ սթրեսային խանգարումների ախտանիշները;
4. Տրավմայի

հետ

հոգեբանական

աշխատանքի

յուրահատկություններն

ու

առանձնահատկությունները:
5. Տրավմատիկ սթրեսի սոմատիկ դրսևորումները
6. Ընդհանուր ադապտացիոն սինդրոմ/Սելյե/
7. Միկրոսթրեսորները և դրանց ազդեցությունը
8. Ֆրուստրացիաները և դրանց հետևանքով առաջ եկող սթրեսային հակազդումները
9. Աղետը որպես տրավմա
10. Բռնությունները որպես տրավմա
11. Պատերազմը որպես տրավմա
12. Մանկական ճգնաժամերը որպես տրավմա
13. Դեռահասության ճգնաժամը որպես տրավմա
14. Միջին տարիքի ճգնաժամերը որպես տրավմա
15. Ծերացումը որպես տրավմա
16. Կոնֆլիկտները որպես տրավմա
17. Երեխաների սթրես մենեջմենթ
18. Պաշտպանական մեխանիզմները որպես սթրեսի հաղթահարման միջոց
19. Սթրեսի հաղթահարման միջոցները
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Шавердян Г. М., ,,Травматический стресс. Психические расстройства и развитие личности”, 1998 г.
2. ,,Стресс и постстрессовые расстройства’’, Сукиасян С. Г., Тадевосян А. С., 2003 г.
3. Брайт Джим, Джонс Фиона, Стресс. Теории, исследования, мифыСелье, ,,Стресс без дистресса”,
1995 г.
4. Г. Селье, ,,Стресс без дистресса’’, 1995г.
5. Тарябина Н.В. ,,Практикум по психологии постравматического стресса”, 2000г.
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1. 1309/Մ05

2. Նեյրոհոգեբանություն

3. 3 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. Դաս.- 2

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ուսանողներին տրամադրել հիմնարար գիտելիքներ հոգեկան գործընթացների ապահովման
կենսաբանական մեխանիզմների, ինչպես նաև ուղեղի տեղային ախտահարման հետևանքով
ի հայտ եկող հոգեկան գործընթացների խանգարումների մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու հիմնական հոգեկան գործընթացների ուղեղային ապահովման
առանձնահատկությունները
2. նկարագրելու տարբեր ուղեղային կառուցվածքների ախտահարման հետևանքով ի հայտ
եկող խանգարումների պատճառաբանությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. բացատրելու տարբեր հոգեկան գործընթացների օրինաչափությունները՝ ըստ
նյարդահոգեբանական մոտեցման,
4. բացատրելու տարբեր հոգեկան գործընթացների խանգարումները՝ ըստ
նյարդահոգեբանական մոտեցման:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5. կատարելու հետազոտական աշխատանք նյարդահոգեբանական մոտեցումների
շրջանակում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1.

նկարագրելու

հոգեկան

առողջության

չափանիշները,

DSM-5-ի

և

ICD-10-ի

հիվանդությունների դասակարգումները և կլինիկական հոգեախտորոշման մեթոդները
Ա5. կիմանա նեյրոհոգեբանության մեխանիզմները, ախտորոշման յուրահատկությունները,
օրգանական համախտանիշների օրինաչափությունները
Բ2. տալ հոգեկան ֆունկցիաների փորձագիտական գնահատական
Գ3. ինքնուրույնաբար պլանավորելու և իրականացնելու կլինիկական հոգեբանության և
հոգեթերապիայի ոլորտում գիտահետազոտական աշխատանք՝ առաջադրելով նպատակը,
խնդիրները, օբյեկտը, առարկան, վարկածը և այլն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսություն, ինտերակտիվ քննարկում/սեմինար, ինքնուրույն աշխատանք՝ ռեֆերատի
կամ զեկույցի ներկայացմամբ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ․ առավելագույնը 8 միավոր է (յուր․՝ 4-ական միավոր)
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ տրամաբանական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. նյութի ճիշտ մեկնաբանություն, մտքի տրամաբանվածություն,
ինքնուրույնություն:

Ընթացիկ ստուգումներ․ գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր
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Գնահատման մեթոդ. Սեմինարների համար հանձնարարված նյութի ներկայացում, հարց ու
պատասխանին ակտիվ մասնակցություն:

Ինքնուրույն աշխատանք․ գնահատվում է առավելագույնը 5 միավոր
Գնահատման մեթոդ. Նախապես հանձնարարված թեմայով ինքնուրույն աշխատանքի
պատրաստում և բանավոր կամ գրավոր ներկայացում։
Գնահատման
առաջադրված

չափանիշները՝ կատարված աշխատանքի համապատասխանությունը
հանձնարարությանը,
ինքնուրույն
վերլուծության
առկայություն,

եզրահանգումների ամփոփում, վիճակագրական հավաստումներ։

Մասնակցություն․ գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր
Գնահատման մեթոդ. Մասնակցության և ակտիվության ամրագրում:
Գնահատման չափանիշներ. Ֆիզիկական ներկայություն, դասախոսություններին
սեմինարներին հարց ու պատասխանի, քննարկումների ակտիվ մասնակցություն:

և

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Մարդու ուղեղի գործառնության ընդհանուր սկզբունքները:
2. Զգայության և ճանաչման կենսաբանական մեխանիզմները: Զգայական և ճանաչողական
խանգարումները:
3. Վարքի կառավարման կենսաբանական մեխանիզմները: Անգործունակություններ։
4. Խոսքի կենսաբանական մեխանիզմները: Խոսքի խանգարումներ:
5. Գրի, ընթերցողութնակության և հաշվունակության կենսաբանական մեխանիզմները:
Բազմամոդալային ծագման նյարդահոգեբանական համախտանիշներ։
6. Հիշողության գործառնական մեխանիզմները և նրա խանգարումներն ուղեղի տեղային
ախտահարման ժամանակ:
7. Ուշադրությունը և նրա ոչ մենահատուկ և մենահատուկ խանգարումները:
8. Մտածողության նյարդահոգեբանական մեխանիզմները: Մտածողության խանգարումներն
ուղեղի տեղային ախտահարման ժամանակ:
9. Հույզերի նյարդահոգեբանական մեխանիզմները: Հույզերի խանգարումներն ուղեղի
տեղային ախտահարման ժամանակ:
10. Գիտակցության և անգիտակցականի մեխանիզմների խնդիրը: Գիտակցության
խանգարումները ուղեղի տեղային ախտահարման ժամանակ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Хомская Е.Д. Нейропсихология. Учебник для ВУЗ-ов, 4-е изд. Изд-во «Питер». 2021, 496с
2. Баранская Л.Т., Павлова Е.В. Нейропсихология. Учебное пособие. Екатеринбург: УГМУ. 2020, 115с
3. Баулина М.Е. Нейропсихология: учебник для вузов. М.: Изд-во ВЛАДОС, 2018, 391с
4. Գրիգորյան Վ. Հ. Հոգեֆիզիոլոգիա. Եր.: Երևանի համալս. հրատ., 2007, 366 էջ
5. Лурия А. Р. Основы нейропсихологии. М., Изд-во Академия. 2006. 381с.
6. Бизюк А.П. Основы нейропсихологии. СПб, 2005, 292с.
7. Визель Т.Г. Основы нейропсихологии. М., 2005
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1. 1309/Մ14

2. Էքզիստենցիալ հոգեթերապիա

3. 3 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. - 2

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

Ծանոթացնել

ուսանողներին

հիմնադրույթներին

էքզիստենցիալ

հոգեթերապիայի

ևթերապևտիկ աշխատանքի սկզբունքներին

•

Ծանոթացնել էքզիստենցիալ հոգեթերապիայի հիմնական մոտեցումներին

•

Գիտելիքներ փոխանցել էքզիստենցիալ հոգեթերապիայում դիտարկվող հիմնական
տիրույթների վերաբերյալ
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ճանաչելու էքզիստենցիալ հոգեթերապևտի անձնային հտությունները
2. սահմանելու էքզսիտենցիալ հոգեթերապիայի դրյութները, սկզբունքները
3. ընտրելու էքզսիտենցիալ հոգեթերպիայի կազմակերպման հիմնական մոտեցումները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. նախագծելու մարդու հետ իրականացվող հոգեթերապևտիկ աշխատանքի ընթացքը
2. վերլուծելու թերապևտիկ հարաբերությունների կարևորությունը
3. ընտրելու մարդու հետ թերապևտիկ աշխատանքի համապատասխան ձևեր

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. կառուցելու էքզսիտենցիալ հոգեթերապևտիկ հնարքների կիրառման հաջորդականության
պլանը
2. կազմակերպելու հոգեթերապևտիկ աշխատանքի տարբեր փուլեր /գնահատում,
ներածական հանդիպումներ, խնդրի լուծման փուլեր, ավարտ/
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա3. կիմանա հոգեթերապիայի տարբեր ուղղությունների գաղափարական հիմքերը,
հիմնադրույթները, մեթոդների նկարագրությունները
2. Բ4. կատարել այցելուների խորհրդատվություն՝ հոգեախտորոշման հիման վրա
3. Բ5.

տիրապետել

հաղորդակցման

յուրահատկություններին

հոգեկան

տարբեր

խանգարումների դեպքում
4. Գ3. ինքնուրույնաբար պլանավորելու և իրականացնելու կլինիկական հոգեբանության և
հոգեթերապիայի ոլորտում գիտահետազոտական աշխատանք՝ առաջադրելով նպատակը,
խնդիրները, օբյեկտը, առարկան, վարկածը և այլն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ և քննարկումներ
2. մենագրությունների, հոդվածների վերլուծություններ
3. խմբային ինքնավերլուծություն
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննությունները գնահատվում է առավելագույնը 8 միավոր. (յուր․՝ 4-ական միավոր)․
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ տրամաբանական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. նյութի ճիշտ մեկնաբանություն, մտքի տրամաբանվածություն,
ինքնուրույնություն:

Ընթացիկ ստուգումներ․ գնահատվում է առավելագույնը 6 միավոր
Գնահատման մեթոդ. Սեմինարների համար հանձնարարված նյութի ներկայացում, հարց ու
պատասխանին ակտիվ մասնակցություն:

Ինքնուրույն աշխատանք․ գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր
Գնահատման

մեթոդ.

Նախապես

հանձնարարված

թեմայով

ինքնուրույն

աշխատանքի

պատրաստում և բանավոր կամ գրավոր ներկայացում։
Գնահատման
առաջադրված

չափանիշները՝

կատարված

հանձնարարությանը,

աշխատանքի

ինքնուրույն

համապատասխանությունը

վերլուծության

առկայություն,

եզրահանգումների ամփոփում, վիճակագրական հավաստումներ։

Մասնակցություն․ գնահատվում է առավելագույնը 2 միավոր
Գնահատման մեթոդ. Մասնակցության և ակտիվության ամրագրում:
Գնահատման
չափանիշներ.
Ֆիզիկական
ներկայություն,
դասախոսություններին
սեմինարներին հարց ու պատասխանի, քննարկումների ակտիվ մասնակցություն:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Բաժին 1. Էքզիստենցիալ հոգեթերապիան որպես հոգեթերապեվտիկ առանձին ուղղություն
2. Բաժին 2. Էքզիստենցիալ հոգեթերապեվտի անձնային որակներ
3. Բաժին 3. Հոգեթերապևտիկ հարաբերություննրի առանձնահատկությոնները էքզսիտենցիալ
հոգեթերապիայում
4. Բաժին 4. Էքզիստենցիալ հոգեթերապիայում քննարկվող հիմնական տիրութները եվ դրանց
հետ աշխատանքի սկզբունքները
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ялом И. Экзистенциальная психотерапия. М.:2003
2. Бьюдженталь Дж. Искусство быть психотерапевтом,СпБ, 2000
3. Mark Rayner, Diego Vitali. Existential Experimentation: Structure and Principles for a Short-Term
Psychological Therapy. Journal of Humanistic Psychology (1 –20). 2016
4. Jim Lantz and Joseph Walsh. Short-term existential intervention in clinical practice Chicago, IL:
Lyceum Books, 2007. 152 pp.
5. Wilkes, R and Milton, M, (2006) Being an Existential Therapist: An IPA study of existential therapists’
experiences, Existential Analysis, 17.1. pp 71-83.
6. Edgar A. Correia, Mick Cooper, Lucia Berdondini, Karla Correia. Existential Psychotherapies:
Similarities and Differences Among the Main Branches. Journal of Humanistic Psychology (1 –25). 2016
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և

1. 1309/Մ16

2. Հոգեբանի աշխատանքը սոմատիկ բաժանմունքում

3. 3 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. Դաս. – 1, գործ․ - 1

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ծանոթացնել ուսանողներին մարմնակողմնորոշված հոգեթերապիայի հիմնադրույթներին և
աշխատանքի սկզբունքներին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. թվարկելու մարմնակողմնորոշված հոգեթերապիայի հիմնական հասկացությունները
2. ընտրելու և հիմնավորելու մարմնակողմնորոշված հոգեթերապիայի ուղղությունները
3. մեկնաբանելու մարմնակողմնորոշված հոգեթերապիայի արդյունքները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. կիրառելու մարմնակողմնորոշված հոգեթերապիայի մեթոդները պրակտիկայում
5. վերլուծելու մարմնակողմնորոշված հոգեթերապևտիկ աշխատանքի արդյունքները
6. իրականացնելու որոշակի մարմնակողմնորոշիչ հոգեթերապևտիկ աշխատանքներ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. օգտվելու տեղեկատվության տարբեր աղբյուրներից
8. համեմատելու մարմնակողմնորոշված հոգեթերապիան հոգեթերապևտիկ այլ
ուղղությունների հետ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Սահմանելու անձի պաթոլոգիայի նևրոտիկ և փսիխոտիկ մակարդակները
Բ4. Կատարել այցելուների խորհրդատվություն՝ հոգեախտորոշման հիման վրա
Բ5. Տիրապետել հաղորդակցման յուրահատկություններին հոգեկան տարբեր խանգարումների
դեպքում
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. ինտերակտիվ քննարկում
3. գործնական օրինակների ցուցադրություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ընթացիկ քննություններ․ առավելագույնը 8 միավոր. (յուրաքանչյուր 4-ական միավորով)
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ տրամաբանական գրավոր պատասխաններ հարցերին։
Գնահատման չափանիշներ. նյութի ճիշտ մեկնաբանություն, մտքի տրամաբանվածություն,
ինքնուրույնություն:
Ընթացիկ ստուգումներ․ առավելագույնը 6 միավոր
Գնահատման մեթոդ. Սեմինարների համար հանձնարարված նյութի ներկայացում, հարց ու
պատասխանին ակտիվ մասնակցություն
Ինքնուրույն աշխատանք․ առավելագույնը 4 միավոր
Գնահատման մեթոդ. Նախապես հանձնարարված թեմայով ինքնուրույն աշխատանքի
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պատրաստում և բանավոր կամ գրավոր ներկայացում։
Գնահատման

չափանիշները՝

կատարված

աշխատանքի

ինքնուրույն

վերլուծության

առկայություն, եզրահանգումների ամփոփում, վիճակագրական հավաստումներ։
Մասնակցություն․ առավելագույնը 2 միավոր
Գնահատման մեթոդ. Մասնակցության և ակտիվության ամրագրում:
Գնահատման չափանիշներ. Ֆիզիկական ներկայություն, դասախոսություններին և
սեմինարներին հարց ու պատասխանի, քննարկումների ակտիվ մասնակցություն:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Մարմնակողմնորոշված հոգեթերապիայի առարկան, մեթոդները, կապն այլ գիտությունների
հետ։
2. Մարմնակողմնորոշված հոգեթերապիայի աշխատանքի հիմնական սկզբունքները։
3. Մարմնակողմնորոշված հոգեթերապիայի ուղղությունները։
4. Վիլհելմ Ռայխ և վեգետոթերապիա։
5. Ալեքսանդր Լոուեն և բիոթերապիա։ Աշխատանք հենարանների հետ։ Լոուենյան
հոգետիպերը։
6. Դ․Բոադելլա և բիոսինթեզ։
7. Մ․Ալեքսանդերի և Մ․Ֆելդենկրայզի մեթոդները։
8. Արթուր Յանովի <Առաջնային ճիչի> Թերապիան։
9. Աշխատանք շնչառության հետ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Руководство по телесно-ориентированной терапии. Сост.Якубанце Б.СПБ 2007.
2. Бреннан Р.Пособие по применению методики Александера.СПБ 1998.
3. Фельденкрайц М.Осознание через движение.СПБ 1998.
4. Янов А.Первобытный крик.М.2000.
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1. 1309/Մ17

2. Խմբի հետ աշխատանքի մեթոդներ
«Հետազոտական բաղադրիչով»

4. 4 ժամ/շաբ.

5. Դաս. – 2, գործ․ – 2

6. 3-րդ՝ աշնանային
կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով

8.
•
•
•

3. 6 ECTS կրեդիտ

Դասընթացի նպատակն է՝
Ծանոթացնել ուսանողներին խմբային աշխատանքի սկզբունքներին
Ծանոթացնել խմբային աշխատանքի հիմնական մեթոդներին
Գիտելիքներ փոխանցել նշված մեթոդների կիրառման վերաբերյալ

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
4. ճանաչելու խմբային աշխատանքի օրինաչափությունները
5. սահմանելու խմբային աշխատանքի կիրառական սկզբունքները
6. ընտրելու խմբային աշխատանքի կազմակերպման հիմնական դրույթները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. նախագծելու խմբային աշխատանքի ծչագիր
2. վերլուծելու խմբային աշխատանքի տարբեր մեթոդների կիրառելիության աստիճանը
3. ընտրելու խմբի հետ աշխատանքի համապատասխան ձևեր՝ուսուցողական, զարգացնող

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
3. կառուցելու խմբի հետ աշխատանքի համար նախատեսված քայլերի հաջորդականության
պլանը
4. կազմակերպելու խմբային աշխատանքի տարբեր փուլեր /գնահատում, ներածական
հանդիպումներ, նպատակի իրականացման փուլեր, ավարտ/
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա3. Մեկնաբանելու հոգեթերապիայի տարբեր ուղղությունների գաղափարական հիմքերը,
հիմնադրույթները, մեթոդների նկարագրությունները
2. Բ4. Կատարելու այցելուների խորհրդատվություն՝ հոգեախտորոշման հիման վրա
3. Գ4. պատրաստելու զեկուցումներ, վերլուծել և ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ և քննարկումներ
2. գործնական փորձեր
3. խմբային վերլուծություն
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ տրամաբանական գրավոր պատասխաններ հարցերին։
Գնահատման չափանիշներ. նյութի ճիշտ մեկնաբանություն, մտքի տրամաբանվածություն,
ինքնուրույնություն:

2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր (հետազոտական բաղ-իչ).
Գնահատման մեթոդ. Նախապես հանձնարարված թեմայով հետազոտության կատարում,
արդյունքների վերլուծություն և բանավոր ներկայացում:
Գնահատման չափանիշներ. նյութի ճիշտ մեկնաբանություն, մտքի տրամաբանվածություն և
ինքնուրույնություն:

Ինքնուրույն աշխատանք․ գնահատվում է առավելագույնը 5 միավոր
Գնահատման մեթոդ. Նախապես հանձնարարված թեմայով ինքնուրույն աշխատանքի
պատրաստում և բանավոր կամ գրավոր ներկայացում։
Գնահատման
առաջադրված

չափանիշները՝

կատարված

հանձնարարությանը,

աշխատանքի

ինքնուրույն

համապատասխանությունը

վերլուծության

առկայություն,

եզրահանգումների ամփոփում, վիճակագրական հավաստումներ։

Մասնակցություն․ գնահատվում է առավելագույնը 2 միավոր
Գնահատման մեթոդ. Մասնակցության և ակտիվության ամրագրում:
Գնահատման

չափանիշներ.

Ֆիզիկական

ներկայություն,

դասախոսություններին

սեմինարներին հարց ու պատասխանի, քննարկումների ակտիվ մասնակցություն:
Եզրափակիչ․ առավելագույնը 5 միավոր (տոմսում 2 հարց 2,5-ական միավորով)
Գնահատման մեթոդ. բանավոր քննություն ըստ առաջադրված հարցաշարի:
Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական
պատասխաններ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
ԲԱԺԻՆ I. ԽՄԲԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՕՐԻՆԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԲԱԺԻՆ II. ԽՄԲԻ ՀԵՏ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄ
ԲԱԺԻՆ III. ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Фопель К. Психологические группы: Рабочие материалы для ведущего: Практическое
пособие /Пер. с нем. 5-е изд., стер. — М.: Генезис, 2004. — 256 с.
2. Горбушина О. П. Г67 Психологический тренинг. Секреты проведения. — СПб.: Питер, 2008.
— 176 с.: ил. — (Серия «Практическая психология»)
3. Кроль Л.М., Михайлова Е.Л. К 83 Тренинг тренеров: как закалялась сталь. — М.: Независимая
фирма “Класс”, 2002. — 192 с. — (Библиотека психологии и психотерапии. Психология и
бизнес, вып. 100)
4. Вачков В., Дерябо Д. Окна в мир тренинrа. Методолоrические основы субьектноrо подхода к
rрупповой работе: Учебное пособие. СПб.: Речь, 2004. 272 с.
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1. 1309/Մ18

2.

Հոգեվերլուծություն

3.

4.

4 ժամ/շաբ.

5.

դաս.- 2, գործ, - 2

6.

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7.

Եզրափակիչ գնահատումով

8. Դասընթացի նպատակն է՝

ուսանողներին

տրամադրել

6 ECTS կրեդիտ

հիմնարար

գիտելիքներ

հոգեվերլուծության վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու

հոգեվերլուծության

ձևավորման

պատմական

և գիտական

հիմքերը, հիմնադրույթները և մեթոդները

2. լուսաբանելու հոգեվերլուծության ընդհանուր հիմնախնդիրները
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. կարողանալու

գտնել

այցելուի

խնդրի

հոգեվերլուծական

հիմքերը,

կարողանալու մեկնաբանել խնդիրը հոգեվերլուծական հայեցակարգի սահմաններում,
4. կիրառելու հոգեվերլուծական հիմնական տեխնիկաները այցելուների հետ
աշխատանքում,
5. կիրառելու հոգեվերլուծական
աշխատանք իրականացնելիս:
10.

գիտելիքները

գիտահետազոտական

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Ա2. սահմանելու անձի պաթոլոգիայի նևրոտիկ և փսիխոտիկ մակարդակները
Ա4. մեկնաբանելու հոգեվերլուծության և այլ հոգեբանական տեսությունների գիտելիքները
Բ4. կատարելու այցելուների խորհրդատվություն՝ հոգեախտորոշման հիման վրա
Գ3 վերլուծելու բժշկական հոգեբանության և հոգեթերապիայի առկա հիմնախնդիրները և
գնահատելու դրանց լուծման համար հնարավոր եղանակները
11.

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1. Դասախոսություն, քննարկումներ, տեսանյութերի դիտում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ․ գնահատվում են առավելագույնը 8 միավոր(յուր․ 4-ական).
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ տրամաբանական գրավոր պատասխաններ հարցերին։
Գնահատման չափանիշներ. նյութի ճիշտ մեկնաբանություն, մտքի տրամաբանվածություն,
ինքնուրույնություն:

Ինքնուրույն աշխատանք․ գնահատվում է առավելագույնը 5 միավոր
Գնահատման մեթոդ. Նախապես հանձնարարված թեմայով ինքնուրույն աշխատանքի
պատրաստում և բանավոր կամ գրավոր ներկայացում։
Գնահատման
առաջադրված

չափանիշները՝

կատարված աշխատանքի

հանձնարարությանը,

ինքնուրույն

համապատասխանությունը

վերլուծության

առկայություն,

եզրահանգումների ամփոփում, վիճակագրական հավաստումներ։

Մասնակցություն․ գնահատվում է առավելագույնը 2 միավոր
Գնահատման մեթոդ. Մասնակցության և ակտիվության ամրագրում:
Գնահատման

չափանիշներ.

Ֆիզիկական

ներկայություն,

դասախոսություններին

սեմինարներին հարց ու պատասխանի, քննարկումների ակտիվ մասնակցություն:
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Եզրափակիչ․ առավելագույնը 5 միավոր (տոմսում 2 հարց 2,5-ական միավորով)
Գնահատման մեթոդ. բանավոր քննություն ըստ առաջադրված հարցաշարի:
Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն,
վերլուծական պատասխաններ:
13.

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

1. Հոգեվերլուծության ընդհանուր հիմնադրույթները:
2. Հոգեվերլուծության հայտնվելու պատմությունը:
3. Զ. Ֆրոյդի ուսմունքը անգիտակցականի մասին:
4. Անգիտակցականի ճանաչողության հոգեվերլուծական կոնցեպցիան:
5. Երազների մեկնաբանությունը հոգեվերլուծության մեջ:
6. Սեքսուալությունը ըստ Ֆրեյդի:
7. Նևրոզները ժամանակակից մշակույթում:
8. Էդիպյան բարդույթի հոգեվերլուծական մեկնաբանությունը:
9. Վախի խնդրի հոգեվերլուծական հասկացումը:
10. Մշակույթի հոգեվերլուծական հասկացումը:
11. Հաճույքը և իրականությունը ըստ Ֆրոյդի:
12. Էրոսը և Թանատոսը մշակույթի կոնտեքստում:
13. Մարդկային ագրեսիան և դեստրուկտիվությունը հոգեվերլուծության տեսանկյունից:
14. Բարոյականության հոգեվերլուծական հասկացումը:
15. Նարցիսիզմի հոգերլուծական հասկացումը:
14.

Հիմնական գրականության ցանկ.

1.
2.
3.

Зигмунд Фрейд. Введение в психоанализ Алетейя СПб, 1999
Фрейд З. Я И ОНО Изд-во МГУ, 1980
Рождение психоаналитика. От Месмера до Фрейда: Пер. с франц./ Вступ. ст. Н. М.:
Прогресс, 1994.
4. Фрейд З. Психология бессознательного. М., 1990.
5. Н.С. Бурлакова. Детский психоанализ. Школа Анны Фрейд. М.2005
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1.

2. Կոգնիտիվ հոգեթերապիա

3. 6 ECTS

1309/Մ19

կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.- 2, գործ, - 2

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողի մոտ ձևավորել լիարժեք մասնագիտական պատկերացումներ կոգնիտիվ
հոգեթերապիայի հիմնական ուղղությունների, դրանց փիլիսոփայության, հասկացական

•

ապարատի և գլխավոր տեխնիկաների ու մեթոդների վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
6. Ճանաչելու հոգեթերապիայի կոգնիտիվ մոդելի յուրահատկությունները և
տարբերությունները մյուս մոդելներից,
7. Ճանաչելու կոգնիտիվ հոգեթերապիայի ուղղությունների հիմնական հասկացությունները և
թերապևտիկ հարացույցը
8. Նկարագրելու առանձին հոգեթերապևտիկ ուղղությունների տեխնիկական և պրոցեսուալ
կողմերը և թերապևտիկ թիրախները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. Վերլուծելու Ա. Էլիսի ռացիոնալ-էմոտիվ թերապիայի, Ա. Բեկի կոգնիտիվ հոգեթերապիայի և Ջ.
Յանգի սխեմաթերապիայի առանձնահատկությունները, սկզբունքները և բուժական մոդելները։
5. Տարբերակելու հոգեթերապևտիկ ուղղությունների շարքում կոգնիտիվ մոտեցման դերը,
տեղը և նպատակները։
6. Տարբերակելու տարբեր հուզական և վարքային խանգարումների ձևավորման
մեխանիզմները դիսֆունկցիոնալ կոգնիտիվ գործընթացների, մտածողության
աղճատումների և վաղ մանկական սխեմաների աշխատանքի ճանաչման միջոցով

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Վերլուծելու և դասակարգելու թերապևտիկ խնդիրները և դրանց լուծումները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա3. Մեկնաբանելու հոգեթերապիայի տարբեր ուղղությունների գաղափարական հիմքերը,
հիմնադրույթները, մեթոդների նկարագրությունները
2. Բ4. Կատարելու այցելուների խորհրդատվություն՝ հոգեախտորոշման հիման վրա
3. Բ5.

տիրապետելու

հաղորդակցման

յուրահատկություններին

հոգեկան

տարբեր

խանգարումների դեպքում
1. Գ4. ինքնուրույնաբար պլանավորելու և իրականացնելու կլինիկական հոգեբանության և
հոգեթերապիայի ոլորտում գիտահետազոտական աշխատանք՝ առաջադրելով նպատակը,
խնդիրները, օբյեկտը, առարկան, վարկածը և այլն
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.

Դասախոսություններ և քննարկումներ

2.

Մենագրությունների, հոդվածների վերլուծություններ

3.

Դերային խաղեր, հմտությունների մարզում

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ տրամաբանական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. նյութի ճիշտ մեկնաբանություն, մտքի տրամաբանվածություն,
ինքնուրույնություն:
2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.
Գնահատման մեթոդ. Նախապես հանձնարարված թեմայով ռեֆերատի գրում և բանավոր
ներկայացում:
Գնահատման չափանիշներ. նյութի ճիշտ մեկնաբանություն, մտքի տրամաբանվածություն և
ինքնուրույնություն:

Ինքնուրույն աշխատանք․ գնահատվում է առավելագույնը 5 միավոր
Գնահատման

մեթոդ.

Նախապես

հանձնարարված

թեմայով

ինքնուրույն

աշխատանքի

պատրաստում և բանավոր կամ գրավոր ներկայացում։
Գնահատման

չափանիշները՝

առաջադրված

կատարված

հանձնարարությանը,

աշխատանքի

ինքնուրույն

համապատասխանությունը

վերլուծության

առկայություն,

եզրահանգումների ամփոփում, վիճակագրական հավաստումներ։
Եզրափակիչ․ առավելագույնը 7 միավոր (տոմսում 2 հարց 2,5-ական միավորով)
Գնահատման մեթոդ. բանավոր քննություն ըստ առաջադրված հարցաշարի:
Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական
պատասխաններ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
ԲԱԺԻՆ 1. Կոգնիտիվ մոտեցումները հոգեթերապիայում
ԲԱԺԻՆ 2. Ա. Էլիսի ռացիոնալ-էմոտիվ հոգեթերապիայի /ՌԷԹ/ էությունը և
առանձնահատկությունները
ԲԱԺԻՆ 3. Ա. Բեկի կոգնիտիվ թերապիայի /ԿԹ/ էությունը և առանձնահատկությունները
ԲԱԺԻՆ 4. Ջ.Յանգի սխեմաթերապիայի /ՍԹ/ էությունը և առանձնահատկությունները
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Эллис А. и Макларен К. Рационально-эмоциональная поведенческая терапия. Изд-во
«Феникс», 2008.
2. А. Бек и др. Когнитивная терапия личностных расстройств. Изд-во «Питер. 2004.
3. Дж. Бек. Когнитивная терапия. Полное руководство. Изд-во «Вильямс», 2006.
4. Ellis A., Rational Emotive Behavior Therapy: A Therapist's Guide (2nd Edition), with Catharine
MacLaren. Impact Publishers, 2005.
5. Jeffrey E. Young, Janet S. Klosko, Marjorie E. Weishaar, Schema Therapy: A Practitioner's Guide,
2003.
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1. 1309/Մ20

2. Մասնագիտական պրակտիկա

4. 30 ժամ/շաբ.

5. 180 ժամ գործ․

6. 3-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. ստուգարք

3. 6 ECTS կրեդիտ

8. Մասնագիտական պրակտիկայի նպատակն է՝
•

Գործնական
աշխատանքների
միջոցով
հմտությունները և փորձառությունը,

զարգացնել

ուսանողի

մասնագիտական

•

զարգացնել մասնագիտական ոլորտում ինքնուրույն աշխատելու կարողությունները

9. Մասնագիտական պրակտիկայի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. գիտակցելու հոգեբանական հիմնախնդիրները՝ մարդու հոգեկան զարգացման
օրինաչափությունները, մեխանիզմները, առանձնահատկությունները, հոգեկանի
նորմալ և ախտաբանական դրսևորումները
2. սահմանելու
հոգեբանական
հետազոտության
կազմակերպման,
տվյալների
հավաքագրման, արդյունքների վերլուծության և մեկնաբանման հիմնական մեթոդները
3. ճանաչելու հոգեկան խանգարումների յուրաքանչյուր տեսակի ախտանիշները և
դասակարգման համակարգերը /dsm-iv-r, icd-10/
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

4. գործնականում կիրառելու հոգեախտորոշիչ մեթոդներ, մասնագիտական վերլուծության
օգնությամբ կատարելու հիմնավորված եզրահանգումներ։
5. համադրելու հոգեբանական աշխատանքի տարբեր մոտեցումները,
մասնագիտական լուծումներ և ցուցաբերելու ստեղծագործական մոտեցում։

գտնելու

6. կիրառելու
հոգեբանական
հետազոտության
հիմնական
մեթոդները
ըստ
նշանակության,
վերլուծելու
և
մեկնաբանելու
ստացված
արդյունքները
մասնագիտական (աշխատանքի կամ ուսումնառության) խնդիրների լուծման համար
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

7. համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, աշխատելու
մասնագիտական միջավայրում, պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը
8. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքը, ընկալելու և տարածելու նոր
տեղեկատվությունը
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9.

Պրակտիկան ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

Ա1. Նկարագրելու հոգեկան առողջության չափանիշները, DSM-5-ի և ICD-10-ի հիվանդությունների
դասակարգումները և կլինիկական հոգեախտորոշման մեթոդները
Բ1. Կիրառելու կլինիկական թեստեր և ախտորոշելու անձի ախտաբանությունը Բ2. Կատարելու
հոգեկան ֆունկցիաների փորձագիտական գնահատում
Բ3. Բացահայտելու հիվանդի հոգեբանական ստատուսը և լրացնելու հիվանդության պատմության
համապատասխան հատվածը
Բ6. Գործնականորեն պահպանելու հոգեկան տարբեր խանգարում ունեցող մարդկանց հետ
աշխատանքի դեոնթոլոգիական սկզբունքները
Գ3.

Ինքնուրույնաբար

պլանավորելու

և

իրականացնելու

կլինիկական

հոգեբանության

և

հոգեթերապիայի ոլորտում գիտահետազոտական աշխատանք՝ առաջադրելով նպատակը,
խնդիրները, օբյեկտը, առարկան, վարկածը և այլն
11. Կիրառվում են պրակտիկայի իրականացման հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դիտում
2. Զուգայց
3. Դեպքերի քննարկում
4. Դերային խաղեր
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Պրակտիկան գնահատվում է ստուգարքի ձևով: Պրակտիկան դրական (ստուգված) է գնահատվում
այն դեպքում, եթե ուսանողը մասնակցել է պրակտիկային, կատարել ծրագրով նախատեսված
առաջադրանքները, սահմանված ժամկետում ներկայացրել պրակտիկայի օրագիրը:
13. Պրակտիկան իրականացվում է հետևյալ սկզբունքներով.
1.
2.
3.
4.

Ծանոթացում պրակտիկայի անցկացման վայրի աշխատանքային առանձնահատկություններին,
Կատարվելիք աշխատանքի ժամանակացույցի կազմում,
Ըստ ժամանակացույցի անհրաժեշտ աշխատանքների կատարում,
Կատարելիք աշխատանքի հստակ նպատակադրում (հիմնարկի հոգեբանի հետ զուգահեռ
(զուգայց) այցելություն հիվանդին կամ այցելուին, նրա հետ կլինիկական ինտերվյուի անկացում,
անձնային առանձնահատկությունների հետազոտում)
5. Վերջնարդյունքների ամփոփում և գնահատում։
14. Կազմակերպությունների ցանկ.
1.

«Հոգեկան առողջության պահպանման ազգային կենտրոն» (Նուբարաշեն)

2.

«Արմավիր» քրեակատարողական հիմնարկ

3.
4.

«Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտ»
«Սոմնուս» նյարդաբանական կլինիկա

5.

«Հոգեբանական աջակցության ուսումնագործնական լաբորատորիա» ԵՊՀ
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3․3․«ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
1. Ծրագրի անվանումը և
մասնագիտության թվանիշը

Կառավարման հոգեբանություն
031311.05.7

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան
(ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Հոգեբանության մագիստրոս

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական տարին

2022-2023

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

8.Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
«Կառավարման հոգեբանություն» մագիստրոսական ծրագրի դեպքում Հոգեբանություն
մասնագիտության շրջանակներում ընդունելությունն անցկացվում է առանց
քննությունների, իսկ հարակից մասնագիտություններով դիմորդները հանձնում են
համապատասխան մասնագիտական քննություն:
9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է.
պատրաստել կառավարման, կազմակերպական և կիրառական սոցիալական
հոգեբանության բնագավառների հետազոտողներ և գիտագործնական
գիտելիքներով զինված մասնագետներ, որոնք ունակ կլինեն.
վերլուծել և համակարգել պետական և ոչ պետական կառավարման ոլորտներին
առնչվող հոգեբանական հիմնախնդիրները, տնտեսագիտական հոգեբանության
հարցեր,
իրականացնել կազմակերպություններում առաջացող հոգեբանական խնդիրների
կանխատեսում, գնահատում, վերլուծություն, կարգավորում և հոգեշտկողական
աշխատանք, մարդկային ռեսուրսների կառավարում,
ներդնել կազմակերպությունների միջավայրում գիտահետազոտական նվաճումների
արդյունքները, մասնագիտական գիտելիքները և իմացությունը,
կազմակերպել և ուղղորդել կազմակերպության գործունեության կառավարումը
հոգեբանական խորհրդատվության միջոցով:
10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
443

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն Այս
ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա1. տիրապետելու կառավարման և կազմակերպչական, կիրառական սոցիա- լական
հոգեբանության տեսական հիմունքներին,
Ա2. կիրառելու հոգեբանության բնագավառում գիտահետազոտական
աշխատանքի հիմնարար սկզբունքները,
Ա3. կիրառելու հոգեախտորոշման, հոգեբանական խորհրդատվության,
հոգեշտկման իրականացման սկզբունքները,
Ա4. տիրապետելու մարքեթինգի, գովազդի, իմիջի հոգեբանության մեթոդներին,
Ա5. կիրառելու հոգեկարգավորման և հոգեշտկման, հոգեբանական ներազդման
ուսուցողական տեխնիկաները,
Ա6. տարբերակելու կառավարման ոլորտում առաջացող հիմնախնդիրների
բացահայտման և լուծման ռազմավարությունը,
Ա7. տիրապետելու կառավարման ոլորտի հետ առնչվող հարակից գիտակարգերին և
կիրառական մոտեցումներին:
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ Այս
ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ1. ընտրել կազմակերպչական խորհրդատվության հոգեբանական մեթոդներ,
Բ2. կազմակերպել և իրականացնել հոգեբանական ծառայություն
կազմակերպությունում, վարել թրենինգային ծրագրեր,
Բ3. կիրառել մասնագիտական կողմնորոշումը, աշխատակազմի ընտրությունը և
համալրումը, մարդկային ռեսուրսների կառավարումը, գովազդի և հասարակայնության հետ կապերը ապահովող հոգեբանական տեխնոլոգիաները,
Բ4. անել առաջարկներ տվյալ անձի սոցիալ-տնտեսական միջավայրում վարքի
կարգավորման և կառավարման վերաբերյալ,
Բ5. ստեղծել նախապայմաններ անձի և խմբի, խմբի անդամների միջև հարաբերությունների և գործունեության ներդաշնակ զարգացման համար,
Բ6. դրսևորել աշխատանքի բարձր արդյունավետություն` և՛ որպես խմբի անդամ, և՛ որպես
խմբի ղեկավար:
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Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ Այս
ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները,
Գ3. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել
նորերը,
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր,
Գ5. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է
13. Գնահատման ձևերը
Ուսանողները գնահատվելու են 2 ընթացիկ (գրավոր և բանավոր) և եզրափակիչ
(բանավոր) քննությունների միջոցով:
Ընթացիկ գրավոր քննությունները ենթադրում են ամփոփ վերլուծական պատասխաններ ըստ
հարցատոմսի, իսկ ընթացիկ բանավոր քնությունները՝ ռեֆերատների և նախագծերի
պատրաստում և բանավոր ներկայացում, ինքնուրույն և խմբային աշխատանքների
(հետազոտական նախագիծ, հոգեթերապևտիկ զրույցի, հոգեախտորոշիչ մեթոդիկայի
կիրառում և այլն) կատարում և բանավոր ներկայացում:
Եզրափակիչ բանավոր քննություններն անցկացվելու են ըստ հարցատոմսերի:
14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
«Կառավարման հոգեբանություն» ծրագրի շրջանավարտները կարող են աշխատանքի անցնել
պետական և ոչ պետական ձեռնարկություններում` զբաղեցնելով հետևյալ պաշտոնները.
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հոգեբան-խորհրդատու,
հասարակայնության հետ կապերի ենթակառուցվածքի հոգեբան,
մարդկային ռեսուրսների կառավարման մենեջեր,
գիտակրթական ծրագրերի համակարգող,
սոցիալ-հոգեբանական ծրագրերի
համակարգող, մարքեթինգի բաժնի հոգեբան,
ուսումնական կենտրոնի հոգեբան,
թրենինգային ծրագրերի
պատասխանատու, սոց.-հոգեբանական
թիմի ղեկավար:

Հնարավոր աշխատավայրերն են. ՀՀ բանկային համակարգ, գովազդային գործակալություններ, կրթական և սոցիալական ծրագրեր իրականացնող միջազգային
կազմակերպություններ, հեռուստատեսություն, առևտրային, ձեռնարկատիրական,
արտադրական կազմակերպություների համապատասխան ենթակառուցվածքներ:
Ծրագրի շրջանավարտները կարող են շարունակել իրենց ուսումը ԵՊՀ փիլիսոփայության
և հոգեբանության ֆակուլտետի և այլ բուհերի ասպիրանտուրայում և աշխատել
գիտահետազոտական լաբորատորիաներում:
15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Ուսումնառության գործընթացում օգտագործվում են հետևյալ օժանդակ ռեսուրսնե- րը.
ժամանակակից սարքավորումներով և ծրագրային միջոցներով ապահովված
լաբորատորիաներ,
ԵՊՀ գրադարան և ֆակուլտետի ընթերցասրահ, էլեկտրոնային ռեսուրսներ:
16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք
օգտագործվել են ծրագիրը մշակելիս
Պետական կրթական չափորոշիչ “Հոգեբանություն” մասնագիտությամբ,
Մոսկվայի, ԱՄՆ Իլինոյսի, Կալիֆորնիայի, Եվրոպական մի շարք պետական
համալսարանների “Կառավարման հոգեբանություն” մասնագիտացման մագիստրոսկան ծրագրեր:
17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ
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Արտասահմանյան համալսարանների ուսումնական ծրագրերի էլեկտրոնային
ռեսուրսներ:
www.tc.columbia.edu/organization.../social-organizational-psychology
https://www.gradschools.com/programs/psychology/organiz.
www.londoninternational.ac.uk › Courses
www.psychology.illinois.edu/people/divisions/industrial/
https://www.alliant.edu › ... › Programs
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ԾՐԱԳՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1 Տիրապետելու կառավարման և կազմակերպական, կիրառական
սոցիալական հոգեբանության տեսական հիմունքներին։

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1
Ընտրել կազմակերպական խորհրդատվության հոգեբանական

Ա2

Կիրառելու հոգեբանության բնագավառում գիտահետազոտական
աշխատանքի հիմնարար սկզբունքները։

Բ2

Կազմակերպել և իրականացնել հոգեբանական ծառայություն
կազմակերպությունում, վարել թրենինգային ծրագրեր։

Ա3

Կիրառելու հոգեախտորոշման, հոգեբանական խորհրդատվության,
հոգեշտկման իրականացման սկզբունքները։

Բ3

Կիրառել մասնագիտական կողմնորոշումը, աշխատակազմի ընտրությունը և համալրումը, մարդկային ռեսուրսների կառավարումը, գովազդի և հասարակայնության հետ կապերը ապահովող հոգեբանական տեխնոլոգիաները։

Ա4

Տիրապետելու մարքեթինգի, գովազդի, իմիջի հոգեբանության
մեթոդներին:

Բ4

Անել առաջարկներ տվյալ անձի սոցիալ-տնտեսական միջավայրում
վարքի կարգավորման և կառավարման վերաբերյալ։

Ա5

Կիրառելու հոգեկարգավորման և հոգեշտկման, հոգեբանական
ներազդման ուսուցողական տեխնիկաները:

Բ5

Ստեղծել նախապայմաններ անձի և խմբի, խմբի անդամների միջև
հա- րաբերությունների և գործունեության ներդաշնակ զարգացման
համար։

Ա6

Տարբերակելու կառավարման ոլորտում առաջացող հիմնախնդիրների
բացահայտման և լուծման ռազմավարությունը:

Բ6

Դրսևորել աշխատանքի բարձր արդյունավետություն` և՛ որպես խմբի
անդամ, և՛ որպես խմբի ղեկավար:

Ա7

Տիրապետելու կառավարման ոլորտի հետ առնչվող հարակից
գիտակարգերին և կիրառական մոտեցումներին:
Գ4

Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել
հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:

Գ5

Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1
Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ
ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և
հաշվետվություններ):
Գ2

Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար
անհրաժեշտ ռեսուրսները:

Գ3

Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և
տարածել նորերը:

մեթոդներ:

«ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները

Օտար լեզու-1

Մոդուլի
թվանիշը
1602/Մ01

Օտար լեզու-2

1602/Մ02

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում-4

0309/Մ20

Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

1306/Մ01

X

Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրներ

1306/Մ02

X

Հոգեբանության մեթոդաբանական հիմնախնդիրները

1306/Մ03

X

Անձի ժամանակակից տեսություններ

1306/Մ04

X

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման հոգեբանություն

1306/Մ07

X

Մարքեթինգի և տնտեսական վարքի հոգեբանություն

1306/Մ08

Հոգեբանական խորհրդատվությունը կազմակերպությունում

1306/Մ05

Արդյունավետ վարքի ձևավորում և կառավարում

1306/Մ09

Ուսումնական մոդուլի անվանումը

«ՀԲ» Կառավարման և կազմակերպական հոգ․կիրառական հիմնախնդիրներ

1306/Մ06

Ա1

Ա2

Ա3

Ա4

Ա5

Ա6

Ա7

Բ1

Բ2

Բ3

Բ4

Բ5

Բ6

X

Աշխատակազմի ուսուցման և մոտիվացիայի կառավարում

1306/Մ11

Սպառողական վարքի հոգեբանություն

1306/Մ15

Ռազմավարական և օպերատիվ մենեջմենթի հոգեբանություն

1306/Մ16

Գործարար հաղորդակցման հոգեբանություն

1306/Մ12

Ձեռներեցության հոգեբանություն

1306/Մ14

Հոգեբանական թրեյնինգը և քոուչինգը կազմակերպությունում

1306/Մ15

Գեշտալտ խորհրդատվությունը կազմակերպությունում

1306/Մ17

Մասնագիտական ինքնորոշման և կարիերայի հոգեբանություն

1306/Մ16

Գիտական սեմինար

1306/Մ18

Մասնագիտական պրակտիկա

1306/Մ19

X

Մագիստրոսական թեզ

1306/Մ20

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

Գ5

X

X

X

1306/Մ13

Գ4

X

X

X

Կառավարչական որոշումների հոգեբանություն

Գ3

X

X

X

1306/Մ10

Գ2

X

X
X

X

«ՀԲ» PR-ի և իմիջի հոգեբանություն

Գ1

X
X

X
X

X

X

«ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ
ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ
1. 0309/Մ20

2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական
ոլորտում – 4

4. 2 ժամ/շաբ.

5. գործ. – 2

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. ստուգարք

3. 3 կրեդիտ

8.Դասընթացի նպատակն է՝
ձևավորել պատկերացում տվյալների հենքերի և WEB - կայքերի մասին սովորեցնել
աշխատել տվյալների հենքերի հետ ACCESS համակարգի օգնությամբ,
սովորեցնել
աշխատել WEB - կայքերի հետ` հիպերտեքստերի
նշադրման HTML լեզվի օգնությամբ:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի `

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
ցուցաբերելու գիտելիքներ իր մասնագիտությունում հենքի դերի մասին,
իմանալու ինտերնետային կայքերի ստեղծման սկզբունքները,
իմանալու տվյալների հենքերի ղեկավարման ACCESS համակարգը և հիպերտեքստերի
նշադրման HTML լեզուն:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
ACCESS–ով ստեղծելու և օգտագործելու տվյալների հենքեր,
HTML-ով ստեղծելու ինտերնետային կայք և տեղադրել ինտերնետում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
2. Գ4.

պատրաստելու զեկուցումներ, վերլուծել և ներկայացնել
հետազոտությունների արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
նախագծային մեթոդ
համագործակցային ուսուցում

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է համակարգչի միջոցով:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
ACCESS համակարգ
HTML լեզու

450

14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Joan Lambert, Joyce Cox , Microsoft Access 2013 Step by Step. // Online Training Solutions, Inc.,
2015, 429 p.
2. Elizabeth Castro, Bruce Hyslop, HTML and CSS: Visual QuickStart Guide / Edition 8. // Peachpit
Press, 2013, 576 p.
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1. 1306/Մ01

2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. –1, գործ. –1,

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. ստուգարք

3. 3
ECTS

8.Դասընթացի
նպատակն
է՝
մագիստրանտներին
ծանոթացնել
հոգեբանի
հետազոտական գործունեության գիտագործնական նյութերին, մասնավորապես.


հետազոտությունների գրագետ պլանավորման, անցկացման և հիմնավորված
եզրակացությունների կայացման համար հոգեբանների կողմից կիրառվող
հետազոտականմոտեցումների ու գիտական մտածողության տրամաբանությանը,
 հոգեբանական
գիտական
աշխատանքի
առավել
նպատակահարմար
տեխնիկաներին, մեթոդաբանությանն ու մեթոդիկաներին, հոգեբան-փորձարարի
մտքերի
ընթացքին,
գիտահետազոտական
գրավոր
աշխատանքի
նախապատրաստման և պաշտպանությանօրենքներին ու կանոնակարգին առնչվող
կարևոր տեղեկություններին:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


նկարագրելու հոգեբանական հետազոտության պլանավորման և անցկացման
վերաբերյալ հայտնի մոտեցումները, բացատրելու գիտական մտածողության
տրամաբանությունը,



ներկայացնելու և մեկնաբանելու մասնագիտական և հետազոտական
գործունեությանկուտակված պրակտիկ փորձի արդյունքները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


կատարելու հետազոտություններ, վերլուծելու ստացված արդյունքները և մշակելու այս
կամ այնգործունեության կատարելագործման կոնկրետ հանձնարարականներ:



ձևավորելու հետազոտության իրականացման ճշգրիտ մեթոդաբանություն և
առաջադրելուգիտական աշխատանք կատարելու հստակ կողմնորոշիչներ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


ինքնուրույն վերլուծելու տեղեկատվության տարաբնույթ աղբյուրները
ևձևավորելուգիտականության չափանիշներին բավարարող գրավոր
աշխատանքներ:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ1. կիրառելու կլինիկական թեստեր և ախտորոշելու անձի ախտաբանությունը
Գ1. օգտվելու կլինիկական հոգեբանության և հոգեթերապիայի տարատեսակ աղբյուրներից
(ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, մասնագիտական գրքեր և
գիտական հոդվածներ)
Գ3. պատրաստելու զեկուցումներ, վերլուծել և ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր
Գ4. ինքնուրույնաբար պլանավորելու և իրականացնելու կլինիկական հոգեբանության և
հոգեթերապիայի ոլորտում գիտահետազոտական աշխատանք՝ առաջադրելով
նպատակը, խնդիրները, օբյեկտը, առարկան, վարկածը և այլն
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.




դասախոսություններ և գործնական պարապմունքներ,պասիվ ունկնդրում,
հետազոտական սարքավորումներով չափումներ,ինքնուրույն հետազոտություն:

12․Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով:

13․Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.




Գիտական հետազոտության տրամաբանությունը, մեթոդաբանությունն ու
մեթոդները:
Գիտական մտածողությունը հոգեբանությունում:
Հոգեբանական հետազոտության հասկացությունն ու հիմնական փուլերը:
Գիտական աշխատանքի առանձնահատկություններն ու բարոյագիտական
նորմերը:Պլանավորումը՝ որպես հետազոտության վալիդությունն ապահովող
միջոց: Մինչփորձարարական, փորձարարական և կեղծ փորձարարական
ծրագրեր: Հետազոտական աշխատանքի ձևավորումն ու պաշտպանությունը:

14․Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Բրուտյան Գ. Ա. Գիտական աշխատանքի տեխնոլոգիան: Եր.: Փիլ. միջազգ.
ակադեմիայիհրատ., 2010, 296 էջ:
2. Безуглов И. Г. Основы научного исследования: учеб. пособие для аспирантов и студентовдипломников / И. Г. Безуглов, В. В. Лебединский, А. И. Безуглов, М.: Академический Проект,
2008, 194 с.
3. Гудвин Дж. Исследование в психологии: методы и планирование, 3-е изд., СПб.: Питер, 2004,
558 с.
4. Кузнецов И. Н. Научное исследование: методика проведения и оформления, 2-е изд.,
перераб. идоп., М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К0», 2006, 460 с.
5. Любякин А. А. Планирование психологического исследования: Учебно-методическое
пособие,Екатеринбург: Изд. Уральского университета, 2014, 52 с.
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1. 1602/Մ01

2. Օտար լեզու-1

4. 4 ժամ/ շաբ.

5. գործ. – 4

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. ստուգարք

3. 6 կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
կատարելագործել ուսանողների օտար (անգլերեն) լեզվով հաղորդակցական
կարողությունները՝ ինչպես մասնագիտության, այնպես էլ հաղորդակցման այլ
ոլորտներում,
խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,
զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու կարողությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
ճիշտ ընկալելու մասնագիտական տեքստերի բովանդակությունն ու կառուցվածքը՝
կիրառելով վերլուծության տարբեր մոտեցումները (որոնողական, ճանաչողական,
մեկնաբանական),
տարորոշելու մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց ճշգրիտ
գործածության նպատակդրմամբ,
ցուցաբերելու մասնագիտության ոլորտում օտար (անգլերեն) լեզվով ինքնուրույն
աշխատանք կատարելու սկզբունքների իմացություն:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
իրականացնելու մասնագիտական տեքստերի իմաստային, կառուցվածքային և ոճական
վերլուծություն և թարգմանություն,
ներկայացնելու և մեկնաբանելու մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ,
ձևակերպել և հիմնավորել անձնական կարծիքը, բանավիճել մասնագիտական հարցերի
արդի հիմնախնդիրների շուրջ,
գրելու և ներկայացնելու մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ, ռեֆերատներ,
գիտաժողովի թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ կառուցելով շարադրանքը,լսելով
ընկալելու և վերարտադրելու մասնագիտությանն առնչվող դասախոսությունների,
հարցազրույցների ձայնագրություններ և տեսագրություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ ինտերնետային)
տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և ներկայացնելու նպատակով:
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները պետք է
համապատասխանեն

Լեզուների

իմացության/

համակարգի (CEFR-ի) B2 մակարդակին:
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իրազեկության

համաեվրոպական

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. օգտվելու կլինիկական հոգեբանության և հոգեթերապիայի տարատեսակ աղբյուրներից
(ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, մասնագիտական գրքեր և
գիտական հոդվածներ)
Գ4. պատրաստելու զեկուցումներ, վերլուծել և ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
անհատական և խմբային աշխատանք,
անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,
ինքնուրույն աշխատանք,
բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի
իրականացում),
գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունները:
Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց իրացումը օտար
(անգլերեն) լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման գործընթացում:
Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու աշխատությունների,
գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև ռեֆերատների, զեկուցումների,
էսսեների շարադրման ձևերն ու սկզբունքները:
Մասնագիտական բնագիր տեքստերի, դասախոսությունների, ձայնագրությունների
ունկնդրմամբ՝ դրանց բովանդակության վերծանման, վերարտադրության
առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. John M.Swales,Christine B. Feak
2. “ English in Today’s Research World’’ a Writing Guide.
The University of Michigan Press, USA,2003
3. John M Swales and Christine B.Feak
4. “Academic writing for Graduate Students’’ 2000, USA English for psychologists, Lilit Zakoyan, Երևան
2014
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3. 3 կրեդիտ

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

8.Դասընթացի նպատակն է՝
ամբողջացնել նախորդ մոդուլի օգնությամբ ձեռք բերած գիտելիքները,
ծանոթացնել օտար լեզվի իմացության ստուգման և գնահատման պահանջներին,
ներկայացնել լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները և ծանոթացնել
թեստավորման հիմանական սկզբունքներին, ռազմավարությանը և մարտավարությանը,
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
ցուցաբերելու օտար լեզվի իմացություն միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան
(B2-C1),
նկարագրելու միջազգային թեստավորման և գնահատման սկզբունքնեևը և պահանջները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
գործնականում կատարելու թեստային աշխատանքներ` կազմված համաեվրոպական
չափանիշների B2-C1 մակարակին համապատասխան
արտահայտելու մասնագիտական (ակադեմիական) գիտելիքները գրավոր և բանավոր
խոսքով

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
արդյունավետ կիրառելու համակարգչային հմտությունները
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. օգտվելու կլինիկական հոգեբանության և հոգեթերապիայի տարատեսակ աղբյուրներից
(ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, մասնագիտական գրքեր և
գիտական հոդվածներ)
Գ4. պատրաստելու զեկուցումներ, վերլուծել և ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
անհատական և խմբային աշխատանք,
ինքնուրույն աշխատանք,
գրավոր փորձնական միջազգային թեստի անցկացում և գնահատում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է TOEFL թեստավորման միջոցով:
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13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
օտար լեզվի իմացության միջազգային թեստավորման յուրահատկությունները,
լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները (CEFR) և թեստավորման հիմանական
սկզբունքները,
լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը,
միջազգային թեստերի (TOEFL, IELTS, ITEP) առանձնահատկությունները:
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Debora Philips “ Longman Preparation Course for the TOEFL IBT” Longman 2007
2. Bruce Rogers “ The Complete Guide for TOEFL IBT Test Preparation”, Thomson 2007
3. Boston Educational Services “Official ITEP Preparation Guide”, Create Space Independent Publishing
Platform 2014
4. ETS “The Official Guide to the TOEFL Testing”, McGraw-Hill Education 2012
5. Pauline Cullen “The Official Cambridge Guide to IELTS”, Cambridge English 2014
Kaplan “IELTS Premier”, Kaplan Publishing 2016
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ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ
Պարտադիր
1. 1306/Մ02

2. Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրներ

4. 2 ժամ/15 շաբ.
6. 1-ին ՝ աշնանային կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝


3. 3 ECTS
կրեդիտ

5. դաս. – 2
7. ստուգարք

դիտարկել տեսական, փորձարարական և կիրառական հոգեբանության արդի
հիմնախնդիրները և այդ բնագավառներում գիտահետազոտական ու գործնական
աշխա-տանքների կազմակերպումը և ռազմավարությունները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն



գնահատելու
հոգեբանության
մեթոդաբանության
հիմնախնդիրների
հոգեբանականհետազոտության գիտականության չափանիշները,
կազմակերպելու
հետազոտական
և
գործնական
գործունեություն ռազմավարությանվերաբերյալ:

և

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


բացահայտելու և տեսականորեն հիմնավորելու բնագավառում արդիական հիմնախնդիրներ,
իրականացնելու գիտահետազոտական գործունեություն, հոգեախտորոշում և խորհրդատվություն,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


կատարելու
հետազոտական
աշխատանք
հոգեբանության
կիրառական
բնագավառներում, դրսևորելու տեսական, կիրառական հոգեբանական գիտելիքներ և
հմտություններ
 մասնագիտական գործունեության տարբեր ոլորտներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. նկարագրելու հոգեկան առողջության չափանիշները, DSM-IV-R-ի և ICD-10-ի
հիվանդությունների դասակարգումները և կլինիկական հոգեախտորոշման մեթոդները
Բ6. գործնականորեն պահպանելու հոգեկան տարբեր խանգարում ունեցող մարդկանց հետ
աշխատանքի դեոնթոլոգիական սկզբունքները
Գ3. վերլուծելու բժշկական հոգեբանության և հոգեթերապիայի առկա հիմնախնդիրները և
գնահատելու դրանց լուծման համար հնարավոր եղանակները
Գ4. ինքնուրույնաբար պլանավորելու և իրականացնելու կլինիկական հոգեբանության և
հոգեթերապիայի ոլորտում գիտահետազոտական աշխատանք՝ առաջադրելով նպատակը,
խնդիրները, օբյեկտը, առարկան, վարկածը և այլն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.



դասախոսություն
տպագիր նյութեր էլեկտրոնային
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12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հոգեբանության տեսությունների ձևավորման պատմական նախապայմաններ:
2. Արդի
հոգեբանության
զարգացման օրինաչափությունները,
ճգնաժամերը և
բացահայտումները: Գիտական իմացություն. հարացույց, գաղափարներ, նոր գիտելիքներ:
3. Գիտության և հոգեբանությանմեթոդաբանություն՝ընդհանրություններ և տարբերություններ:
Հոգեբանի մասնագիտական զարգացման նախապայմանները:
4. Հոգեբանական հետազոտության կառուցվածքը և արդի ներկա- յացվող պահանջները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Юревич А.В. Методология и социология психологии. М.: Изд-во “Инс-т психологии РАН”, 2010
Давид Мартин Д. Психологические эксперименты. Секреты механизмов психики. – СПб.: праймЕВРОЗНАК, 2004.
2. Герчикова И. Н. Менеджмент: Учебник. - 2-е изд., М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.
3. Мазилов В.А. Стены и мосты : методология психологической науки. Монография / В.А. Мазилов.
—Ижевск : ERGO, 2015.
4. Թոմաս Ս. Կուն, Գիտական հեղափոխությունների կառուցվածքը/Եր.Զանգակ,2004 Ավանեսյան
Հ.Մ., Փորձարարական հոգեբանություն (ուսումնական ձեռնարկ), «Էդիթ
5. Պրինտ»,Ե., 2010, 288 էջ
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1. 1306/Մ03

2. Հոգեբանության մեթոդաբանական հիմնախնդիրները

4. 4 ժամ/շաբ.
5. Դաս. – 2, գործ. - 2
6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատմամբ
8.Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին
տրամադրել
հիմնարար
գիտելիքներ
մեթոդաբանականհիմքերի վերաբերյալ:

3. 6 ECTS
կրեդիտ

հոգեբանության

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


իմանալ հոգեբանության մեթոդաբանական սկզբունքները,



նկարագրել
հոգեբանության
մեթոդաբանական
պատմականորեն ձևավորված և արդի վիճակը:

խնդիրների

վերաբերյալ

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
 վերլուծել գիտահետազոտական աշխատանքի ընթացքում առաջող բացթողումները,
 լուծել գիտահետազոտական և պրակտիկ ասպարեզներում առկա մեթոդաբանական ընթացիկ


խնդիրները,
ճկուն կերպով կիրառել մեթոդաբանական նորամուծությունները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ


Կատարել հիմնավոր գիտահետազոտական և գիտակիրառական աշխատանք:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Ա2. կիրառելու հոգեբանության բնագավառում գիտահետազոտական աշխատանքի
հիմնարար սկզբունքները:
Ա6. տարբերակելու կառավարման ոլորտում առաջացող հիմնախնդիրների
բացահայտման և լուծման ռազմավարությունը:
Ա7. տիրապետելու կառավարման ոլորտի հետ առնչվող հարակից գիտակարգերին և
կիրառական մոտեցումներին:
Բ1. ընտրել կազմակերպչական խորհրդատվության հոգեբանական մեթոդներ:
Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները:
Գ3. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել
նորերը:
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. դիդակտիկ տեսանյութերի ներկայացում,
3. ինքնուրույն աշխատանքների ներկայացում և քննարկումներ:
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր:
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. նյութի արդյունավետ վերարտադրություն, ինքնուրույն և
տրամաբանված մեկնաբանություն, համապատասխան օրինակների բերում:
2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր:
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր (կամ բանավոր)
կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. նյութի արդյունավետ վերարտադրություն, ինքնուրույն և
տրամաբանված մեկնաբանություն, համապատասխան օրինակների բերում:
3. Ինքնուրույն աշխատանքը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր:
Գնահատման մեթոդ. մենագրությունների ինքնուրույն մշակում և վերլուծություն, բանավոր
ներկայացում:
Գնահատման չափանիշներ. առաջադրված գրականության արդյունավետ մշակում,
տրամաբանված մեկնաբանություն վերլուծություն:
4. Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 2 միավոր:
5. Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 8 միավոր:
Գնահատման մեթոդ. բանավոր քննություն՝ ըստ առաջադրված
հարցաշարի:
Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն,
պատճառահետևանքային վերլուծական պատասխաններ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից
1. Բաժին 1. Գիտական ճանաչողության զարգացման օրինաչափությունը:
2. Բաժին 2. Ընդհանուր պատկերացում մեթոդաբանության շուրջ:
3. Բաժին 3. Մեթոդաբանական սկզբունքները հոգեբանության մեջ:
4. Բաժին 4. Հոգեբանական գիտելիքի յուրահատկությունները և պարադիգմաները:

461

14,Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Կուն Թ. Գիտական հեղափոխությունների կառուցվածքը /թարգմ.՝ Ա. Նալչաջյան_Եր.,
Զանգակ-97, 2004 թ., 328 էջ:
2. Василюк Ф. Е. Методологический анализ в психоло¬гии. М.: МГППУ; Смысл, 2003.
3. Веракса Н.Е. Методологические основы психологии. –М., Академия. 2008.
4. Дорфман Л. Я. Методологические основы эмпирической психологии: от понимания к
технологии: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. — М.: Смысл; Издательский
центр «Академия», 2005. — 288 с.
5. Исследование в психологии: методы и планирование / Дж. Гудвин. — 3-е изд. — СПб.:
Питер, 2004. — 558 с.
6. Леонова, Е. В. Эмпирические методы психологического исследования : учеб. пособие для
бакалавриата, специалитета и магистратуры / Е. В. Леонова. — 2-е изд. — М.:
Издательство Юрайт, 2019. — 323 с.
7. Теория и методология психологии: Постнеклассическая перспектива / Отв. ред. А.Л.
Журавлев, А.В. Юревич. - М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2007. - 528 с.
8. Янчук В.А. Методология и методы психологического исследования в психологии и
социальных науках. – Мн.: АПО, 2011. – 376 с.
9. Feyerabend P. K. Against Method. Outline of an anarchistic theory of knowledge. London,
1975.
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1. 1306/Մ04

2. Անձի ժամանակակից տեսություններ

4. 4 ժամ/ շաբ.

5. դաս.-2 , գործ.- 2

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով

3. 6 ECTS կրեդիտ

8․Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին՝
 անձի հոգեբանության առարկայի ժամանակակից ընկալումներին,
 անձի հիմնախնդրի ուսումնասիրման նոր միտումներին` պայմանավորված
անձիսոցիալական, մշակութային և էքզիստենցիալ/հոգևոր չափումներով:
9․Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն




սահմանելու և մեկնաբանելու անձի հոգեբանության առարկայի ժամանակակից
ընկալումները,
ներկայացնելու և քննարկելու անձի հոգեբանության զարգացման ժամանակակից միտումները
և ուսումնասիրվող հիմնախնդիրների շրջանակը,
թվարկելու և բացատրելու անձի ժամանակակից տեսությունների հիմնադրույթները,
քննարկելու անձի տարբեր տեսությունների սահմանափակումները և կիրառական
նշանակությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ




վերլուծելու և համեմատելու անձի տարբեր սահմանումները,
տարանջատելու անձի հիմնախնդրի ուսումնասիրման հնարավորությունները տարբեր
հոգեբանական դիսկուրսներում/տիրույթներում,
ձևակերպելու անձի ուսումնասիրման հարցադրումներ` կախված տարբեր կիրառական
խնդիրներից:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
պատրաստելու բանավոր զեկուցում և վարել գիտական բանավեճ:
10․Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Մեկնաբանելու հոգեթերապիայի տարբեր ուղղությունների գաղափարական հիմքերը,
հիմնադրույթները, մեթոդների նկարագրությունները,
Ա6. Ներկայացնելու անձի ժամանակակից կոնցեպցիաները
Բ4. Կատարելու այցելուների խորհրդատվություն՝ հոգեախտորոշման հիման վրա,
Գ3. ինքնուրույնաբար պլանավորելու և իրականացնելու կլինիկական հոգեբանության և
հոգեթերապիայի ոլորտում գիտահետազոտական աշխատանք՝ առաջադրելով նպատակը,
խնդիրները, օբյեկտը, առարկան, վարկածը և այլն
11․Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.






դասախոսություն,
սեմինար պարապմունք և քննարկման կազմակերպում,
մասնակցություն
քննարկումներին,
հանձնարարված
գրականության
քննադատականվերլուծություն,
հիմնախնդրի ինքնուրույն վերլուծություն և բանավոր զեկուցում:
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1- ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր:

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. նյութի արդյունավետ վերարտադրություն, ինքնուրույն և
տրամաբանված մեկնաբանություն, համապատասխան օրինակների բերում:
2- րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր:
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր (կամ բանավոր)
կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. նյութի արդյունավետ վերարտադրություն, ինքնուրույն և
տրամաբանված մեկնաբանություն, համապատասխան օրինակների բերում:
Ինքնուրույն աշխատանքը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր:
Գնահատման մեթոդ. մենագրությունների ինքնուրույն մշակում և վերլուծություն, բանավոր
ներկայացում:
Գնահատման չափանիշներ. առաջադրվածգրականության
արդյունավետ մշակում,
տրամաբանված մեկնաբանություն վերլուծություն:
Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 8 միավոր:
Գնահատման մեթոդ. բանավոր քննություն՝ ըստ առաջադրված հարցաշարի:
Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, պատճառահետևանքային
վերլուծական պատասխաններ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
ԲԱԺԻՆ 1. Անձի հոգեբանության զարգացման ժամանակակից միտումները
ԲԱԺԻՆ 2. Անձի դիսպոզիցիոնալ և սոցիալ-կոգնիտիվ ուղությունները
ԲԱԺԻՆ 3. Անձի հոգեդինամիկ տեսությունների զարգացումը
ԲԱԺԻՆ 4. Անձի ավտոնամիայի, ինքնիրականացման և երջանկությանը վերաբերող
ուսումնասիրություններ

14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Олпорт Г. Становление личности: Избранные труды. / Под ред. Д. А. Леонтьева. – М.:
Смысл,2002.
2. Первин Л., Джон О. Психология личности: Теория и исследования. / Пер, с англ. М.
С.Жамкочьян. Под ред. В. С. Магуна — М.: Аспект Пресс, 2001.
3. Тайсон, Филлис, and Р. Л. Тайсон. Психоаналитические теории развития. Directmedia, 2013.
4. McAdams D, Pals JL. “A new Big Five: fundamental principles for an integrative science
ofpersonality.” Am Psychol. Apr; 61(3). 2006: (pp. 204-17).
5. Mischel, Walter, Yuichi Shoda, and Ozlem Ayduk. Introduction to personality: Toward an
integrativescience of the person. Wiley Global Education, 2007.
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1. 1306/Մ05

2. Հոգեբանական խորհրդատվությունը կազմակերպությունում

4. 2 ժամ/ շաբ.

5. դաս.՝ 30

6. 2-րդ` գարնանային կիսամյակ

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման

3. 3 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ընդլայնել և լրացնել մագիստրոսների մեթոդոլոգիական գիտելիքները, որը թույլ կտա հոգեբանին
համադրել
անհատական մոտեցումները
կազմակերպչական
վերակազմավորումների անցկացման ժամանակ:



ձևավորել մագիստրոսների մոտ կարողություններ հոգեախտորոշիչ մեթոդները գրագետ
կիրառելու, կազմակերպության ղեկավարների, խորհրդատվության համակազմի հետ
արդյունավետ համագործակցելու, ինչպես նաև կարողություններ` խնդրահարույց հարցերի
լուծման համար միջնորդ դառնալու:



զարգացնել կատարված աշխատանքի վերաբերյալ խորհրդատվական
առաջարկություններձևավորելու և հաշվետու փաստաթղթեր կազմելու հմտություններ:
9․Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն






տիրապետել և վերարտադրել հոգեբանական խորհրդատվության ողջ տեխնոլոգիան,
հայրենական և արտասահմանյան հեղինակների կողմից մշակված հոգեբանական
խորհրդատվության տեսական և կիրառական հիմքերը
նկարագրել, ձևակերպել և քննարկել մասնագիտական կողմնորոշման բնագավառում,
կադրերի ընտրության և աշխատողի մասնագիտական նույնականացման ոլորոտում,
աշխատանքային խմբի համատեղ գործունեության հոգեբանական խորհրդատվության
հիմնական ուղղությունների և արդյունավետ միջոցների կիրառմանհնարավորությունները
ներկայացնել և հիմնավորել կազմակերպության գործունեության արդյունավետության
բարձրացման, կազմակերպության բարոյահոգեբանական մթնոլորտի բարելավման,
ճգնաժամային իրավիճակներից խուսափելու կամ դրանց հաղթահարման հնարավորուղիներն
ու ելքերը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


ընտրել, համակարգել և գրագետ օգտագործել հոգեախտորոշիչ և խորհրդատվական
միջոցներըխնդիրների բացահայտման և լուծման համար
 ցուցաբերել անհրաժեշտ հմտություններ հոգեբանական խորհրդատվություն ձևավորելու
համար
 դրսևորել հաղորդակցական կոմպետենտություն այցելուի հետ վստահելի
հարաբերություններիձևավորման
 վերլուծել, հաշվարկել և համեմատել հետազոտական և խորհրդատվական աշխատանքների
արդյունքում ստացված տվյալները
 բացահայտել կառուցողական լուծումներ կազմակերպչական և կառավարչական բնույթի
խնդիրների լուծման ժամանակ
 մշակել կամ դուրս բերել, քննարկել և առաջարկել արդյունավետ վարքի, հաղորդակցման,
կառավարման և մասնագիտական գործունեության մոդելներ
 արժևորել գործնական աշխատանքների` հոգեբանական խորհրդատվության, հոգեբանական
թրենինգի և այլ տեխնիկաների կիրառումը, կազմակերպության գործունեության
արդյունավետության բարձրացման համար
 օժանդակել կազմակերպությանը կազմակերպչական, մեթոդոլոգիական, գիտական և
կիրառական միջոցառումներով
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
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համընդհանուր կարողությունները թույլ կտան ուսանողին ինքնուրույն առաջադրել
հետազոտական վարկածներ, ձևավորել ուսումնասիրության ծրագիր և ընտրել
համապատասխան մեթոդներ հետազոտական և խորհրդատվական նպատակներին հասնելու
համար
գործնական կամ տեխնիկական կարողությունները կապահովեն ապագա հոգեբանի
մասնագիտական զարգացումը և թույլ կտան նրան ինքնուրույն իրականացնել
կազմակերպության խնդիրների շուրջ հետազոտական աշխատանքներ
հասարակական-մշակութային կարողությունները կնպաստեն հոգեբանի, որպես մասնագետի
ինքնիրացմանն ու ինքնակատարելագործմանը
մասնագիտական կարողությունները կնպաստեն հոգեբանի լիարժեք ընդգրկմանը
կազմակերպության գործունեության մեջ, թույլ կտան նրան կազմակերպել որակյալ
հոգեբանական աջակցություն ուղղված կազմակերպության կառավարմանը և ծագած
խնդիրների հաղթահարմանը

10․Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
 կիմանա հոգեբանական խորհրդատվության հիմնական օրինաչափությունները,
սկզբունքները, ազդեցության ձևերն ու տեխնիկաները, որոնք բնութագրական են և
գործառնականկազմակերպությունների համար
 կկիրառի խորհրդատվական հմտություններ, որոնք ուղղված կլինեն կազմակերպության
տարբեր ենթահամակարգերին ու դրանց գործունեության ոլորտներին
 կիրականացնի
պրակտիկ
գործունեություն
կազմակերպությունում
հոգեբանական
խորհրդատվական աշխատանքի հիմնական մոտեցումներին համապատասխան:

11․Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 Դասախոսություններ` տեսական նյութի մատուցում և քննարկումներ
 Թրենինգային ծրագրերի քննարկում և կազմակերպման ուսուցում
 Հոգեախտորոշիչ մեթոդների կիրառման և վերլուծության ուսուցում
 Հոգեբանական խորհրդատվական հմտությունների ձևավորում
12․Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1- ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.
Գնահատման մեթոդ՝ վերլուծական գրավոր, առաջադրված խնդրի լուծում,
Գնահատման
չափանիշները՝
նյութի
ինքնուրույն
վերլուծություն,
պատասխանների
ամբողջականություն և համապատասխանություն
2- րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.
Գնահատման մեթոդները՝ ինքնուրույն աշխատանքի գնահատում (ակնարկ՝ էսսե, առանձին մեթոդի,
թեստի և տեխնիկայի արդյունքների մեկնաբանում/
Գնահատման չափանիշները՝ կատարված աշխատանքի թեմատիկ համապատասխանությունը և
ինքնուրույն վերլուծությունը
Ինքնուրույն աշխատանք. Ինքնուրույն աշխատանքը գնահատվում է առավելագույնը 8 միավոր
Գնահատման մեթոդ. Գնահատվում է ձեռք բերված հմտությունների ու գիտելիքների
կիրառությունը Գնահատման չափանիշներ. մեթոդիկաների կիրառություն, կատարած
աշխատանքի
ներկայացում, ստացված արդյունքների քանակական և որակական մեկնաբանություն

Ընթացիկ ստուգում՝. գնահատվում է առավելագույնը 4
միավոր Գնահատման մեթոդ. ռեֆերատի զեկուցում
Գնահատման չափանիշները. ինքնուրույն վերլուծություն և բանավոր ներկայացում
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից
ԲԱԺԻՆ 1. ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎ
ԹԵՄԱ 1. 1. Հոգեբանական խորհրդատվությունը կազմակերպությունում /2 ժամ/
«Հոգեբանական խորհրդատվությունը կազմակերպությունում» առարկան որպես առաձին դիսցիպլին,
նրա հիմնական հասկացություններն ու մեթոդոլոգիական հիմքերը: Կազմակերպությունում
հոգեբանական խորհրդատվության նպատակները, սկզբունքները, բնույթն ու հնարավորությունները:
Հոգեբանական խորհրդատվության տեսակները կազմակերպությունում:
ԹԵՄԱ 1. 2. Խորհրդատվության մեթոդոլոգիան, նրա կիրառության ոլորտներն ու
հնարավորությունները /4 ժամ/
Խորհրդատվության կապը ուսուցման, գիտական հետազոտության և տեղեկատվության հետ:
Հոգեբանական խորհրդատվության կիրառական հիմքերը:
Հոգեբան-խորհրդատուի խնդիրները:
Հոգեախտորոշիչ մեթոդների կիրառումը մասնագիտական խորհրդատվության մեջ:
Խորհրդատվությունը կառավարման և ղեկավարման ինտեգրատիվ ոճերի վերաբերյալ:
ԹԵՄԱ 1. 3. «Խորհրդատու-այցելու» փոխհարաբերությունները հոգեբանական խորհրդատվության
շրջանակներում /4 ժամ/
«Խորհրդատու-այցելու» փոխհարաբերությունների համակարգում առկա սպասումները:
«Խորհրդատու-այցելու» փոխհարաբերությունների համակարգում առկա վարքային
ռազմավարությունները և լսելու տեխնիկաները:
Խորհրդատուի վարքային դերերը:
«Այցելու» համակարգի վրա ազդեցության ձևերը:
ԹԵՄԱ 1. 4. Խորհրդատվությունը և կազմակերպչական փոփոխությունները /4 ժամ/
Փոփոխությունները կազմակերպությունում:
Հոգեախտորոշման մեթոդները և խորհրդատվությունը ըստ արդյունքների:
Խորհրդատվական միջամտության սահմանները փոփոխությունների նկատմամբ աջակցության
ժամանակ:
ԲԱԺԻՆ 2. ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ և ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ
ԹԵՄԱ 2.1. Խորհրդատվական գործընթացի փուլերը և անհատական խորհրդատվության
բովանդակությունը /2 ժամ/
Հոգեբանական խորհրդատվության փուլերը:
Անհատական խորհրդատվության առանձնահատկությունները, տեսակները ու կիրառվող
տեխնիկաները:
ԹԵՄԱ 2.2. Կազմակերպչական խորհրդատվություն /4 ժամ/
Խնդրի նախնական ախտորոշում, տեղեկատվության հավաքագրման միջոցներն ու աղբյուրները:
Հետադարձ կապը հոգեբանական խորհրդատվության մեջ:
Կազմակերպության համար հրատապ խնդիրների լուծման հնարավոր գաղափարների և ուղիների
բացահայտում և իրագործում:
Հոգեբան-խորհրդատուի դերը կազմակերպության գործունեության և դրա արդյունավետության
բարձրացման մեջ: Կազմակերպության կադրային քաղաքականության բարելավումը
աշխատակիցների ուսուցման ու վերապատրաստման ճանապարհով:
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ԲԱԺԻՆ 3. ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ
ԹԵՄԱ 3.1. Հոգեբանական խորհրդատվություն և կառավարման ընդհանուր հարցեր /2 ժամ/
Կառավարման բազմագործառնական և միջհամակարգային խնդիրները:
Հոգեախտորոշիչ հետազոտությունները և հոգեբան-խորհրդատուի մասնակցությունը
կազմակերպության աշխատանքին:
ԹԵՄԱ 3.2. Խորհրդատվությունը արտադրության կազմակերպման, գովազդի ոլորտում և
մարկետինգի բնագավառում /2 ժամ/
Կազմակերպության համակարգը, որպես հոգեբանական խորհրդատվության իրականացման ոլորտ:
Կորպորատիվ մշակույթ և ղեկավարման, կառավարման ոճեր:
Խորհրդատվության առանձնահատկությունները այցելու-կազմակերպության գործունեության,
մարկետինգի ու գովազդի ոլորտում:
ԹԵՄԱ 3.3. Խորհրդատվությունը մարդկային ռեսուրսի կառավարման և կադրային ներուժի
զարգացման հիմնախնդիրներում /4 ժամ/
Անձնակազմի գործունեության և հարաբերությունների վրա ազդող գործոնները:
Կադրային քաղաքականությունը և հաստիքների ընտրության ու համակարգման արդյունքների
վերլուծությունը:
Աշխատանքային գործունեության վերլուծություն, աշխատանքի բարդության գնահատում:
Անձնակազմի աշխատանքային դրդապատճառների ակտիվացման մեխանիզմների բացահայտում և
կիրառում:
Հոգեբան-խորհրդատուի դերը կազմակերպության կադրային ներուժի զարգացման ծրագրի
վերլուծության մեջ:
Հոգեբանական խորհրդատվության գործընթացը աշխատանքային հարաբերություններում:
ԹԵՄԱ 3.4. Հոգեբան-խորհրդատուի մասնագիտական աճը /2 ժամ/
Խորհրդատվությունը որպես կարիերա:
Խորհրդատուների կվալիֆիկացիայի բարձրացում և
ուսուցում: Հոգեբան-խորհրդատուի մասնագիտական
հեռանկարները:
14․Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Кочюнас Р. Психологическое консультирование. Групповая психотерапия. М.: А-Приор,
2007Лестер Т. Психологическое консыльтирование и менеджмент. М.: 2000
2. Линде Н. Д. Психологическое консультирование: теория и практика: Учеб. Пособие для
студентоввузов. М.: Аспект-Пресс, 2009
3. Невис Э. Организационное консультирование. Пер. С англ. СПб.: Изд-во Пирожкова,
2002 Шнейдер Л. Б. Основы консультативной психологии: Учеб. Пособие – М.:
Издательство
4. Московского психолого-социального института, 2005
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1. 1306/Մ06

4. 4 ժամ/շաբ.

2.Կառավարման
և
կազմակերպչական հոգեբանության
տեսակիրառական հիմնախնդիրներ
«Հետազոտական բաղադրիչով»
5. դաս.՝ 30, գործ. ՝ 30

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

3. 6 կրեդիտ

7. Եզրափակիչ գնահատումով

8․ Դասընթացի նպատակն է՝
 իրազեկալ կիրառական սոցիալական հոգեբանության ևկառավարման
հոգեբանությանմեթոդաբանության հիմնախնդիրների վերաբերյալ


ձևավորել կառավարման և կազմակերպական հոգեբանություն բնագավառի տեսական
գիտելիքներ և գործնական հմտություններ, որոնք կնպաստեն իրենց ապագա
մասնագիտական ինքիրացման գործընթացում հոգեբանական գիտելիքի կիրառմանը,



ուսանողներին ծանոթացնել հոգեբանական գիտության միջոցով
կառավարչական ևկազմակերպական խնդիրների իրագործմանը,

9․ Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն



կառավարման հոգեբանության առարկայի և հիմնախնդիրների արդի կարգավիճակը,
կառավարման սուբյեկտի ու օբյեկտի հոգեբանական առանձնահատկությունները,
կազմակերպությունների և կառավարման համակարգի հոգեբանական օրինաչափությունների
վերաբերյալ կառավարչական որոշումների
կայացման և խնդիրների լուծման
օրինաչափությունները

բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ



կիրառել հոգեբանության իմացությունը մասնագիտական գործունեության
մեջ
կունենա կառավարչական հիմնախնդիրներ լուծելու հմտություններ,
կառավարչական որոշումների ընդունման կարողություններ,

գ. Ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
Կկարողանա կիրառել կառավարիչների հոգեբանական առանձնահատկությունների
գնահատման և զարգացման օրինաչափությունների միջացները

10․ Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1․Տիրապետելու կառավարման և կազմակերպական, կիրառական սոցիալական հոգեբանության
տեսական հիմունքներին։
Բ1․Ընտրել կազմակերպական խորհրդատվության հոգեբանական մեթոդներ:
Բ2․Կազմակերպել և իրականացնել հոգեբանական ծառայություն կազմակերպությունում, վարել
թրենինգային ծրագրեր։
Բ3․Անել առաջարկներ տվյալ անձի սոցիալ-տնտեսական միջավայրում վարքի կարգավորման և
կառավարման վերաբերյալ։
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11․Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություն
 գործ./սեմինար

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր:
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. նյութի արդյունավետ վերարտադրություն, ինքնուրույն և
տրամաբանված մեկնաբանություն, համապատասխան օրինակների բերում:
2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր:
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր (կամ բանավոր)
կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. նյութի արդյունավետ վերարտադրություն, ինքնուրույն և
տրամաբանված մեկնաբանություն, համապատասխան օրինակների բերում:
3. Ինքնուրույն աշխատանքը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր:
Գնահատման մեթոդ. մենագրությունների ինքնուրույն մշակում և վերլուծություն, բանավոր
ներկայացում:
Գնահատման չափանիշներ. առաջադրվածգրականության
արդյունավետ մշակում,
տրամաբանված մեկնաբանություն վերլուծություն:
4. Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 2 միավոր:
5. Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 8 միավոր:
Գնահատման մեթոդ. բանավոր քննություն՝ ըստ առաջադրված հարցաշարի:
Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, պատճառահետևանքային
վերլուծական պատասխաններ։

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Կառավարման հոգեբանության առարկան և խնդիրները, կառավարման սուբյեկտն ու
օբյեկտը, Ղեկավարի անձը և կառավարման արվեստը, ղեկավարման տիպերը և
կառավարման ոճերը, Կազմակերպչական կոնֆլիկտներ և դրանց հաղթահարումը,
 Կառավարման համակարգի բովանդակության հոգեբանական վերլուծություն:
Կազմակերպությունների գործունեության հոգեբանական վերլուծություն:
 Ղեկավարի հոգեբանական կարևոր հատկությունները:
 Կադրային քաղաքականության դերը և գործունեության արդյունավետությունը:
 Մասնագիտական
ընտրություն և
վերապատրաստում: Կազմակերպության
գործունեության հոգեբանական առանձնահատկությունները և նախապայմանները:
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14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Կառավարման հոգեբանություն/
կազմ. Սեդրակյան Ս.,
Եդիգարյան Վ.,
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան,2004
2. Կառավարման հոգեբանության մի քանի հարցեր/կազմ. Սահակյան, Ուսումնական
ուղեցույց, Երևան, 2015
3. Райгородский Д.Я. Психология менеджмента. Учебное посбие. Самара: Изд.дом «Бахран-М»,
2005.-768с.
4. Сысоев В.В.,Сысоев И.В. Теоретические основы управления. Уч.пособ.,М.:Изд.СГУ, 2006.- 394с.
Почебут Л. Г., Чикер В. А. П 65 Организационная социальная психология: Учебное пособие.
- СПб.: Изд-во «Речь», 2002.-298 с.
5. Oxford Handbook
of
Organizational Psycholog
Kozlowski
(Ed)/
http://www.oxfordhandbooks.com/
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2. Մարդկային ռեսուրսների կառավարման հոգեբանություն

3. 3
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.՝ 30
6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
8․Դասընթացի նպատակն է՝
 Ծանոթացնել մարդկային ռեսուրսների կառավարման գործընթացներին, դրանց
հոգեբանական առանձնահատկություններին, մարդկային ռեսուրսների կառավարման
մասնագետների գործառույթներին և դերին կազմակերպությունում:
 Սովորեցնել հոգեբանական
գիտելիքների արդյունավետ կիրառումը
մարդկայինռեսուրսների կառավարման գործընթացում:
 Ձևավորել
գործնական հմտություններ
մասնագիտական
գործունեության
ընթացքումկիրառելու համար:

9․Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն




մարդկային ռեսուրսների կառավարման գործընթացներ
մարդկային ռեսուրսների կառավարման հոգեբանական առանձնահատկություններ
կադրային աշխատանքի գործառույթներ

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ







Կազմել պրոֆեսսիոգրամմա և փսիխոգրամմա
Աշխատանքի ընդունման հարցազրույց վարել
Վերլուծել մետածրագրեր
Մշակել աշխատակցի ադապտացիոն, ուսուցման, զարգացման պլան
Մշակել աշխատակցի գնահատման և խրախուսման մեթոդներ
Անցկացնել թրեյնինգներ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)



Ներկայացման հմտություններ
Խմբային աշխատանքի հմտություններ

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1․Տիրապետելու կառավարման և կազմակերպական, կիրառական սոցիալական հոգեբանության
տեսական հիմունքներին։
Բ1․Ընտրել կազմակերպական խորհրդատվության հոգեբանական մեթոդներ:
Բ2․Կազմակերպել և իրականացնել հոգեբանական ծառայություն կազմակերպությունում, վարել
թրենինգային ծրագրեր։
Բ3․Անել առաջարկներ տվյալ անձի սոցիալ-տնտեսական միջավայրում վարքի կարգավորման և
կառավարման վերաբերյալ։
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11․Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.





Գրավոր աշխատանք
Բանավոր ներկայացում
Խմբային աշխատանք
Անհատական տնային առաջադրանքների
իրականացում Խնդիրների լուծում

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1- ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր. Գնահատման
մեթոդ՝ վերլուծական գրավոր, առաջադրված խնդրի լուծում,
Գնահատման
չափանիշները՝
նյութի ինքնուրույն վերլուծություն,
պատասխանների ամբողջականություն և համապատասխանություն
2- րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.

Գնահատման մեթոդները՝ ինքնուրույն աշխատանքի գնահատում (ակնարկ՝ էսսե,
առանձին մեթոդի, թեստի և տեխնիկայի արդյունքների մեկնաբանում/
Գնահատման չափանիշները՝ կատարված
աշխատանքի
թեմատիկ
համապատասխանությունը և ինքնուրույն վերլուծությունը
Ինքնուրույն աշխատանք. Ինքնուրույն աշխատանքը գնահատվում է առավելագույնը 8
միավոր Գնահատման մեթոդ. Գնահատվում է ձեռք բերված հմտությունների ու
գիտելիքների կիրառությունը Գնահատման չափանիշներ. մեթոդիկաների կիրառություն,
կատարած աշխատանքի
ներկայացում, ստացված արդյունքների քանակական և
որակական մեկնաբանություն
Ընթացիկ ստուգում՝. գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր Գնահատման մեթոդ.
ռեֆերատի զեկուցում
Գնահատման չափանիշները. ինքնուրույն վերլուծություն և բանավոր ներկայացում
13․Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.







HRM ռազմավարական դերը:
Կադրային աշխատանք:
Անձնակազմի ընտրություն:
Անփնակազմի
ադապտացիա,
ուսուցում,
գնահատում:Անձնակազմի խրախուսում:
Ժամանակի և որակի կառավարում:
Աշխատանքային կոնֆլիկտներ:
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զարգացում

և

14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. ՀՀ Աշխատանքային օրենսգիրք Երևան 2010թ.
2. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. СПб: “Питер” 10-е издание, 2009 г.,

848 стр.
3. Баскина Т. Техники успешного рекрутмента. 2008 г., 211 стр.
4. Веснин В.Р. Управление персоналом: Теория и практика. Учебник. М., 2007
5. Даринская В., Чаплыгин И. Оценка и развитие персонала методом "Ассессмент-центр".

Издательство: Речь 2008г., 224 стр.
6. Калинин С. Тайм-менеджмент. Практикум по управлению временем.
Издательство: Речь, 2006 г., 372 стр.
7. Купер Доминик; Робертсон, Иван; Тинлайн, Гордон. Отбор и наем персонала. Технологии
тестирования и оценки. Издательство: ВЕРШИНА, 2009 г.
8. Соколова М.И., Дементьева А.Г., Управление человеческими ресурсами. Учебник. М., 2006, Стр. 5-26
9. Яковлева Татьяна. Мотивация персонала. Построение эффективной системы оплаты труда. СПб:
“Питер” 1-е издание, 2009 год, 240 стр.
10. Иванова С.В. Искусство подбора персонала: Как оценить человека за час. – 3-е изд. – М.:Альпина
Бизнес Букс, 2006. – 160с.
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2. Մարքեթինգի և տնտեսական վարքի հոգեբանություն

4. 2 ժամ/ շաբ.

5. 30 ժ. Դասախոսություն

6. 2 -րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ քննությունների

3. 3 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
Դասընթացն ուղղված է ձևավորելու ընդհանուր պատկերացում մարդու տնտեսական
ակտիվության կոգնիտիվ, աֆֆեկտիվ և դրդապատճառային գործոնների, մակրոտնտեսական վարքի
և սպառողական ակտիվության վերաբերյալ: Ձևավորել վերլուծական հմտություններ մարդու
ձեռներեցության նախադրյալների և սպառողական վարքի ընկալման և կառավարման ուղղությամբ:
Առանձին ուշադրություն է դարձվում շուկայի կառավարման հոգեբանական
ասպեկտին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


մարդու
տնտեսական ակտիվությանկոգնիտիվ,
աֆֆեկտիվ և
դրդապատճառային գործոնները
 մակրոտնտեսական վարքի կառավարման առանձնահատկությունները և վերլուծության
ցուցանիշները
 սպառողական վարքի առանձնահատկությունները և կառավարման օրինաչափությունները
դրամային
վարքի առանձնահատկությունները և
դրամային
վարքի էվրիստիկ
կարգավորիչները
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
 ինքնուրույն կազմակերպել և իրականացնել տնտեսական վարքի ուսումնասիրության
հետազոտական ծրագրեր
 չափել և կառավարել դրամային վարքի էվրիստիկ հնարների դրսևորումները
 ուսումնասիրել տնտեսական ագենտի սպառողական նախընտրությունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.




Մարդու տնտեսական ակտիվության գործոնների վերաբերյալ համակարգային գիտելիք
Տնտեսական
ագենտի
սպառողական
առանձնահատկությունների
չափման
գործնականհմտություններ

11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասընթացի յուրացումը իրականանում է միմյանց միջև փոխադարձ պարապմունքների և կրթության
ձևերի միջոցով, որոնց թվին են պատկանում դասախոսությունները, պրակտիկ պարապմունքները,
ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքը, յուրացման այլ ակտիվ մեթոդներ, պրակտիկ
առաջադրաների իրականացում, գործնական խաղեր, խմբային քննարկումներ:
Կարևոր տեղ է հատկացվում ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքին, որը ներառում է անցած
նյութի կրկնություն՝ կոնսպեկտներով, յուրաքանչյուր թեմայի գրականության հետ ծանոթացում, այդ
թվում նաև համացանցի օգնությամբ խմբային քննարկումներին
նախապարտրաստում:
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12 Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ինքնուրույն աշխատանք. Ինքնուրույն աշխատանքը գնահատվում է առավելագույնը 2 միավոր
Գնահատման մեթոդ. Գնահատվում է ձեռք բերված հմտությունների ու գիտելիքների կիրառությունը
Գնահատման չափանիշներ. մեթոդիկաների կիրառություն, կատարած աշխատանքի ներկայացում,
ստացված արդյունքների քանակական և որակական մեկնաբանություն
Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 2 միավոր:
Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 16 միավոր.
Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի, Գնահատման
չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը, պատասխանների
ամբողջականությունը և անսխալականությունը։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Տնտեսագիտական վարքի ուսումնասիրման առարկան և խնդիրները: Տնտեսագիտական վարքի
ուսումնասիրման նախապատնությունը և պատմությունը: Տնտեսական վարքի կոգնիտիվ,
աֆեկիվ և դրդապատճառային գործոնները:
2. Մակրոտնտեսական վարքը որպես տնտեսագիտական հոգեբանության ուսումնասիրման
հիմնախնդիր: Ձեռներեցության հոգեբանություն:
3. Շուկա: Շուկայի կառավարման հոգեբանական գործոնները:
4. Սպառման
գործոնները:
Ապրանքը
սպառողական
վարքում:
Ապրանքի
առանձնահատկությունները: Սպառողական նախընտրություններ: Սպառողի որոշման
ընդունման ոճերը և դրանց հոգեճանաչումը: Ապրանքային ֆետիշիզմ: Ցուցադրական
սպառողական վարք:
5. Դրամային վարքը որպես տնտեսագիտական հոգեբանության ուսումնասիրման
հիմնախնդիր: Դրամային պատրանքը որպես դրամային վարքի էվրիստիկ երևույթ:
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Дейнека, О.С. Экономическая психология / О.С. Дейнеко. – СПб.: Изд-во СПбУ, 2000. – 160 с.
Максименко, А.А. Монетарные стратегии экономического поведения молодежи / А.А.
2. Максименко // Экономическая психология в России и Беларуси: сб. науч. работ / под ред. А.Л.
Журавлева, В.А. Поликарпова. – Минск: Экономпресс, 2007. – С. 156-181.
3. Соколинский, В.М. Психологические основы экономики / В.М.Соколинский. – М.: ЮНИТИ, 1999.
– 215 с.
4. Соколова, Г.Н. Мотивация и стимулирование труда в контексте International Encyclopedia of the
Social & Behavioral Sciences, 2001
5. Kahneman, Daniel; Tversky, Amos (1979). "Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk".
Econometrica. The Econometric Society. 47 (2): 263–291.
6. Simon, Herbert A. (1987). "Behavioral Economics". The New Palgrave: A Dictionary of Economics. 1.
pp. 221–24.
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2. Արդյունավետ վարքի ձևավորում և կառավարում

4. 2 ժամ/ շաբ.

5. դաս.՝ 30

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման

3. 3 կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝







Տալ գիտելիքներ ու հմտություններ, որոնք անհրաժեշտ են արդյունավետ վարքի
կազմակերպման համար` կապված դրդապատճառային դիրքորոշումների փոփոխությունների
և տոլերանտ գիտակցության կառավարման հետ
Գիտելիքներ փոխանցել կազմակերպչական վարքի կառավարման կոգնիտիվ ու վարքային
մոտեցումների վերաբերյալ, հաշվի առնելով արդյունավետ վարքի բաղադրիչները և հիմնական
դրույթները
Ծանոթացնել վարքի կառավարման տարբեր գործնական և թրենինգային մոտեցումներին,
որոնք ընկած են ինչպես անձի ինքնաներկայացուցչական, այնպես էլ TOTE մոդելների հիմքում

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն




բացատրել արդյունավետ վարքի կառավարման հիմնական սկզբունքները հիմնադրույթներն
ու հասկացությունները
ներկայացնել վարքի մոդելի կառուցման մեթոդները, որոնք անհրաժեշտ են արդյունավետ
վարքի կազմակերպման համար
պարզաբանել և
ձևակերպել արդյունավետվարքի կառավարման
ժամանակակից
մեխանիզմները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


կիրառել հոգեբանական (տեսական և գործնական) գիտելիքներն ինչպես թրենինգային,
այնպես էլ հետազոտական աշխատանքներ կազմակերպելիս
 վերլուծել արդյունավետ վարքի կառավարման ընդհանուր պահանջները և բացահայտել նրա
հիմնական փուլերը
 ցուցաբերել անհրաժեշտ հմտություններ արդյունավետ վարքի կառավարման համար, մշակել
ղեկավարի արդյունավետ վարքի կառավարման մոդել
 իրականացնել
գործնական աշխատանքներ
արդյունավետ վարքի
հմտությունների ձեռքբերման համար
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
 առաջարկել համապատասխան գիտելիքները հոգեբանության տարբեր բնագավառներում
 արժևորել արդյունավետ վարքը խոչընդոտող հոգեբանական գործոնները
 կազմակերպել
հոգեշտկողական աշխատականքներ վարքային ռազմավարութան
հոգեբանական տեխնիկաներ մշակելիս
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.






կիմանա անձնային որակների, հմտությունների և կարողությունների բացահայտման
հիմնական մոտեցումները, որոնք կնպաստեն գործնականում արդյունավետ վարքի
դրսևորմանը
կկիրառի հմտություններ աշխատանքների բաժանման համակարգ մշակելու և ղեկավար
(կառավարիչ) աշխատելու համար
կիրականացնի թիմային աշխատանքի հիմնական մոտեցումները:
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.



Դասախոսություններ և քննարկումներ

 Ինքնուրույն աշխատանք/թրենինգային ծրագրերի քննարկումներ
 Ընթացիկ ստուգումներ
12․Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն

Գնահատման մեթոդը գրավոր ստուգում – 4միավոր
Գնահատման չափանիշները՝ տեսական գիտելիքների իմացություն, խնդիրների
ինքնուրույն վերլուծություն
2-րդ ընթացիկ քննություն

Գնահատման մեթոդը՝ Ինքնուրույն աշխատանքի բանավոր ստուգում
Գնահատման չափանիշներ՝ արդյունավետ վարքի թրենինգային ծրագրի մշակում և ներկայցում4 միավոր
Ընթացիկ ստուգում – 6 միավոր
Ինքնուրույն աշխատանք- 6միավոր
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից
ԲԱԺԻՆ 1. ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՎԱՐՔԻ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԸ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՄԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ
Առարկայի շրջանակներում քննարկվող առաջին բաժինը նվիրված է արդյունավետ վարքի հիմքում
ընկած կազմակերպչական վարքի մոտեցումների ուսումնասիրմանը։ Այն հնարավորություն է տալիս
ուսանողներին պատկերացում կազմել արդյունավետ վարքի մոդելների վերաբերյալ, որոնց հիմքում
ընկած են կոգնիտիվ, վարքային( բիհեվիորիստական) և սոցիալական ուսուցանման մոտեցումները։
Քննարկվում են արդյունավետ վարք և մենեջմենթ, արդյունավետ մենեջեր, էթիկայի և վարվելակերպի
կանոնները, տոլերանտ գիտակցությունը ու կառավարման գործունեության հմտությունները։
Ներկայացվում են նաև աշխատակիցների հարմարման տեսակները, փուլերը և տեմպը
ԲԱԺԻՆ 2. ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՎԱՐՔԻ ՖՈՒՆԴԱՄԵՆՏԱԼ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ “TOTE”-Ի ՄՈԴԵԼԸ
Սույն բաժնում ներկայացվում են այն հիմնական հմտությունները, որոնք կնպաստեն
նպատակաուղղված և արդյունավետ վարքի կազմավորմանը։ Քննարկվում են արդյունավետ վարքի
տեսության հիմնական դրույթները ( կյանքի արդյունավետություն, նպատակի նվաչում և
իրավիճակային արդյունավետություն) և ինքնաարդյունավետության վրա ներազդող գործոնները։
Տվյալ բաժնում ներկայացվող թեմաների քննարկման արդյունքում ուսանողները պատկերացում են
ունենում անորոշ, կամ ոչ վստահ վարքի ձևավորման վերաբերյալ, ինչպես նաև վստահ վարքը
խոչընդոտող հիմնական պատճառների մասին։ Սույն բաժնում քննարկվող թեմաները թույլ են
տալիս ուսանողներին գործնականում հասկանալ վարքի ճկունությունը և դրանով իսկ
պայմանավորված արդյունավետ վարքի դրսևորումը։
ԲԱԺԻՆ

3.

ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ

ՎԱՐՔԻ

ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ

ՏԱՐԲԵՐ

ՄԻՋԱՆՁՆԱՅԻՆ

ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ
Բաժնում ներկայացվում են թեմաներ, որոնք ուսանողները կկարողանան կիրառել հետագա
ինքնուրույն հետազոտական և գործնական աշխատանքներում։ Քննարկվում են հարցեր, կապված
անձնային որակների, հմտությունների և կարողությունների հետ, որոնք կապահովեն մարդուն,
ղեկավարին, կառավարիչին արդյունավետ, մասնագիտորեն գործել տարբեր իրավիճակներում։
Հատուկ ուշադրություն է հատկացվում միջանձնային հարաբերություններում արդյունավետ վարքի
հմտությունների

և

կարողությունների

դրսևորումներին․
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ստեղծարարություն,

ճկունություն,

հուզական ինտելեկտ, սոցիալական հասունություն, վստահություն և դժվարությունները
հաղթահարելու կարողություն։ Այս ամենը թույլ կտա ուսանողներին հասկանալու և վերլուծելու
հիմնական դժվարությունների պատճառները, որոնք ընկած են կոլեկտիվում միջանձնային
հարաբերությունների և կոնֆլիկտային իրավիճակների հիմքում։
ԲԱԺԻՆ 4. ՎԱՐՔԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՒՄ ԵՎ ԻՆՔՆԱԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄ
Բաժնում քննարկվում են թեմաներ, կապված դրդապատճառների հետ, որոնք ձևավորում են
գիտակցված վարք։ Օպերատիվ ինքնամոտիվացիայի մեթոդները։ Ուսանողները կիմանան
կազմակերպված վարքի, աշխատունակության, ժամանակի կառավարման և սթրեսմենեջմենթի
կարևորությունը վարքի վերահսկման ժամանակ։ Տվյալ բաժնում նպատակահարմար է քննարկել
թեմաներ, կապված անձնային արդյունավետության հետ և մշակել փուլային թրենինգներ ըստ
հետևյալ թեմաների․ «Ժամանակի կառավարում», « Ժամանակ + սթրես-մենեջմենթ»,
«Հրապարակային ելույթների հիմքերը»։ Այս ամենը թույլ կտա ուսանողներին հասկանալու և
վերլուծելու գործնական աշխատանքում ծագող խնդիրները և դժվարությունները ու դրանց
հաղթահարման ուղիները։
ԲԱԺԻՆ 5. ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՎԱՐՔԸ ԶԱՐԳԱՑՆՈՂ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՆԵՐ
Սույն բաժնում ներկայացված են այն տեխնիկաները, որոնց օգնությամբ ուսանողները կստանան
համապատասխան գիտելիքներ և հմտություններ արդյունավետ վարք ապահովելու համար։ Այս
ամենը թույլ կտա ուսանողներին արագ կողմնորոշվել և կիրառել ստացած գիտելիքները տարբեր
իրավիճակներում, քանի որ նրանք հնարավորություն կունենան զարգացնելու ինքնաճանաչման,
վստահ վարք դրսևորելու և ստեղծարարության հմտությունները։ Սույն բաժինը նեռարում է նաև
հոգեթերապեվտիկ տեխնիկա։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Պապոյան Վ.Ռ., Խաչատրյան Ն.Գ . Տոլերանտ գիտակցության հոգեբանություն, Երևան 2004
2. Кулатаева А.А. Эффективное поведение на рынке труда. Учебное пособие. – Элективный курс.
Южноуральск, 2010. – 161 с.
3. Платонов Ю.П. Психологические феномены поведения персонала в группах и организациях. В2- х
т.: т1.СПб.: Речь, 2007-416с.
4. Сергиенко Е.А., Виленская Г.А., Ковалева Ю.В. Контроль поведения как субъектная регуляция/- М.:
Изд-во Институт психологии РАН, 2010.,-352с.
5. Стюарт-Котце Р. Результативность: Секреты эффективного поведения /Робин Стюарт – Котце; пер.с
англ.- М.: Альпина Паблишер, 2012.-280с.
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1. 1306/Մ10
4. 4 ժամ/շաբ.
6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

2. PR և իմիջի հոգեբանություն
«Հետազոտական բաղադրիչով»
5. դաս.՝ 30, գործ.՝ 30

3. 6 կրեդիտ

7. Եզրափակիչ գնահատում

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողներին ծանոթացնել PR, իմիջմեյքինգի և գովազդի հիմնական
առանձնահատկություններին և տարբերությանը,
ձևավորել հմտություններ PR, գովազդիև իմիջմեյքինգի հիմնական գործիքակազմը կիրառելու
համար:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
տարբերակել, անվանել հիմնական կատեգորիաները, սահմանել և համեմատել դրանք,
2.վերլուծել PR-ը, գովազդը և իմիջմեյքինգը հոգեբանական գիտելիքի դիտանկյունից,
3.ճանաչել և նկարագրել ոլորտում առկա PR և գովազդի դասական և ժամանակակից
տեսությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.ձևավորել և գնահատել PR ծրագրեր և կառուցել իմիջային ռազմավարություններ,
5.հոգեբանական մեթոդաբանությամբ վերլուծել և գնահատել ժամանակակից գովազդներն ու PR
ծրագրերը,
մշակել արդյունավետ հաղորդակցման առաջարկներ և իրագործել դրանք:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
Դասընթացը հնարավորություն է տալիս ստանալ ընդհանրական գիտելիքներ արդյունավետ
կառավարչական և կազմակերպական գործունեության իրականացման համար:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
 Դասընթացը ապահովում է կազմակերպական հոգեբանին անհրաժեշտ գիտելիքներ և դրանց
իրականացման հմտություններ արդյունավետ հաղորդակցման և մենեջմենթի ոլորտում:
 Ուսանողը կիմանա հանրային կապերի և իմիջագիտության հիմնական հայեցակարգերը:
Կկիրառի ձևավորված հմտությունները մենեջմենթի ոլորտում:
 Կիրականացնի և կմշակի ռազմավարական ծրագրեր հասարակայնության հետ կապերի
ոլորտում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.




Ինտեռակտիվ մեթոդ:
Խմբային աշխատանք՝քննարկում, թրենինգներ:
Ինքնուրույն աշխատանք՝ գրականության վերլուծություն, զեկույցների, վիզուալ
ցուցադրությունների և հեղինակային ծրագրերի պատրաստում և ներկայացում:
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12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1- ին ընթացիկ քննություն –գրավոր, ներառում է քննարկված հարցերի գրավոր վերլուծություն:

Գնահատվում է 0-5 միավորներով: Գնահատման չափանիշները՝ տեսական
գիտելիքների իմացություն, խնդիրների ինքնուրույն վերլուծություն:
2- րդ ընթացիկ քննություն –բանավոր, ներառում է հեղինակային պրոյեկտների ներկայացում:
Գնահատվում է 0-5 միավորներով: Գնահատման չափանիշներ՝ ինքնուրույնություն,

նորարարություն, կիրառելիություն, արդյունավետություն:
Եզրափակիչ քննություն – բանավոր հարցում, գնահատվում է 0-10 միավորով: Գնահատման
հիմնական չափանիշները՝ նյութի տիրապետում, ինքնուրույնություն, վերլուծական միտք,
գիտելիքի ընդհանրացման և կիրառական ելքի հստակ գիտակցում:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Բաժին 1՝ PR՝ որպես արդյունավետ հաղորդակցում, հիմնական առանձնահատկությունները:
Տվյալ բաժնում ներկայացված է հասարակայնության հետ կապեր կատեգորիայի
սահմանում և վերուծություն: Ներկայացվում է տվյալ ֆենոմենի զարգացման
պատմական ակնարկ և քննարկվում են դրա առաջացումը դետերմինավորող
գործոնները: Բաժինը ներառում է արդյունավետ հաղորդակցման հիմնական փուլերը
PR հաղորդակցման մոդելի օրինակի վրա:
Բաժին 2՝ Իմիջմեյքինգ, իմիջի ձևավորման հիմնական օրինաչափությունները և մեխանիզմները,
գործարար իմիջ:

Բաժինը ներառում է իմիջագիտության զարգացման պատմական ակնարկ, քննարկվում է
իմիջ

հասկացությունը

տարբեր

հոգեբանական

մոտեցումների

դիտանկյունից:

Ներառված է արդյունավետ իմիջի ձևավորման կարևոր գործոնների վերլուծությունը:
Բաժինը

ներառում

է

սոցիալական

տարբեր

ոլորտներում

իմիջի

ձևավորման

մասինգիտելիքներ:
Բաժին

3՝Գովազդ.

տեսակները,

գործառույթները,

դրա

ձևավորման

հիմնական

օրինաչափությունները և ներգործության հոգեբանական մեխանիզմները:

Երրորդ բաժնում խոսվում է առևտրային, սոցիալական և քաղաքական գովազդի
առանձնահատկությունների, տարբերությունների և սպառողների վրա ներազդման
մեխանիզմների մասին: Ձևավորվում են հմտությունների արդյունավետ գովազդի
կերտման համար:
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12․ Հիմնական գրականության ցանկ․
1. Ասրիյան Է.Վ., Քաղաքական իմիջի հոգեբանական հիմունքները: Մենագրություն: Եր.:

Հեղ.հրատ., 2016. – 232 էջ:
2. Մելքոնյան

Ն.Ա., Քաղաքական իմիջ. Մեկնաբանություններ
սկզբունքներ: Դասընթաց հասարակագետների համար: Եր.

և ձևավորման
Երևանի պետ.

Համալսարանի հրատ. 2007., 162 էջ
3. Богданов Е., Зазыкин В., Психологические основы «Паблик рилейшнз» 2-е изд. – СПб.:

Питер, 2004.- 204
4. Гуревич П.С., Психология рекламы: Учебник для студентов вузов. – М.: 2005. – 287с.
5. Егорова-Гантман, Плешаков К.В., Политическая реклама.– М.:Никколо-Медиа, 2002, изд.

2. – 240с.
6. Кармин А.С., Психология рекламы., СПб.: Изд. ДНК, 2004. - 512с.
7. Кольев А., Политическая мифология: Реализация социального опыта. М,: Логос, 2003. –

384 с.
8. Лебедев-Любимов А.Н., Психология рекламы. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2006. – 384с.
9. Липпман У., Общественное мнение. – М.: Институт Фонда Общественное мнение, 2004.

– 384 с.
10. Макиавелли Н., Государь., М.: Эксмо: Харьков: Фолио, 2007. -671 с.
11. Маркони Д., PR: Полное руководство; Пер. с англ. Д.Р. Геренава, Ю.П. Леоновой. – М.:

Вершина,
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Կամընտրական
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2. Աշխատակազմի ուսուցման և մոտիվացիայի կառավարում

4. 2 ժամ/շաբ.
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

3. 3 կրեդիտ

5. դաս. - 30,
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝.



մագիստրանտներին ներկայացնել աշխատակազմի ուսուցման նորարական
տեսակետները՝անձնակազմի ուսուցումը դիտարկելով որպես տնտեսական արդյունք
ստանալու միջոց,



մագիստրանտներին ծանոթացնել աշխատանքի մոտիվացիայի կառավարման
էությանն
ու
ժամանակակից
հիմնահարցերին,
որոնք
ապահովում
են
կազմակերպության մարդկային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարումն և
նպատակների նվաճումը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն




նկարագրելու և մեկնաբանելու կազմակերպության մարդկային ռեսուրսների
կառավարման
համակարգը,
վերջինիս
համատեքստում
աշխատակազմի
շարունակական ուսուցման ապահովման կարևորությունը,
ներկայացնելու անձնակազմի աշխատանքի մոտիվացիայի կառավարման
ժամանակակիցտեսակետները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ



կատարելու անձնակազմի ուսուցման դրդապատճառների-խթանների
անհատականհամակարգի հիմնավորված ընտրություն,
խթանելու
անձնակազմի
աշխատանքային
պրակտիկ
ընդունակությունների
առաջխաղացումը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


վերլուծելու կառավարման հոգեբանության համակարգում առկա խնդիրները և
առաջարկելուդրանց լուծման եղանակներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ
վերջնարդյունք(ներ)ը.
11․Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.




դասախոսություններ և քննարկում,
պասիվ ունկնդրում,
փոխադարձ հարցադրումներ:
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12․Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն
Գնահատման մեթոդը գրավոր ստուգում – 4միավոր

Գնահատման չափանիշները՝ տեսական գիտելիքների իմացություն, խնդիրների ինքնուրույն
վերլուծություն
2-րդ ընթացիկ քննություն

Գնահատման մեթոդը և չափանիշները՝ Ինքնուրույն աշխատանքի բանավոր ստուգում-4 միավոր
Ընթացիկ ստուգում – 6 միավոր
Ինքնուրույն աշխատանք- 6միավոր
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.







Աշխատակազմի ուսուցումը որպես անձնակազմի վարքի առանցքը կազմող հիմնարար
գործընթացներից մեկը:
Աշխատավայրերում և աշխատավայրից դուրս, բայց կազմակերպության ներսում
իրականացվող ուսուցման տեխնոլոգիաները:
Աշխատանքի մոտիվացիայի կառավարման հիմնախնդիրներն ու սկզբունքները:
Աշխատակիցների համար դրդապատճառների-խթանների հիմնավորված ընտրության
առանձնահատկությունները:
Կազմակերպության անձնակազմի աշխատանքի խթանման պրակտիկան:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Կառավարիչների հոգեբանական ընտրության գործընթացի առանձնահատկությունները,
Աղուզումցյան Ռ., Պետրոսյան Լ., Պողոսյան Ս., Խաչատրյան Ա., Եր.: Կառավարման
ակադեմիա, 2016, 208 էջ:
2. Кеннет Ф., Технологии обучения менеджеров: Где, когда и как их использовать, М.: Добрая
книга, 2006, 295 с.
3. Кибанов А. Я. (ред.) Управление персоналом организации. Учебник. 4-е изд., доп. и перераб, М.:
ИНФРА-М, 2010, 695 с.
4. Вахромов Е. Е. Развитие персонала в кризисной ситуации: некоторые психологические
закономерности и особенности, Потенциал личности: комплексный подход. Материалы
Всероссийской Internet-конференции, отв. ред Е. А. Уваров, Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р.
Державина, 2004, с. 15-19.
5. Дмитренко Г. А., Шарапатова Е. А., Максименко Т. М. Мотивация и оценка персонала. Учебное
пособие, К.: МАУП, 2002, 248 с.
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2. Գործարար հաղորդակցման հոգեբանություն

4. 2 ժամ/ շաբ.
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

3. 3 կրեդիտ

5. դաս.՝ 30
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման

8.Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողներին ծանոթացնել գործարար հաղորդակցման առանձնահատկություններին,
մեխանիզմներին և օրինաչափություններին
ձևավորել հմտություններ գործարար հաղորդակցման արդյունավետությունը բարձրացնելու
համար
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
տարբերակել, անվանել գործարար հաղորդակցման հիմնական կատեգորիաները, սահմանել և
համեմատել դրանք,
վերլուծել գործարար հաղորդակցման մեխանիզմները հոգեբանական գիտելիքի դիտանկյունից,
3.ճանաչել և նկարագրել ոլորտում առկա գործարար հաղորդակցման ժամանակակից
տեսությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.ձևավորել և գնահատել գործարար հաղորդակցման ռազմավարություններ,
5.հոգեբանական մեթոդաբանությամբ վերլուծել և գնահատել ռիսկային պայմաններում
իրագործվող հաղորդակցումը,
մշակել արդյունավետ հաղորդակցման առաջարկներ և իրագործել դրանք:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
դասընթացը հնարավորություն է տալիս ստանալ ընդհանրական գիտելիքներ արդյունավետ
կառավարչական և կազմակերպպական գործունեության իրականացման համար:
10․Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Դասընթացը ապահովում է կազմակերպական հոգեբանին անհրաժեշտ գիտելիքներ և դրանց
իրականացման հմտություններ արդյունավետ հաղորդակցման և մենեջմենթի ոլորտում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.




Ինտեռակտիվ մեթոդ:
Խմբային աշխատանք՝քննարկում, թրենինգներ:
Ինքնուրույն աշխատանք՝ գրականության վերլուծություն, զեկույցների, վիզուալ
ցուցադրությունների և հեղինակային ծրագրերի պատրաստում և ներկայացում:
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12․Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1- ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.

Գնահատման մեթոդ՝ վերլուծական գրավոր, առաջադրված խնդրի լուծում,
Գնահատման
չափանիշները՝
նյութի ինքնուրույն վերլուծություն,
ամբողջականություն և համապատասխանություն

պատասխանների

2- րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.

Գնահատման մեթոդները՝ ինքնուրույն աշխատանքի գնահատում (ակնարկ՝ էսսե, առանձին մեթոդի,
թեստի և տեխնիկայի արդյունքների մեկնաբանում/
Գնահատման չափանիշները՝ կատարված աշխատանքի թեմատիկ համապատասխանությունը և
ինքնուրույն վերլուծությունը
Ինքնուրույն աշխատանք. Ինքնուրույն աշխատանքը գնահատվում է առավելագույնը 8 միավոր
Գնահատման մեթոդ. Գնահատվում է ձեռք բերված հմտությունների ու գիտելիքների
կիրառությունը Գնահատման չափանիշներ. մեթոդիկաների կիրառություն, կատարած
աշխատանքի
ներկայացում, ստացված արդյունքների քանակական և որակական մեկնաբանություն

Ընթացիկ ստուգում՝. գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր
Գնահատման մեթոդ. ռեֆերատի զեկուցում
Գնահատման չափանիշները. ինքնուրույն վերլուծություն և բանավոր ներկայացում
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Բաժին 1՝ Արդյունավետ հաղորդակցում, հիմնական առանձնահատկությունները:
Բաժինը ներառում է հաղորդակցում հասկացության սահմանումը և վերլուծությունը սոցիալական
հոգեբանության դիտանկյունից: Հաղորդակցումը քննարկվում է հոգեբանական դասական և
ժամանակակից տեսությունների համատեքստում: Դիտարկվում են արդյունավետ հաղորդակցման
հիմնական առանձնահատկությունները, օրինաչափությունները, մեխանիզմները:
Բաժին 2՝ Միջանձնային ընկալումը գործարար հաղորդակցման գործընթացում: Բաժինը ներառում է
սոցիալական պերցեպցիայի հիմնական օրինաչափություններն ու մեխանիզմները: Քննարկվում են
ընկալման կարծրատիպերը և դրանց տեսակները,
կարծրատիպային էֆեկտները: Ատրակցիայի և ատրիբուցիայի երևույթները դիտարկվում են
հաղորդակցման համատեքստում:
Բաժին 3՝ Գործարար հաղորդակցումը սոցիալական տարբեր ոլորտներում:
Բաժինըներառումէիմացությանևհմտություններիձևավորումըգործարարհաղորդակցման
հիմնական օրինաչափությունների մասին: Վերբալ և ոչ վերբալ գործարար հաղորդակցում,
գործարար իմիջ, գործարար էթիկա, բանակցությունների վարման առանձնահատկությունները:
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14․ Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Берн, Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений. Люди,
которыеиграют в игры. / Э. Берн. – Л.,2012.
2. Липпман У., Общественное мнение. – М.: Институт Фонда Общественное мнение, 2004. – 384 с.
Фомин, Ю.А. Прикладное НЛП: техника эффективного общения / Ю.А. Фомин. - Минск: Современная
школа, 2009.
3. Фомин, Ю.А. Психология делового общения / Ю.А. Фомин. – Минск: Амалфея, 2003.
4. Харрис Р. Психология массовых коммуникаций / Харис Р. 4-е международное
издание / СПбПРАЙМ-ЕВРОЗНАК» «Издательский дом НЕВА», Москва «ОЛМАПРЕСС» 2002.
5. Психология и этика делового общения / Под ред. В. Н. Лавриненко, 4-е изд., М.: ЮНИТИДАНА,2005. — 415 с.

487

3. 1306/Մ13

2. Կառավարչական որոշումների հոգեբանություն

4. 2 ժամ/ շաբ.

5. Դաս.՝ 30

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման

3. 3 կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձեւավորել հմտություններ, որոնք թույլ կտան
կառավարման ոլորտում օգտագործել որոշման ընդունման տարբեր ժամանակակից եւ դասական
մոտեցումներ վերջիններիս առավել արդյունավետ իրականացման համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
 պատկերացում կունենա որոշման ընդունման հոգեբանական տեսությունների մասին,
 կհասկանա կառավարչական որոշումների ընդունման առանձնահատկությունները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
 կկարողանա վերլուծել որոշման ընդունման գործընթացը,
 կկարողանա չափել որոշման ընդունման անհատական ոճերը
կկարողանա կիրառել որոշման մշակման և ընդունման ակտիվացման և ուղղորդման
անհատական և խմբային մեթոդներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.




գիտելիք որոշման ընդունման գործընթացի մեթոդաբանական սկզբունքների մասին
որոշման ընդունման անհատական ոճերի ճանաչման և վերլուծության
գործնական հմտություններ



որոշման ընդունման էվրիստիկ սխալների վերլուծության և հաղթահարման
գործնական հնարներ

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1. Դասընթացի յուրացումը իրականանում է միմյանց միջև փոխադարձ պարապմունքների և
կրթության ձևերի միջոցով, որոնց թվին են պատկանում դասախոսությունները, պրակտիկ
պարապմունքները, ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքը, յուրացման այլ ակտիվ
մեթոդներ, պրակտիկ առաջադրաների իրականացում, գործնական խաղեր, խմբային
քննարկումներ:
2. Կարևոր տեղ է հատկացվում ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքին, որը ներառում է
անցած նյութի կրկնություն՝ կոնսպեկտներով, յուրաքանչյուր թեմայի գրականության հետ
ծանոթացում, այդ թվում նաև համացանցի օգնությամբ խմբային քննարկումներին
նախապարտրաստում:
3. Առարկայի դասավանդումը ենթադրում է նաև կառավարչական որոշումների կայացման
ինչպես բարդ մաթեմատիկական մեթոդների և մեծածավալ ինֆորմացիայի, այնպես էլ
հարաբերականորեն պարզ մոտեցումների կիրառում պահանջող ժամանակակից բազմաթիվ
գործնական հնարների և մեթոդների մատուցում:
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.






1-ին ընթացիկ քննություն (25 %): Իրականացվում է գրավոր՝ թեստային հարցերին բաց և փակ
պատասխանների ձևով:
2-րդ ընթացիկ քննություն (25 %): Իրականացվում է գրավոր՝ թեստային հարցերին բաց և փակ
պատասխանների ձևով:
Ընթացիկ ստուգում (25 %): Իրականացվում է բանավոր՝ համաձայն անցած թեմաների
կազմված հարցաշարի հարցերին ուսանողների բանավոր պատասխանների միջոցով:
Ինքնուրույն աշխատանք (25 %): Իրականացվում է ուսանողների կողմից հետազոտական
վերլուծական աշխատանքի իրականացման և դրա բանավոր ներկայացման գնահատման
միջոցով:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

1. Որոշման ընդունման հոգեբանական հիմնախնդիրները: Կառավարչական որոշումների
կայացում: Որոշման ընդունման հոգեμանության առարկան եւ խնդիրները: Որոշման
ընդունումը որպես անձի ործունեության հոգեկան կարգավորման ինտեգրալ գործընթաց:
Խնդրային իրավիճակ. հոգեμանական վերլուծություն եւ առանձնահատկությունները:
Որոշման ընդունման փորձարարական ուսումնասիրման հիմնական սկզբունքները:
Կառավարչական որոշումների / ԿՈ/ հասկացությունը: ԿՈ-ի դասակարգումը:
2. Որոշման ընդունումը որպես գործընթաց և մոդելները: Որոշման մշակման եւ ընդունման
գործընթացը: Կառավարչական որոշումների մշակման առանձնահատկությունները:
Որոշման ընդունման որակական մոդելները: Անձը որպես որոշման ընդունման
կենտրոնական օղակ:
3. Որոշման ընդունումը ոչ ամբողջական և ոչ ճշգրիտ ինֆորմացիայի պայմաններում: Որոշման
ընդունման համակարգային էվրիստիկ սխալները: Որոշման ընդունման անձնային
ործոնները: Ռիսկի հասկացությունը եւ նրա դասակարգումը: Ռիսկի նվազեցման եւ
կանխարգելման մեթոդները: Անհատական եւ խմբային որոշումների ընդունման
ընդհանրություններն ու տարբերությունները:
Որոշման մշակման և ընդունման առանձնահատկությունները խմբում: Խմբային որոշման
ընդունման որակական ցուցանիշները: Խմբային որոշման ընդունման մեթոդները:
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1. 1306/Մ13

2. Ձեռներեցության հոգեբանություն

3. 3 կրեդիտ ECTS
Կրեդիտ

4. 2 ժամ/ շաբ.

5. դաս.՝ 30

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝

 ուսումնասիրել կառավարման ոլորտում ձեռներեցի, ձեռներեց-ղեկավարի և ձեռներեցության,
ինչպես նաև՝ լիդերի հոգեբանական հիմքերը,նաև՝ ձեռներեցության, լիդերության
կենսաբանական և սոցիալական, ինչպես նաև՝ պաթոլոգիական կողմը:
 փոխանցել գիտելիքներ աշխարհի առաջատար տնտեսահամակարգ ունեցող երկրների
կառավարչական
գործունեությունում
ձեռներեց-ղեկավարի
հոգեբանական
առանձնահատկությունների, վարքային մակարդակում ներգործության մեխանիզմների,
կազմակերպչական վարքի կառավարման կոգնիտիվ ու վարքային
մոտեցումների վերաբերյալ, հաշվի առնելով արդյունավետ վարքի բաղադրիչները և
հիմնական դրույթները
 ծանոթացնել ձեռներեցության տարբեր գործնական և թրենինգային մոտեցումներին, ռիսկի
գնալու ներքին պատրաստակամության
ակտիվացմանն ուղղված
հոգեբանական
վարժություններին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
բացատրելու արդյունավետ ձեռներեցության հոգեբանական, սոցիալ-կենսաբանական կողմը
վերլուծելու ձեռներեցության աշխարհի առաջատար փորձը,
արդյունավետ
ներգործութհյան
հոգեբանական մեխանիզմները
ներկայացնելու ռիսկի գնալու, նախաձեռնողության զարգացմանն ուղված հոգեբանական մեթոդները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
կիրառելու
հոգեբանական
(տեսական
և
գործնական) գիտելիքներն ինչպես
թրենինգային,այնպես էլ հետազոտական աշխատանքներ կազմակերպելիս
վերլուծելու
ձեռներեցության
հոգեբանական
առանձնահատկությունները
տեղական
ևհամաշխարհային բիզնես գորխընթացների համատեքտում
ցուցաբերելու անհրաժեշտ հմտություններ անձի արդարացված ռիսկի զարգացման հետ կապված
հոգեբանական վարժությունների իմացության,
իրականացնելու
գործնական աշխատանքներ
անձի մակարդակում
ձեռներեցությանհատկության դրսևորում և զարգացում ապահովելու համար

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
կիրառելու գիտելիքները պրակտիկայում
բացահայտելու արդյունավետ ձեռներեցության դրսևորմանը խոչընդոտող հոգեբանական
գործոնները
կազմակերպելու
հոգեբանական
վարժանքների
շարք՝ կիրառելով հոգեբանական
տեխնիկաներ ձեռներեցության հոգեբանական կողմը մշակելիս
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

 կծանոթանա ձեռներեցի և ձեռներեցության հոգեբանական հիմքերին, ձեռներեց- ղեկավար անձի
հոգեբանական առանձնահատկություններին, նաև լիդերության ախտաբանական կողմին,
կկարողանա հոգեբանական մակարդակում տարբերել ձեռներեցության, ղեկավարման,
իշխանության և լիդերության հոգեբանական առանձնահատկությունները,ի վիճակի կլինի
վերլուծել և կկարողանա կազմել կառավարման գործընթացում ձեռներեցի հոգեգրամման,
 կկարողանա համադրել կառավարման տարբեր մոդելներում (ամերիկյան, եվրոպական և
ճապոնական) ձեռներեց-ղեկավար հոգեբանական յուրահատկություններն ու ներգործության
մեխանիզմները:
 կճանաչի ներգործության մեխանիզմները և կկարողանա կիրառել միջանձնային
հարաբերություններում:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.





Դասախոսություններ և քննարկումներ
Թրենինգային ծրագրերի քննարկումներ
Դերային խաղեր և հմտությունների մարզում

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1- ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.
Գնահատման մեթոդ՝ վերլուծական գրավոր, առաջադրված խնդրի լուծում,
Գնահատման
չափանիշները՝
նյութի ինքնուրույն
վերլուծություն,
ամբողջականություն և համապատասխանություն

պատասխանների

2- րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.

Գնահատման մեթոդները՝ ինքնուրույն աշխատանքի գնահատում (ակնարկ՝ էսսե, առանձին մեթոդի,
թեստի և տեխնիկայի արդյունքների մեկնաբանում/
Գնահատման չափանիշները՝ կատարված աշխատանքի թեմատիկ համապատասխանությունը և
ինքնուրույն վերլուծությունը
Ինքնուրույն աշխատանք. Ինքնուրույն աշխատանքը գնահատվում է առավելագույնը 8 միավոր
Գնահատման մեթոդ. Գնահատվում է ձեռք բերված հմտությունների ու գիտելիքների
կիրառությունը Գնահատման չափանիշներ. մեթոդիկաների կիրառություն, կատարած
աշխատանքի
ներկայացում, ստացված արդյունքների քանակական և որակական մեկնաբանություն

Ընթացիկ ստուգում՝. գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր
Գնահատման մեթոդ. ռեֆերատի զեկուցում
Գնահատման չափանիշները. ինքնուրույն վերլուծություն և բանավոր ներկայացում
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12. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից

ԲԱԺԻՆ 1․ ՁԵՌՆԵՐԵՑՈՒԹՅԱՆ -ԼԻԴԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ
Այս բաժնում ուսումնասիրվելու է ձեռներեցության և կառավարչական գործընթացի հոգեբանական
բնութագիրը: Ձեռներեց, բզինեսմեն, ղեկավար, մենեջեր, լիդեր հասկացությունները: Լիդերության
հոգեբանական գիտական տեսություններն ու հայեցակարգերը: Հոգեգրամմա և պրոֆեսոգրաֆիա:
Ձեռներեցի

հոգեբանական

բնութագիրը:

Ձեռներեց-լիդերի

տիպերն

ու

տեսակները:

Ձեռներեցության,
լիդերության
ոճերն
ու
կառավարման
գործունեության
արդյունավետությունը; Այս բաժնում քննարկվող թեմանը փույլ են տալիս ուսանողն իմանալու
ձեռներեցի,

մենեձերի,

լիդերի

բիզնեսմենի

հոգեբանական

բնութագրություններն

ու

տարբերակիչները, առանձնահատկությունների մոդելը:
ԲԱԺԻՆ 2․ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՁԵՌՆԵՐԵՑ-ԼԻԴԵՐԻ ՀՈԵԳԵԳՐԱՄԱՆ
Բաժնում քննարկվելու են արդյունավետ ձեռներեցության հոգեբանական տեխնոլոգիաները և
հոգեբանական ներգործության մեխանիզմները: Լիդերության ախտաբանական կողմը. (Ստալինի,
Հիտլերի հոգեբանական բնութագրերը որպես լիդեր): Ժամանակակից ձեռներեց-լիդերների
հոգեգրամանների քննարկում, վերլուծություն: Դրանց արդյունքում ուսանողը կճանաչի նաև
ձեռներեց –լիդերի ախտաբանական կողմը: Կկարողանա կազմել ներկայիս ձեռներեց-լիդերների
հեգեգրամաներն ու պրոֆեսոգրամանները:
ԲԱԺԻՆ 3․ ՁԵՌՆԵՐԵՑԻ ԻՆՔՆԱԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄ, ԻՆՔՆԻՐԱՑՈՒՄ
Բաժնում քննարկվելու են ձեռներեցի դրդապատճառվածության հիմնախնդիրը,դրան վերաբերվող
գիտական ահյեցակարգերը: Դրդապատճառների հիերարխիան: Անձի արդարացված ռիսկի գնալու
հոգեբանական կողմը: Կին ձեռներեցի հոգեբանական առանձնահատկությունները: Ձեռներեց-լիդերի
իմիջը,
ինքնաներկայացում,
ինքնադրսևորման
և
ինքնիրացման
հոգեբանական
առանաձնահատկությունները: Տվյալ բաժնում նպատակահարմար է նաև քննարկել թեմաներ, որոնք
ուղղված կլինեն ներկա և անցյալ ժամանակներում դրսևորված կին ձեռներեցների (և՛ քաղաքական,
և՛ բիզնես ոլորտի) հոգեբանական մոդելները: Այդ ամենը թույլ կտա , որ ուսանողներըհասկանան որն
է ռիսկի հոգեբանական կողմը, վերլուծեն ձեռներեցության գենդերային առանձնահատկությունները,
իմիջի, ինքնիրացմանն ուղղված ներքին և արտաքին գործոնները:
ԲԱԺԻՆ 4․ ՁԵՌՆԵՐԵՑՈՒԹՅԱՆ ԷԹՆՈՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԿՈՂՄԸ
Բաժնում

քննարկվելու

է

աշխարնի

առաջատար

տնտեսահամակարգ

ունեցող

երկրների,

ամսնավորապես Ամերիկայի, ճապոնիայի և որոշ եվրոպական կառավարման մոդելներում
ձեռներեց-ղեկավարի հոգեբանական յուրահատկությունները, ինչպես նաև՝ ներգործելու ներհոգեկան
և վարքային առանձնահատկությունները: Քննարկվելու է նաև հայ ձեռներեցության հոգեբանական
հիքմերը, էթնո հոգեբանական կողմը, տրտվելու է նաև՝ ժամանակակից հայ ձեռներեցի հոգեգրաման:
Արդյունքում՝ ուսանողը կիմանա հայ ազգային էթնո բնութագրիչները, ինչպես նաև այլոց
հոեգեբանական առանձնահատկությունները՝ ձեռներեցության համատեքստում
ԲԱԺԻՆ 5․ ՁԵՌՆԵՐԵՑՈՒԹՅԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՆԵՐ
Սույն բաժնում ներկայացվելու են հոգեբանական վարժություններ և թրեյնինգներ՝ ուղղված խմբում
ձեռներեց-ղեկավարի «առաջադրմանն» ու վարքային դրսևորումների մեկնաբանմանը:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Սահակյան Մ., Կառավարման հոգեբանության մի քանի հարցեր, Երևան, 2015թ.:
2. Акперов И.Г., Масликова Ж.В. Психология предпринимательства: Учебное пособие. – М., 2003
г. Бардиер Г., Бизнесс психология. М., Генезис, 2002г, 412с .

3. Грэхем Х. Т., Бенетт Р., Управление человеческими ресурсами., М., 2003г. Райгородский Д. Я.,
Психология управления., М., 2006г.

4. Фарсон Р., Кехес Р., Парадоксы лидерства. М.: София, 2006г. Шейнов В. П., Психологическое
влияние., Харвест, 2007г.
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2. Սպառողական վարքի հոգեբանություն

4. 2 ժամ/շաբ.

5. 30ժ դաս․

6. 3-րդ՝աշնանային կիսամյակ

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման

3. 3 կրեդիտ
ECTS Կրեդիտ

9. Դասընթացի նպատակն է՝
Դասընթացն ուղղված է ձևավորելու ընդհանուր պատկերացում մարդու տնտեսական
ակտիվության և հատկապես սպառողական վարքի կոգնիտիվ, աֆֆեկտիվ և դրդապատճառային
գործոնների, սպառողական նախընտրություների և դրանց կառավարման սկզբունքների մասին:
Ձևավորել վերլուծական հմտություններ մարդու և սպառողական վարքի ընկալման և կառավարման
ուղղությամբ: Առանձին ուշադրություն է դարձվում շուկայի կառավարման հոգեբանական
ասպեկտին ըստ մարդկանց սպառողական նախընտրությունների դինամիկայի:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
 մարդու տնտեսական և սպառողական



ակտիվության կոգնիտիվ, աֆֆեկտիվ
և դրդապատճառային գործոնները
սպառողական վարքի առանձնահատկությունները և կառավարման օրինաչափությունները
դրամային վարքի առանձնահատկությունները և դրամային վարքի
էվրիստիկ կարգավորիչները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
 ինքնուրույն կազմակերպել և իրականացնել սպառողական վարքի


ուսումնասիրության հետազոտական ծրագրեր
չափել և կառավարել դրամային վարքի էվրիստիկ հնարների դրսևորումները

ուսումնասիրել տնտեսական ագենտի սպառողական նախընտրությունները:
10․ Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Մարդու սպառողական ակտիվության գործոնների վերաբերյալ համակարգային գիտելիք
Տնտեսական ագենտի սպառողական առանձնահատկությունների չափման գործնական
հմտություններ
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 Դասընթացի յուրացումը իրականանում է միմյանց միջև փոխադարձ պարապմունքների և
կրթության ձևերի միջոցով, որոնց թվին են պատկանում դասախոսությունները, պրակտիկ
պարապմունքները, ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքը, յուրացման այլ ակտիվ մեթոդներ,
պրակտիկ առաջադրաների իրականացում, գործնական խաղեր, խմբային քննարկումներ:
 Կարևոր տեղ է հատկացվում ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքին, որը ներառում է անցած
նյութի կրկնություն՝ կոնսպեկտներով, յուրաքանչյուր թեմայի գրականության հետ ծանոթացում,
այդ թվում նաև համացանցի օգնությամբ խմբային քննարկումներին նախապարտրաստում:
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 1-ին ընթացիկ քննություն (25 %): Իրականացվում է գրավոր՝ թեստային հարցերին բաց և
փակ պատասխանների ձևով:
 2-րդ ընթացիկ քննություն (25 %): Իրականացվում է գրավոր՝ թեստային հարցերին բաց և
փակ պատասխանների ձևով:
 Ընթացիկ ստուգում (25 %): Իրականացվում է բանավոր՝ համաձայն անցած թեմաների
կազմված հարցաշարի հարցերին ուսանողների բանավոր պատասխանների միջոցով:
 Ինքնուրույն աշխատանք (25 %): Իրականացվում է ուսանողների կողմից
հետազոտական վերլուծական աշխատանքի իրականացման և դրա
բանավոր
ներկայացման գնահատման միջոցով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Սպառման գործոնները:
2. Ապրանքը սպառողական վարքում: Ապրանքի առանձնահատկությունները:
3. Սպառողական նախընտրություններ:
4. Սպառողի որոշման ընդունման ոճերը և դրանց հոգեճանաչումը:
5. Ապրանքային ֆետիշիզմ:
6. Ցուցադրական սպառողական վարք:
7. Դրամային վարքը որպես տնտեսագիտական հոգեբանության
ուսումնասիրման հիմնախնդիր:

8. Դրամային պատրանքը որպես դրամային վարքի էվրիստիկ երևույթ:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Askergaard, S., Bamossy, H., Hogg, M., Solomon, M., 2006. Consumer behavior: a European
perspective. UK: Pearson Education Limited.
2. Blackwell, R., Miniard, P. and Engel, J. (2006) “Consumer behavior”
3. Deborah, J., Maclnnis, Wayne D. Hoyer. 2008. Consumer behavior. USA: Cengage Learning, Inc.
4. East, R., Wright, M. & Vanhuele, M. (2013) “Consumer Behaviour: Applications in Marketing” 2nd
edition, SAGE
5. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2001
6. Kahneman, Daniel; Tversky, Amos (1979). "Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk".
Econometrica. The Econometric Society. 47 (2): 263–291.
7. Noel, H. 2009. Consumer behavior. Switzerland: AVA Publishing SA.
8. Simon, Herbert A. (1987). "Behavioral Economics". The New Palgrave: A Dictionary of Economics.
1. pp. 221–24.
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1306/Մ16

2.Ռազմավարական

4. 2 ժամ/շաբ
6․ 3-րդ աշնանային կիսամյակ

և օպերատիվ
հոգեբանություն

մենեջմենթի 3 ECTS 3 կրեդիտ

5․ դաս․-30
7․ առանց եզրափակիչ գնահատումով

8․ Դասընթացի նպատակն է` ծանոթացնել կառավարման ոլորտում՝ ռազմավարական և
օպերատիվ մենեջմենթի յուրահատկություններին
 Տրամադրել տեսական գիտելիքներ կազմակերպություններում ռազմավարական և

օպերատիվ մենեջմենթի տարբերությունների մասին
 Ծանոթացնել ուսանողների կազմակերպություններում ռազմավարական և օպերատիվ

մենեջմենթի կիրառելիության կարևորությանը
 Ձևավորել հմտություններ և որակներ՝ ռազմավարական և օպերատիվ մենեջմենթի շուրջ
կազմակերպություններում խորհրդատվական ծառայություն մատուցելուն ուղղված
9․Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. սահմանելու և մեկնաբանելու կազմակերպություններում ռազմավարական և
օպերատիվ կարևորությունը կառավարման գործընթացում
2. ներկայացնելու և քննարկելու ռազմավարական և օպերատիվ մենեջմենթի
դրսևորման ձևերն ու անհրաժեշտությունը
3. թվարկելու և բացատրելու ռազմավարական և օպերատիվ
մենեջմենթի կիրառելիության անհրաժեշտությունները՝ ըստ իրավիճակի,
4. քննարկելու ռազմավարական և օպերատիվ մենեջմենթի որակների զարգացման
հնարավոր միջոցները:

գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. վերլուծելու և համեմատելու ռազմավարական և օպերատիվ մենեջմենթի կիրառական
նշանակությունը,
6. տարանջատելու ռազմավարական և օպերատիվ մենեջմենթի շուրջ տեսական և
կիրառական հարցերի քննարկումները,
7. ձևակերպելու ռազմավարական և օպերատիվ մենեջմենթի կիրառական հարցերի
շուրջ
տարբեր
կազմակերպություններում
խորհրդատվական
աշխատանք
իրականացնելու մարտավարություններ:

ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
8. պատրաստելու ռազմավարական և օպերատիվ մենեջմենթի շուրջ մասնակցել թե
տեսական, թե կիարառական քննարկումների մասնակցելու:
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10․Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բակալավրիատի ծրագրի վերջնարդյունքները ներկայացված են ծրագրի հայտում։
1. Ա1. Տիրապետելու կառավարման և կազմակերպական, կիրառական սոցիալական հոգեբանության
տեսական հիմունքներին։
2. Ա2. Կիրառելու հոգեբանության բնագավառում գիտահետազոտական աշխատանքի հիմնարար
սկզբունքները։
3. Բ2. Կազմակերպել և իրականացնել հոգեբանական ծառայություն կազմակերպությունում, վարել
թրենինգային ծրագրեր։
4. Գ3․ Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը:
11․Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1․ դասախոսություն
2․ գործնական պարապմունքներ
3․ իրավիճակների քննարկումներ, վերլուծություններ
4․ գրականության և դեպքերի ինքնուրույն վերլուծություն և բանավոր զեկուցում/ներկայացում:
12․Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.


1-ին ընթացիկ քննություն (25 %): Իրականացվում է գրավոր՝ թեստային հարցերին բաց և
փակ պատասխանների ձևով:
 2-րդ ընթացիկ քննություն (25 %): Իրականացվում է գրավոր՝ թեստային հարցերին բաց և
փակ պատասխանների ձևով:
 Ընթացիկ ստուգում (25 %): Իրականացվում է բանավոր՝ համաձայն անցած թեմաների
կազմված հարցաշարի հարցերին ուսանողների բանավոր պատասխանների միջոցով:
 Ինքնուրույն աշխատանք (25 %): Իրականացվում է ուսանողների կողմից հետազոտական
վերլուծական աշխատանքի իրականացման և դրա բանավոր
ներկայացման գնահատման միջոցով:
14․Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Кузнецов Б. Т. Стратегический менеджмент. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.
2. Самойлов М. Управление в условиях неопределенности // Экономические
стратегии, №1, 2007.
3. https://studfile.net/preview/7497942/page:36/
4. https://studme.org/172669/menedzhment/operativnoe_strategicheskoe_upravlenie
a. How will you measure your life?, Clayton. M, INSEAD
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1. 1306/Մ14
4.

2. Հոգեբանական թրեյնինգը և քոուչինգը կազմակերպությունում

4 ժամ/շաբ.

3. 6 կրեդիտ

5. դաս.՝ 30, գործ.՝30

6.

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատումով
8.Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողներին ծանոթացնել տարբեր կազմակերպություններում գործող անձնակազմերի
հոգեմարզման ունիվերսալ ձևերին ու տեխնիկային:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. հասկանալ անձնակազմերի հետ ուսուցողական և մարզումային
գործընթացների յուրահատկությունները,
2. իմանալ խմբային և անահատական հոգեբանական աշխատանքի նրբերանգները,
3. իմանալ կազմակերպությունում թրենինգային և քոուչինգային ծրագրերի կառուցվածքն ու
գործառույթները,
4. իմանալ մասնագիտական տարբեր խմբերի հետ թրենինգի կազմակերպման
նոր մոտեցումներն ու սպեցիֆիկան:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. գնահատել կազմակերպությունում սոցիալ-հոգեբանական իրավիճակներն ու տեղաշարժերը,
2. կազմակերպել հոգեբանական համապատասխան ուսուցողական և
մարզումային աշխատանքներ,
3. տիրապետել հոգեբանական թրեյնինգի և քոուչինգի կանոններին, մոդելներին
ու տեխնոլոգիային,
4. կազմակերպել և կատարել հոգեմարզիչ աշխատանքներ կազմակերպության
տարբեր օղակների համար,
5. կիրառել համապատասխան հոգետեխնիկաներ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6․ փոքր խմբերի իրադրային և կարճաժամկետ կառավարման հմտություններ,
7․ ուսուցանելու հմտություններ,
8․ հոգետեխնիկաների կիրառման հմտություններ:
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3.Կիրառելու հոգեախտորոշման, հոգեբանական խորհրդատվության, հոգեշտկման
իրականացման սկզբունքները։
Ա5. Կիրառելու հոգեկարգավորման և հոգեշտկման, հոգեբանական ներազդման ուսուցողական
տեխնիկաները:
Բ2. Կազմակերպել և իրականացնել հոգեբանական ծառայություն կազմակերպությունում, վարել
թրենինգային ծրագրեր։
Բ4. Անել առաջարկներ տվյալ անձի սոցիալ-տնտեսական միջավայրում վարքի կարգավորման և
կառավարման վերաբերյալ։
Բ5. Ստեղծել նախապայմաններ անձի և խմբի, խմբի անդամների միջև հարաբերությունների և
գործունեության ներդաշնակ զարգացման համար։
Բ6. Դրսևորել աշխատանքի բարձր արդյունավետություն` և՛ որպես խմբի անդամ, և՛ որպես խմբի
ղեկավար:
Գ5. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.




Դասախոսություն:
Գործնական պարապմունք:
Ինքնուրույն աշխատանք:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր:
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր
կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. նյութի արդյունավետ վերարտադրություն, ինքնուրույն և
տրամաբանված մեկնաբանություն, համապատասխան օրինակների բերում:
2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր:
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր (կամ բանավոր)
կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. նյութի արդյունավետ վերարտադրություն, ինքնուրույն և
տրամաբանված մեկնաբանություն, համապատասխան օրինակների բերում:
3. Ինքնուրույն աշխատանքը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր:
Գնահատման մեթոդ. մենագրությունների ինքնուրույն մշակում և վերլուծություն, բանավոր
ներկայացում:
Գնահատման չափանիշներ. առաջադրված գրականության արդյունավետ մշակում,
տրամաբանված մեկնաբանություն վերլուծություն:
4. Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 2 միավոր:
5. Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 8 միավոր:
Գնահատման մեթոդ. բանավոր քննություն՝ ըստ առաջադրված
հարցաշարի: Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի
իմացություն, պատճառահետևանքային վերլուծական պատասխաններ:
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13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բաժին 1. Կազմակերպությունում թրենինգային և քոուչինգային ծրագրերի գործառույթները:
Բաժին 2. Անահատականն ու խմբայինը հոգեբանական թրենինգի և քոուչինգի ընթացքում:
Բաժին 3. Անձնակազմերի հետ ուսուցողական և մարզումային գործընթացները:
Բաժին 4. Հոգեբանական թրեյնինգի և քոուչինգի կանոններն ու մոդելները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Вильямс К. Тренинг по управлению стрессом, М. 2002г., 272с.
2. Голви Т. Работа как внутренняя игра: Раскрытие личного потенциала. – М.: Альпина
Паблишер, 2012.
3. Гоулман Д. Эмоциональный интеллект на работе. – М.: АСТ, 2010.
4. Грецов А. Г. Лучшие упражнения для обучения саморегуляции./ Учебно-методическое
пособие. Под общ.ред. проф. Евсеева С. П._ СПб. Физической культуры, 2006.,_44 с.
5. Елисеева И.Н. Профессиональное здоровье. Синдром выгорания и его профилактика:
методические рекомендации. М., 2006
6. Зеер З.Ф. Психология профессий. 4-е изд.М.: Академический проект, 2006.
7. Ландсберг М. Коучинг: Повышайте собственную эффективность, мотивируя и развивая тех, с
кем вы работаете. – М.: Эксмо, 2006.
8. Осипова А.А. Справочник психолога по работе в кризисных ситуациях_/Ростов н/Д.: Феникс,
2005,_315 с.
9. Практикум по общей психологии: Учеб. пособие /Н. С. Глуханюк, Е. В. Дьяченко, С. Л.
Семенова.
a. — 3-е изд. —М.: Издательство Московского психолого-социального института;
Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2006. — 224 с.
10. Рабочая книга практического психолога: Пособие для специалистов, работающих с персоналом
a. / Под ред. А. А. Бодалева, А. А. Деркача, Л. Г. Лаптева. — М.: Изд-во Института
Психотерапии, 2001. — 640 с.
11. Ромек В. Психологическая помощь в кризисных ситуациях, СПб. 2004г., 256с.
12. Смирнов В. Н. Психология управления персоналом в экстремальных условиях: учебн. пособие_
М., Изд. Центр “Академия”, 2007, _256 с.
13. Шербатых Ю. Психология стресса и методы корекции, СПб. 2008г., 256с
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1. 1306/Մ18
4. 4 ժամ/շաբ.

2. Մասնագիտական ինքնորոշման և կարիերայի հոգեբանություն 3. 6
կրեդիտ
5. դաս.՝ 30, գործ.՝30

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատումով
8.Դասընթացի նպատակն է՝
Դասընթացի նպատակն է՝ մագիստրանտներին ծանոթացնել մասնագիտական կողմնորոշման,
անձնային ինքնորոշման և կարիերայի համակարգի հետ, ինչպես նաև սովորեցնել նրանց կիրառել
հատուկ մեթոդներ ու մեթոդիկաներ օպտանտների մասնագիտական կողմնորոշումը բացահայտելու
և ուղղորդելու համար: Դասընթացը նախատեսում է նաև ծանոթություն մասնագիտական
ինքնորոշման և անձնային աճի թրենինգային ծրագրերի կառուցվածքային բաղադրիչների հետ:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
ներկայացնելու
մասնագիտական
կողմնորոշման
համակարգի
հոգեբանական
առանձնահատկությունները, նկարագրելու կարիերայի հոգեբանության հանգուցային
հասկացությունները,
քննելու խորհրդատվական աշխատանքի կազմակերպման տարբեր մոտեցումները և
մեկնաբանելու սեփական կարիերայի կառուցման ամենաօպտիմալ մոդելներն ու
ուղղությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
կատարելու խորհրդատվական աշխատանք դեռահասների հետ՝ մասնագիտական կողմնորոշման նպատակով,
լուծելու մասնագիտական կողմնորոշման և անձնային ինքնորոշման խնդրահարույց
իրավիճակներն ու խնդիրները,
կիրառելու խաղային, քարտային, թեստային, ձևավորող և զարգացնող մասնագիտական
կողմնորոշիչ մեթոդիկաներ:
ուրվագծելու օպտիմալ մեթոդներ` մասնագետների կարիերային աճը խթանելու նպատակով:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
առանձնացնելու խորհրդատվական աշխատանքի կառուցման և թրենինգային ծրագրերի
մշակման ընթացքում ի հայտ եկող խնդիրները և առաջադրելու դրանց լուծմաննպաստավոր
ուղիներ:
10․ Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. մեթոդոլոգիական և տեխնոլոգիական գիտելիքի համալրում,
2.կազմակերպություններում հոգեբանական մարզումներ իրականացնելու տեսական և
գործնական պատրաստություն:
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություններ և գործնական պարապմունքներ,
պասիվ ունկնդրում,
հետազոտական ընթացակարգերի և մեթոդիկաների յուրացում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր:
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. նյութի արդյունավետ վերարտադրություն, ինքնուրույն և
տրամաբանված մեկնաբանություն, համապատասխան օրինակների բերում:
2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր:
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր (կամ բանավոր)
կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. նյութի արդյունավետ վերարտադրություն, ինքնուրույն և
տրամաբանված մեկնաբանություն, համապատասխան օրինակների բերում:
3. Ինքնուրույն աշխատանքը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր:
Գնահատման մեթոդ. մենագրությունների ինքնուրույն մշակում և վերլուծություն, բանավոր
ներկայացում:
Գնահատման չափանիշներ. առաջադրված գրականության արդյունավետ մշակում, տրամաբանված
մեկնաբանություն վերլուծություն:
4. Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 2 միավոր:
5. Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 8 միավոր:

Գնահատման մեթոդ. բանավոր քննություն՝ ըստ առաջադրված հարցաշարի:
Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, պատճառահետևանքային
վերլուծական պատասխաններ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Մասնագիտական կողմնորոշիչ աշխատանքի հոգեբանական բնութագիրը և կարիերայի
հոգեբանության առանցքային հասկացությունները։
 Կյանքի ուղու և մասնագիտության ընտրության հարցում դպրոցականներին օգնելու տարբեր
ռազմավարությունները:
 Մասնագիտական ինքնորոշման իրավիճակում գտնվող անձի և հոգեբանի խորհրդատվական
փոխներգործության կազմակերպման միջոցները:
 Անձնային և մասնագիտական ինքնորոշման առանձնահատկությունները, կարիերայի
կառուցման դրդապատճառները:
 Մասնագիտական կողմնորոշման ինքնուրույնության հիմնախնդիրը և ակտիվ մեթոդները:
Խմբային աշխատանքներում օպտանտների ակտիվացման մեխանիզմը։
 Անձնային մասնագիտական նախագծերի կառուցման մոդելավորում և կարիերայի
պլանավորում:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Հովհաննիսյան Ս. Վ. Մասնագիտական կողմնորոշման հիմունքներ (գործնական
հոգեբանու- թյուն), Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2014, 332 էջ:
2. Пряжникова Е. Ю., Пряжников Н. С. Профориентация: Учебное пособие для студ. высш.
учеб. заведений. М.: Издательский центр “Академия”, 2010, 496 с.
3. Человек и его профессия: Учеб. пособие для студентов высших учебных заведений
/ А. М.Кухарчук, В. В. Лях, А.Б. Ширкова. Мн,: Современное слово, 2006.
4. Петрушин В. Психология карьеры, М.: Изд. Академический проект: Альма Матер, 2004, 208
с.
5. Шаповалов В., Минкина О. Консультирование по карьере, М.: Изд.: Академический
проект, 2008, 288 с.
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1. 1306/Մ16

2. Գեշտալտ խորհրդատվությունը կազմակերպությունում

4. 4 ժամ/ շաբ.

5. դաս.՝ 30, գործ.՝ 30

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով

3. 6 կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝






Տալ գիտելիքներ ու հմտություններ, որոնք անհրաժեշտ են կազմակերպություններում
գեշտալտ խորհրդատվություն կազմակերպման համար:
Գիտելիքներ փոխանցել գեշտալտ մոտեցման հիմնական հասկացությունների, ինչպես նաև
դրանց կիրառման և գեշտալտ խորհրդատվական միջամտություն կազմակերպելու
վերաբերյալ:
Ձևավորել պատկերացումներ գեշտալտ խորհրդատվության հնարավորությունների
վերաբերյալ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
 բացատրել
գեշտալտ մոտեցման հիմնական սկզբունքները, հիմնադրույթներն
ու հասկացությունները
 ներկայացնել
կազմակերպությունում հոգեբանական երևույթների
մեկնաբանության գեշտալտ մոտեցումները
 պարզաբանել և օգտագործել գեշտալտ մոտեցման տեխնիկաները
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
 կիրառելու հոգեբանական (տեսական և գործնական) գիտելիքները
կազմակերպական միջավայրում, ինչպես ախտորոշիչ այնպես էլ շտկողական
աշխատանքներ կատարելիս
 վերլուծելու խմբային գործընթացները, իրականացնելու հոգեբանական
միջամտություններհամապատասխան կառուցվածքի:
 ցուցաբերելու անհրաժեշտ հոգեբանական միջամտություն միջանձնային
կոնֆլիկտներիկանխարգելման և հանգուցալուծման համար:
 մշակելու կենսունակ կոլեկտիվի կառավարման մոդել
 իրականացնելու
գործնական աշխատանքներ
ինչպես խմբի այնպես էլ
առանձին աշխատակիցների հետ
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)




կիրառելու գիտելիքները պրակտիկայում
բացահայտելու
կազմակերպության կենսունակությանը
հոգեբանական գործոնները
կազմակերպելու հոգեշտկողական աշխատականքներ:
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խոչընդոտող

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալվերջնարդյունք(ներ)ը.
 կիմանա գեշտալտ
մոտեցման
յուրահատկությունները:

հիմնական

հայեցակարգերը

 կկիրառի կազմակերպական խորհրդատվության գեշտալտ
գործընթացներում և անհատների հետ աշխատանքում:

և

կիրառման

մոտեցումները

խմբային

 կիմանա գեշտալտ խորհրդատվություն իրականացնելու հիմնական մոտեցումները:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 Դասախոսություններ և քննարկումներ
 Իրավիճակային վերլուծություններ
 Դերային խաղեր և հմտությունների մարզում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1- ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր:

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. նյութի արդյունավետ վերարտադրություն, ինքնուրույն և
տրամաբանված մեկնաբանություն, համապատասխան օրինակների բերում:
2- րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր:
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր (կամ բանավոր)
կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. նյութի արդյունավետ վերարտադրություն,
տրամաբանված մեկնաբանություն, համապատասխան օրինակների բերում:

ինքնուրույն

և

Ինքնուրույն աշխատանքը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր:

Գնահատման մեթոդ. մենագրությունների ինքնուրույն մշակում և վերլուծություն, բանավոր
ներկայացում:

Գնահատման չափանիշներ. առաջադրված գրականության արդյունավետ մշակում,
տրամաբանված մեկնաբանություն վերլուծություն:
Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 2 միավոր:
Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 8 միավոր:
Գնահատման մեթոդ. բանավոր քննություն՝ ըստ առաջադրված հարցաշարի:

Գնահատման

չափանիշներ.
հարցերի
առանցքային
պատճառահետևանքային վերլուծական պատասխաններ:
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կողմերի

իմացություն,

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից

Բաժին 1. Գեշտալտ տեսության հիմնական հայեցակարգերը
Բաժին 2․գեշտալտ մոտեցումը կազմակերպական միջավայրին
Բաժին 3.կազմակերպության կենսունակության զարգացումը գեշտալտմոտեցմամբ
Բաժին 4. Կազմակերպության ախտորոշման մոդել, գործընթացի խաթարում
Բաժին 5. Ֆասիլիտացիոն կառավարում
Բաժին 6․կազմակերպական խնդիրներին միջամտության հոգեբանական ձեվերը
Բաժին 7. Խմբային դինամիկան եվ գեշտալտ տեսակետը
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
 Серж и Анна Гингеры. Гештальт — терапия контакта. Пер. с фр. Е. В.
Просветиной. СПб.:Специальная Литература, 1999.-287 с.
 Гингер С. Гештальт: искусство контакта / Пер. с англ. Т.А. Ребеко. — Изд. 2-е. — М.:
АкадемическийПроект; Культура, 2010. — 191 с. — (Психотерапевтические технологии).
 Фредерик Саломон Перлз Пауль Гудмен Ральф Хефферлин «Практикум по гештальттерапии.»:Институт Психотерапии; Москва; 2001
 Джойс Ф., Силлс Ш. Гештальт-терапия шаг за шагом: Навыки в гештальт-терапии — М,
ИнститутОбщегуматинарных Исследований, 2010 — 352с
 СильноваО. Управление изменениями в организациях. В сб. Гештальт-терапия
Консультирование. Вып.1.М.,2001.
 Dо1gоро1оv N. Stаgеs of Power in Gesaslt. In : Munchner Gestalt-Tage-93. Was ist Macht?
Munchen,1993
 10.Nevis E. Organisational Consulting. GIC Press,1987.
 Frans Meulmeester Changing is standing still A geshtalt perspective on organization 2006
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3.4 «ԸՆՏԱՆԻՔԻ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»
ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

1.
Ծրագրի
անվանումը
մասնագիտության թվանիշը

և «Ընտանիքի հոգեբանություն»

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Հոգեբանության մագիստրոս

5. Ծրագրի
տարին

մեկնարկի

ուսումնական 2022-2023

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները

Մագիստրոսի

ծրագրում

ընդունելությունը

իրականացվում

է

ըստ

ԵՊՀ

համապատասխան կանոնակարգի . ընդունելության մրցույթին կարող են մասնակցել
1

ԵՊՀ-ի և այլ բուհերի տվյալ մասնագիտության վերջին երեք տարվա շրջանավարտները,
որոնց միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ-ը) կազմում է 13 և բարձր միավոր։ Իսկ
13-ից ցածր ՄՈԳ ունեցող դիմորդների ընդունելությունը կատարվում է մրցութային
հիմունքներով` հոգեբանության մասնագիտության բակալավրի կրթական ծրագրին
համապատասխան հարցաշարով անցկացված քննության արդյունքների հիման վրա:
9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է նախապատրաստել ընտանեկան հոգեբանության և
հոգեբանական

խորհրդատվության

ոլորտում

տեսամեթոդաբանական

և

կիրառական խնդիրներով զբաղվող մասնագետներ, որոնք ունակ կլինեն.


գիտական տեսանկյունից ուսումնասիրել ընտանիքի, որպես մեկ ամբողջության,
զարգացման օրինաչափությունները, կառուցվածքային բաղադրիչները, տիպերը,
դերային համակարգը և այլն:



կազմակերպել հոգեբանական աջակցության ծառայություն՝ իրականացնելով
վարքային

և

կանխարգելիչ
հոգեբանական

հուզական

ոլորտների

հոգեախտորոշիչ,

հոգեկարգավորիչ,

աշխատանքներ, ինչպես նաև ընտանեկան խնդիրների
խորհրդատվություն և հոգեթերապևտիկ աշխատանքներ՝

ընտանիքի անդամների, ամուսնական զույգի, ամբողջ ընտանիքի հետ, նրա
զարգացման տարբեր փուլերում
1

ԵՊՀ առկա և հեռակա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի ընդունելության կանոնակարգեր (վերահաստատվում են ամեն տարի)։
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10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա1.

Ներկայացնել

հիմնարար

գիտելիք

ընտանիքի

հոգեբանական,

հոգեբանական առանձնահատկությունների, ներընտանեկան

սոցիալ-

հարաբերությունների

օրինաչափությունների, ինչպես նաև զարգացման փուլերին բնորոշ գործընթացների ու
յուրահատկությունների վերաբերյալ:
Ա2.

Սահմանել

ընտանիքի

հոգեբանության

և

ընտանիքի

հոգեբանական

խորհրդատվության ժամանակակից տեսությունները, մոտեցումները, դրույթներն ու
մեթոդաբանական հիմքերը:
Ա3. Ներկայացնել ընտանիքի, ամուսնական զույգի, ընտանիքում մեծացող երեխաների
հետ հոգեախտորոշիչ և հոգեշտկող աշխատանքի իրականացման սկզբունքները և
մեթոդները: Ա4. Բնութագրել խորհրդատվական և հոգեթերապևտիկ աշխատանքի
իրականացման սկզբունքները և առանձնահատկությունները տարբեր հոգեբանական
դժվարությունների դեպքում:
Ա5. Սահմանել ընտանեկան հարաբերությունների ախտաբանության և
խանգարումների առաջացման գործոնները և աշխատանքի
առանձնահատկությունները:
Ա6.

Բնութագրել

ընտանիքի

պաշտպանության

իրավական

հիմքերը

և

դատահոգեբանական փորձաքննության կիրառման առանձնահատկությունները
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ1. Նախագծել ընտանիքի հոգեբանության և հոգեբանական խորհրդատվության
ժամանակակից

հիմնախնդիրներին

վերաբերող

հետազոտական,

կիրառական

ծրագրեր:
Բ2.

Ուսումնասիրել

ընտանիքի

հոգեբանական

և

սոցիալ-հոգեբանական

առանձնահատկություններըպատմական, իրավական, էթնիկ, սոցիալ-մշակութային
գործոնների ներքո և վերլուծել հասարակության դերը ընտանիքի նորմալ
կենսագործունեության գործընթացում:
Բ3. Վերլուծել ընտանիքի դերը նրա անդամների կենսագործունեության, շփման և
միջանձնային հարաբերությունների ձևավորման, մասնագիտության ընտրության և
մասնագիտական կայացման գործընթացում:
Բ4. Կիրառել հոգեախտորոշիչ մեթոդներ ինչպես օրինաչափ և ներդաշնակ ընտանեկան
հարաբերություններ ունեցող, այնպես էլ ոչ օրինաչափ, ոչ ներդաշնակ, ախտաբանական
խնդիրներ ունեցող ընտանիքների հետ աշխատանքում:
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Բ5. Կիրառել հոգեշտկողական և հոգեթերապևտիկ մեթոդներ ընտանեկան տարբեր
ոլորտներում ծագած խնդիրների հետ աշխատանքում:
Բ6. Իրականացնել խորհրդատվական և լուսավորչական աշխատանք (psychoeducation)
ընտանեկան խնդիրների վերաբերյալ, թե մեծահասակների, թե երեխաների շրջանում:

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Գ1. Համագործակցել հարակից ոլորտների մասնագետների հետ,
Գ2. Արդյունավետորեն պլանավորել և կառավարել ժամանակը (time-management),
Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր,
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Կցված է
12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է
13. Գնահատման ձևերը
Գնահատման ձևերն են՝ ստուգարք, ընթացիկ գնահատում (առանց եզրափակիչ
քննության), 2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ գնահատում (2 ընթացիկ և 1
եզրափակիչ քննություն)։ Ընթացիկ գրավոր քննությունները ենթադրում են ամփոփ
վերլուծական պատասխաններ ըստ հարցատոմսի, թեստային առաջադրանքներ, իսկ
ընթացիկ բանավոր քննությունները՝ էսսեների, ռեֆերատների պատրաստում և
բանավոր ներկայացում, ինքնուրույն և խմբային աշխատանքների (հետազոտական
նախագիծ, հոգեթերապևտիկ զրույցի, հոգեախտորոշիչ մեթոդիկայի
կիրառում,
գործնական
աշխատանք և այլն) կատարում և բանավոր
ներկայացում։
Եզրափակիչ բանավոր քննությունները անցկացվելու են ըստ հարցատոմսերի և/կամ
ինքնուրույն աշխատանքների ներկայացումների:
14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
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«Ընտանիքի հոգեբանություն» ծրագիրը հնարավորություն կտա շրջանավարտներին
աշխատելու որպես
- Ընտանեկան հոգեբան-խորհրդատուներ
- Խմբային հոգեբան-խորհրդատուներ
- Ամուսնական հարաբերությունների հոգեբան- խորհրդատուներ
- Ծնող-երեխա միջանձնային հարաբերությունների հոգեբան-խորհրդատուներ
- Տարիքային տարբեր խմբերի անհատական խորհրդատվության մասնագետներ
- Թրեյնինգավարներ
- Քոուչներ

Շրջանավարտները կարող են աշխատել հետևյալ հաստատություններում՝
- տարբեր պետական և ոչ պետական կառույցներում, որոնք ամբողջությամբ կամ

մասնակի կապված են ընտանիքին հոգեբանական աջակցության՝ լայն կամ նեղ
մասնագիտական

ծառայությունների

մատուցման

հետ

(Հանրապետական

մանկավարժահոգեբանական կենտրոն, Տարածքային մանկավարժահոգեբանական
աջակցման կենտրոններ (ՏՄԱԿ-ներ), ՀՕՖ երեխաների աջակցության կենտրոն, Հույսի
Կամուրջ ՀԿ, Յունիսեֆ և ՄԱԿ միջազգային կազմակերպություններ, ՍՈՍ մանկական
գյուղեր, «Օրրան» բարեգործական ՀԿ, հանրակրթական միջնակարգ և ավագ դպրոցներ,
նախակրթարաններ, Սահմանափակ կարողություններով
կենտրոններ, Ծերերի խնամքի կենտրոններ):

երեխաների

խնամքի

- կարող են աշխատել այն կրթական հաստատություններում, որոնք պատրաստում են

ընտանեկան հոգեբանական աջակցության ոլորտի մասնագետներ (ԵՊՀ, ՀՊՄՀ, ԵՊՀ ԻՄ,
«Ուրարտու» համալսարան, Հայ-Ռուսական համալսարան, Վանաձորի, Գյումրիի և
Գորիսի համալսարաններ):
- տարբեր գերատեսչական պատկանելիություն ունեցող հոգեբանական

խորհրդատվության կենտրոններում (ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի
նախարարության, ԿԳՄՍ նախարարության, Առողջապահության նախարարության,
Արդարադատության նախարարության, Արտակարգ իրավիճակների
նախարարության, ՀՀ Ոստիկանության ներքո գործող կենտրոններ):
- երեխաների և ընտանիքի աջակցման սոցիալ-բժշկական և հոգեբանական

կենտրոններում (Շենգավիթ բժշկական համալիր, Մոր և մանկան առողջության
պահպանման գ/հ կենտրոն, Մուրացանի հիվանդանոց՝ շաքարային դիաբեթով
երեխաների ընտանիքներ, Արյունաբանական կենտրոն՝ քաղցկեղով հիվանդ
երեխաների կենտրոն, Պալիատիվ խնամքի համակարգում):
- կազմակերպություններում, որոնք մշակում և իրականացնում են սոցիալական բնույթի

նախագծեր՝ ժամանակակից ընտանիքներին օգնելու և աջակցելու նպատակով
(Հոգեսոցիալական վերականգնողական կենտրոն, «Ռեքավերի» քոլեջ, Կանանց
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իրավունքների պաշտպանության կենտրոն, Ընտանեկան բռնության կանխարգելման
կենտրոն).
-

ընտանիքի տարաբնույթ հիմնախնդիրների վերաբերյալ հետազոտական

աշխատանքներ իրականացնող հաստատություններում (ԵՊՀ Անձի և
մասնագիտական գործունեության գ/հ լաբորատորիա, ԵՊՀ Փորձարարական
հոգեբանության գ/հ լաբորատորիա, ԵՊՄՀ հոգեբանամանկավարժական գ/հ
լաբորատորիաներ):
Ծրագրով նախատեսված գիտելիքները և կարողությունները հնարավորություն են
տալիս շրջանավարտներին վերոնշյալ հաստատություններում իրականացնել

անհատական և/կամ խմբային խորհրդատվական, հոգեախտորոշիչ և
հոգեկանխարգելիչ աշխատանքներ։ Շրջանավարտները տարբեր
հաստատություններում կարող են իրականացնել անհատական, ընտանեկան,
խմբային խորհրդատվություն, ինչպես նաև իրականացնել հոգեբանական
գնահատման և վերականգնողական աշխատանքներ ամուսնական
հարաբերությունների, ծնող-երեխա հարաբերությունների և այլն։
Ծրագրի

շրջանավարտները

կարող

են

շարունակել

իրենց

ուսումը

ԵՊՀ

Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի ասպիրանտուրայում:
15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Սույն ծրագրով ուսումնառության օժանդակության համար առկա են բազմազան
ռեսուրսներ՝ ժամանակակից մասնագիտական գրականություն (հայերեն, ռուսերեն և
անգլերեն),
էլեկտրոնային
գրադարան,
քանակական
և
որակական
հետազոտությունների համար նախատեսված համակարգչային ծրագրեր, ինչպես նաև
տեսաձայնային ուսումնական նյութեր (մասնագիտական հարցեր լուսաբանող ֆիլմեր,
անվանի գիտնականների դասախոսություններ և վարպետության դասեր)։
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքների ձեռքբերման համար կիրառվում են
դասավանդման և ուսումնառության նորարարական մեթոդներ։ Դասախոսությունները
ընթանում են ինտերակտիվ եղանակով, խրախուսվում է և խթանվում է ուսանողների
մասնակցությունը քննարկումներին, կազմակերպվում են հրավիրված դասախոսների
հետ հանդիպումներ և
առցանց դասախոսություններ։ Տեսական ուղղվածություն ունեցող ուսումնական
մոդուլների դեպքում կիրառվում են ուսումնառության հետևյալ մեթոդները՝
մասնավորապես, թեմային առնչվող գիտական հոդվածների վերլուծություն,
ռեֆերատների և էսսեների պատրաստում, հետազոտական նախագծերի մշակում։
Տեսագործնական ուսումնական մոդուլների դեպքում կիրառվում են ինտերակտիվ
մեթոդներ՝ մասնավորապես, իրավիճակի մոդելավորում, դեպքի
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վերլուծություն, դերային խաղեր, ինչպես նաև ինքնուրույն աշխատանք ենթադրող
արտալսարանային

ակտիվություն

(հոգեթերապևտիկ

զրույցի,

հոգեախտորոշիչ

մեթոդիկայի անցկացում, արդյունքների վերլուծություն, ինքնառեֆլեքսիա)։ Ծրագրի
շրջանակներում ակտիվ համագործակցություն է իրականացվում մի շարք կենտրոնների
և ուսումնական հաստատությունների հետ՝ ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտրոն,
«Ընտանիքի հոգեբանական աջակցման կենտրոն», «Երևանի Անանիա Շիրակացու
անվան ճեմարան» կրթահամալիրի հոգեբանական ծառայության կենտրոն, «Երևանի
Զատիկ» երեխաների աջակցության կենտրոն, ՍՈՍ մանկական գյուղեր, «Ապագա»
հոգեբանական կենտրոն, «Այգ» հոգեբանական կենտրոն, «Բանալի» ընտանիքի
կենտրոն, «Զարթոնք» հոգեբանական կենտրոն, «Տոյ Տոյ Ռիչո» մանկական զարգացման
կենտրոն, Հոգեվերլուծողների ասոցիացիա, որտեղ ուսանողները հնարավորություն են
ստանում մարզելու իրենց հմտությունները և
ամրապնդելու ստացած գիտելիքները։
16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են
ծրագիրը մշակելիս
«Ընտանիքի հոգեբանություն» կրթական ծրագրի հիմքում ընկած են կրթության
որակավորումների ազգային շրջանակով մագիստրոսի կրթության համար սահմանվող
գիտելիքի, հմտությունների, կարողությունների վերաբերյալ ընդհանուր պահանջները:
«Ընտանիքի հոգեբանություն» կրթական ծրագրի մշակման համար հիմք են ծառայել
միջազգային ծրագրային կողմնորոշիչները և չափորոշիչները: Մասնավորապես հիմք
ենք ընդունել հետխորհրդային և արևմտյան երկրների առաջատար բուհերի այն
ծրագրերի վրա, որոնք ստացել են համապատասխան հավատարմագրում, դրանք են`
Մեծ Բրիտանիայի Բեդֆորդշիդ համալսարանի (Family and Systemic Psychotherapy),
Բելֆաստի Արքայական համալսարանի (Systemic Practice and Family Therapy), Նյու Յորքի
Ռոչեսթերի համալսարանի (Marriage and Family Therapy), Վ. Մ. Լոմոնոսովի անվ.
Մոսկվայի

պետական

համալսարանի

(մագիստրոսական

ծրագիր՝

«Семейная

психология и семейное консультирование»), Սարատովի պետական համալսարանի
(մագիստրոսական ծրագիր՝ «Консультативная психология»), Նովոսիբիրսկի պետական
մանկավարժական
համալսարանի
(մագիստրոսական
ծրագիր՝
«Социальнопедагогическое сопровождение семьи») ընտանիքի հոգեբանության և հոգեբանական
խորհրդատվության մասնագիտացմամբ մագիստրոսական ծրագրերը:
17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ

18. Կրթական ծրագրում դասավանդող դասախոսական կազմին ներկայացվող
պահանջներ
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4. Ընդհանրական կարողություններ

Դասավանդման/մանկավարժական
 դասընթացի աշխատանքային ծրագիր (օրացուցային պլան) կազմելու

հմտություն,
 դասավանդման ինտերակտիվ մեթոդների իմացություն, դասավանդման

ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ընտրելու և օգտագործելու հմտություն, ակտիվ
ուսուցման տեխնիկաների (zoom, bbb, quize, googl meet և այլն) կիրառման
կարողություն,
 պրակտիկ մոտեցումների` case-study-ներ, թեստեր, վարժանքներ, թրենինգներ,

խնդիրներ և այլն, կիրառության հմտություն,
 խմբային ուսուցման պլանի մշակման ունակություն և իրականացման

կարողություն:
Հետազոտական
 գիտական աղբյուրների հետ աշխատելու, ինչպես նաև համացանցային

տեղեկատվական ռեսուրսներից օգտվելու հմտություն,
 հոգեբանական, սոցիալ-հոգեբանական հետազոտությունների, գիտափորձերի

կազմակերպման և իրականացման հմտություն,
 գործնական հոգեբանության ոլորտում նորարար մասնագիտական

առաջադրանքներ դնելու պատրաստակամություն /ներառյալ
միջառարկայական նախագծերը/ և հետազոտության նոր մեթոդների մշակման
կարողություն
 հետազոտական խումբ ղեկավարելու կարողություն,
 ընտանիքին հոգեբանական աջակցության մասնագիտական գործունեության

կազմակերպչական և իրավական հիմքերի կիրառման կարողություն
 Ընտանիքի հետ հոգեբանական աշխատանքի՝ խորհրդատվության,

կանխարգելման, շտկման, հմտություն։
Հաղորդակցման
 լսարանի հետ բանավոր հաղորդակցվելու հմտություն,
 միջանձնային կառուցողական շփման հմտություն,
 հետազոտության

արդյունքները
ներկայացնելու կարողություն,

գրավոր

և

բանավոր

շարադրելու

և

 լուսավորչական նպատակով լայն լսարանի համար դասախոսությունների

ընթերցման, գիտական հոդվածներ գրելու, ԶԼՄ-ով ելույթներ ունենալու
հմտություններ։
ՏՀՏ կիրառություն
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 բազային համակարգչային (MS Office փաթեթի ազատ տիրապետում՝ Word,

Excel, Power-Point) հմտություններ,
 ժամանակակից սոցիալական հարթակներից օգտվելու հմտություն,
 լուսացուցադրություններ պատրաստելու և ներկայացնելու հմտություններ

(pptx, prezi, canva և այլն):
Այլ կարողություններ
 բարոյաէթիկական պահանջների, մասնագիտական էթիկայի և իրավական

նորմերի

իմացություն

(մասնավորապես`

հոգեբանական

աջակցության

ոլորտում),
 անհրաժեշտ

ռեսուրսները գնահատելու և

ծրագրերը

արդյունավետորեն իրականացնելու կարողություն,
 ժամանակային ռեսուրսների պլանավորման և կառավարման կարողություն,
 օտար լեզվի իմացութուն:

5. Մասնագիտական կարողություններ


Ընտանիքի

հոգեբանության հիմնական

պարադիգմները,

տեսությունները,

հասկացությունները վերլուծելու կարողություն:


Ընտանեկան հոգեբանության ոլորտում հետազոտության վարկածներ,
նպատակներ, խնդիրներ ու դրույթներ ձևակերպելու կարողություններ:



Հոգեբանական

հետազոտություններ

կազմակերպելու

պլանավորելու

և

իրականացնելու տեսական և կիրառական կարողություններ:


Ստացված տվյալները վերլուծելու և մշակելու (ներառյալ՝ տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների

օգտագործումը),

ինչպես

նաև

ուսումնասիրության

արդյունքները մեկնաբանելու կարողություններ:


Ընտանիքին
հոգեբանական
խորհրդատվություն
տրամադրելու
պատրաստակամություն և կարողություն /ճգնաժամային իրավիճակներում
գտնվող ընտանիքին, դեռահասներին, երեխաներին, զարգացման խանգարումներ
ունեցող
անձանց,
հոգեբանա-սոցիալական
դժվարություններ
ունեցող
ընտանիքներին, բռնությունների, ամուսնալուծության, ընտանիքի անդամի
կորուստի դեպքերում և այլն/:



Ընտանեկան և ամուսնության հարցերով հոգեբանական խորհրդատվության
մեթոդների իմացություն, դրանց կիրառության կարողություններ:



Ներընտանեկան

հարաբերությունների

ախտորոշման,

կանխարգելման

և

շտկման կարողություններ:


Փորձագիտական գործունեության հիմնական տիպերի վերաբերյալ գիտելիքներն
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օգտագործելու, փաստաթղթերը ձևավորելու և փորձագիտական եզրակացություն
ձևակերպելու կարողություններ:


Հոգեբանական կանխարգելման, շտկման և աջակցության երկարաժամկետ
ծրագրերի մշակելու և իրականացնելու կարողություն:

6․ Ընդհանուր պահանջներ
Գիտական աստիճան


գիտական աստիճան և/կամ կոչում հասարակագիտական ոլորտում, կամ որոշ դեպքերում՝
տվյալ կամ հարակից մասնագիտությամբ արտերկրյա բուհում ստացած մագիստրոսի
կոչում,



վերջին 5 տարում առնվազն 3 գիտական և/կամ մեթոդական
հրատարակությունների առկայություն,



վերջին 5 տարում առնվազն 3 մասնակցություն գիտաժողովների և/կամ աշխատաժողովների։
Մանկավարժական փորձ



մասնագիտական դասընթացների դասավանդման և/կամ վերապատրաստումներ
(թրեյնինգներ) իրականացնելու առնվազն 3 տարվա փորձ,



վերջին 5 տարվա ընթացքում մասնակցություն տեղական կամ միջազգային
վերապատրաստումների և/կամ մասնագիտական որակավորման բարձրացման
դասընթացների,
Պրակտիկ աշխատանքի փորձ



առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ հոգեբանական խորհրդատվությունում
(ցուցաբերել անհատին, խմբին, կազմակերպությանը հոգեբանական օգնություն կիրառելով
ավանդական մեթոդներ և տեխնոլոգիաներ), ինչպես նաև հարակից ոլորտներում՝
սոցիոլոգիա, հոգեբուժություն, իրավագիտություն, փորձաքննություն և այլն:
Այլ պահանջներ


դասավանդման պորտֆոլիո՝ դասավանդվող առարկաների առնվազն 50%-ի առցանց
նյութերի առկայություն,
ուսանողական հարցման արդյունքներով ստացված գնահատականների միջինը՝ առնվազն
4,0 (գործող դասախոսների համար)։
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ԾՐԱԳՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ

Ա1

Ներկայացնել հիմնարար գիտելիք ընտանիքի հոգեբանական, սոցիալհոգեբանական
առանձնահատկությունների,
ներընտանեկան
հարաբերությունենրի
օրինաչափությունների,
զարգացման փուլերին բնորոշ գործընթացների ու
յուրահատկությունների վերաբերյալ
Սահմանել ընտանեկան հոգեբանության և ընտանիքի հոգեբանական
խորհրդատվության
ժամանակակից
տեսությունները, մոտեցումները, դրույթներն ու մեթոդաբանական
հիմքերը,

Բ1

Նախագծել ընտանիքի հոգեբանության և հոգեբանական խորհրդատվության
ժամանակակից
հիմնախնդիրներին
վերաբերող
հետազոտական,
կիրառական ծրագրեր

Բ2

Ա3

Ներկայացնել ընտանիքի, ամուսնական զույգի, ընտանիքում մեծացող
երեխաների հետ հոգեախտորոշիչ և հոգեշտկող աշխատանքի
իրականացման սկզբունքները և մեթոդները,

Բ3

Ա4

Բնութագրել խորհրդատվական և հոգեթերապևտիկ աշխատանքի
իրականացման սկզբունքները և առանձնահատկությունները տարբեր
հոգեբանական դժվարությունների դեպքում,

Բ4

Ա5

Սահմանել ընտանեկան հարաբերությունների ախտաբանության և
խանգարումների
առաջացման
գործոնները
և աշխատանքի
առանձնահատկությունները:

Բ5

ՈՒսումնասիրել ընտանիքի հոգեբանական և սոցիալ-հոգեբանական
առանձնահատկությունները պատմական, իրավական, էթնիկ, սոցիալմշակութային գործոնների ներքո և վերլուծել հասարակության դերը
ընտանիքի նորմալ կենսագործունեության
գործընթացում
Վերլուծել ընտանիքի դերը նրա անդամների կենսագործունեության, շփման
և միջանձնային հարաբերությունների ձևավորման, մասնագիտության
ընտրության և մասնագիտական կայացման
գործընթացում,
Կիրառել հոգեախտորոշիչ մեթոդներ ինչպես օրինաչափ և ներդաշնակ
հարաբերություններ ունեցող, այնպես էլ ոչ օրինաչափ, ոչ ներդաշնակ,
ախտաբանական խնդիրներ ունեցող ընտանիքների հետ
աշխատանքում:
Կիրառել
հոգեշտկողական
և
հոգեթերապևտիկ
մեթոդներ
ընտանեկան
տարբեր
ոլորտներում ծագած
խնդիրների
հետ
աշխատանքում,

Ա6

Բնութագրել ընտանիքի պաշտպանության իրավական հիմքերը և
դատահոգեբանական
փորձաքննության
կիրառման
առանձնահատկությունները

Բ6

Ա2

Իրականացնել խորհրդատվական և լուսավորչական աշխատանք
(psychoeducation)
ընտանեկան
խնդիրների
վերաբերյալ,
մեծահասակների, թե երեխաների շրջանում:

թե

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1

Համագործակցել հարակից ոլորտների մասնագետների հետ,

Գ3

Գ2

Արդյունավետորեն պլանավորել և կառավարել ժամանակը (timemanagement)

Գ4
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Պատրաստել
զեկուցումներ,
ներկայացնել
արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր,
Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը

հետազոտությունների

«ԸՆՏԱՆԻՔԻ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ
Մոդուլի
թվանիշը
1602/Մ01

Ուսումնական մոդուլի անվանումը
Օտար լեզու- 1

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա1 Ա2 Ա3 Ա4 Ա5 Ա6 Բ1 Բ2 Բ3 Բ4 Բ5 Բ6 Գ1 Գ2 Գ3 Գ4
+
+
+

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում 1308/Մ01

+

Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ
Ժամանակակից խորհրդատվության արդի հիմնախնդիրները

1306/Մ01
1306/Մ02

+

Ընտանիքի հոգեդիագնոստիկա և խորհրդատվություն

1306/Մ03

Ընտանիքի
վերարտադրողականության
հոգեբանական
խորհրդատվություն
Ամուսնական զույգի հոգեբանական խորհրդատվություն
Երեխայի զարգացումը և ինքնիրացումը ընտանիքում
Առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց
խորհրդատվություն
Սթրեսային իրավիճակների կառավարումը ընտանիքում

+

Անբարենպաստ (ոչ լրիվ) ընտանիքի
հոգեբանական խորհրդատվություն
Գիտական սեմինար
Մասնագիտական պրակտիկա

հոգեբանություն

+

+

1306/Մ08

1306/Մ11
1306/Մ12
1306/Մ13
1306/Մ14

և 1306/Մ15
1306/Մ16
1306/Մ17
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+

+
+
+

+

+

+

+
+
+
+
+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+
+
+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+
+
+
+

+
+

+

+

+
+

+

+

+

+
+

+

+

+
+
+

+

+

+
+

+
+

+

+

Ընտանեկան իրավունքների պաշտպանություն
1306/Մ09
Ծնող-երեխա հարաբերությունների հոգեախտորոշում և շտկում 1306/Մ10
Ոչ նորմատիվ ճգնաժամերի հոգեբանական խորհրդատվություն
Ընտանեկան դատահոգեբանական փորձաքննություն
Կոնֆլիկտի կառավարում և հաշտարարություն
Ընտանեկան բռնությունների կանխարգելում և աջակցություն

+

+

1306/Մ04
1306/Մ05
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Փիլիսոփայության և հոգեբանության
ֆակուլտետ

«Ընտանիքի հոգեբանություն»
Ընդհանուր դասընթացներ
1. 1602/01

2. Օտար լեզու-1

4. 2 ժամ/ շաբ.

5. գործ. – 2

6. 1-ին՝ կիսամյակ

7. ստուգարք

3. 2 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


կատարելագործել
ուսանողների
օտար
(անգլերեն)
լեզվով
հաղորդակցական կարողությունները՝ ինչպես մասնագիտության,
այնպես էլ հաղորդակցման այլ ոլորտներում,



խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և
ոճաբանական յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,



զարգացնել
մասնագիտական
կարողությունը:

հարցերի

շուրջ

քննարկելու

և

բանավիճելու

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն




ճիշտ ընկալելու մասնագիտական տեքստերի բովանդակությունն ու կառուցվածքը՝
կիրառելով վերլուծության տարբեր մոտեցումները (որոնողական, ճանաչողական,
մեկնաբանական),
ցուցաբերելու մասնագիտության ոլորտում օտար (անգլերեն) լեզվով ինքնուրույն
աշխատանք կատարելու սկզբունքների իմացություն:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ





իրականացնելու մասնագիտական տեքստերի իմաստային, կառուցվածքային և
ոճական վերլուծություն և թարգմանություն,
ներկայացնելու և մեկնաբանելու մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ,
ձևակերպել և հիմնավորել անձնական կարծիքը, բանավիճել մասնագիտական
հարցերի արդի հիմնախնդիրների շուրջ,
գրելու և ներկայացնելու մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ,
ռեֆերատներ, գիտաժողովի թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ կառուցելով
շարադրանքը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ ինտերնետային)
տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և ներկայացնելու նպատակով:
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Սահմանել ընտանիքի հոգեբանության և ընտանիքի հոգեբանական խորհրդատվության
ժամանակակից տեսությունները, մոտեցումները, դրույթները և մեթոդաբանական հիմքերը,
Գ1. Համագործակցել հարակից ոլորտների մասնագետների հետ,
Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների և խորհրդատվական
աշխատանքների արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր, սեմինարներ

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

 գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
 անհատական և խմբային աշխատանք,
 անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,
 ինքնուրույն աշխատանք,
 բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի
իրականացում),
 գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է բանավոր ստուգարքով.
1. մասնագիտական տեքստի ընթերցում, թարգմանություն և վերարտադրում,
2. մասնագիտական խնդրի վերաբերյալ բանավոր ներկայացում (պրեզենտացիա):
13․Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
 Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունները:
 Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց իրացումը օտար
(անգլերեն) լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման գործընթացում:
 Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու աշխատությունների,
գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև ռեֆերատների, զեկուցումների,
էսսեների շարադրման ձևերն ու սկզբունքները:
 Մասնագիտական բնագիր տեքստերի, դասախոսությունների, ձայնագրությունների
ունկնդրմամբ՝
դրանց
բովանդակության
վերծանման,
վերարտադրության
առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. The University of Michigan Press, USA,2003․
2. “Academic writing for Graduate Students’’ 2000, USA․
3. English for psychologists, Lilit Zakoyan, Երևան 2014․
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1. 1308/Մ01

2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական
ոլորտում

4. 2 ժամ/շաբ.

5. գործ. – 2

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. ստուգարք

3. 3 ECTS
կրեդիտ

8․ Դասընթացի նպատակն է՝



ծանոթացնել IBM SPSS ծրագրային փաթեթի հնարավորություններին, հիմնական
գործառույթներին,
ձևավորել IBM SPSS ծրագրային փաթեթի կիրառման հմտություններ հետազոտական
աշխատանքներում։

9․ Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի `

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն



ներկայացնելու և բացատրելու SPSS ծրագրային փաթեթի հնարավորությունները,
ճանաչելու և բացատրելու տվյալների ներկայացման և վերլուծության միջոցները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ





ստեղծելու տվյալների բազա IBM SPSS ծրագրի միջոցով,
կոդավորելու, վերակոդավորելու փոփոխականներ,
կազմելու գրաֆիկներ ու աղյուսակներ IBM SPSS ծրագրի միջոցով,
կիրառելու նկարագրողական վիճակագրություն,
կիրառելու խմբերի համեմատության և կորելյացիոն վերլուծություններ։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ


ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները։

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ1. Նախագծել
ընտանիքի հոգեբանության և հոգեբանական
խորհրդատվության ժամանակակից հիմնախնդիրներին վերաբերող հետազոտական,
կիրառական ծրագրեր:
Գ1. Համագործակցել հարակից ոլորտների մասնագետների հետ,
11.

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդներ

 գործնական առաջադրանքներ, վարժություններ
 տնային առաջադրանքներ ինքնուրույն աշխատանքի համար
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Գնահատման մեթոդներ՝ թեստեր խնդիրներ-առաջադրանքներով
Գնահատաման չափանիշներ՝ ճիշտ պատասխանների քանակ
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13․Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.







SPSS ծրագրային փաթեթի ընդհանուր նկարագրություն, նրա առավելություններն ու
թերությունները մյուս ծրագրերի համեմատ։ Տվյալների մուտքագրում և կոդավորում։
Նոր փոփոխականների ստեղծում։
Տվյալների ներկայացումը գրաֆիկական եղանակով և աղյուսակների միջոցով։
Նկարագրողական վիճակագրություն (միջին, մոդա, մեդիանա, ստանդարտ շեղում)։
Փոփոխականների միջև կապերի դուրսբերում․ համակցման և փոխկապակցման
(կոռելյացիոն) գործակիցներ։
Երկու ընտրանքների համեմատություն, միագործոնային դիսպերսիոն վերլուծություն:

14․Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Ա․ Գալստյան «Մաթեմատիկական վիճակագրության մեթոդները հոգեբանական
հետազոտություններում», Եր․,հեղ․ հրատ․, 2015:
2.
Наследов А.Д. «Математические методы психологического исследования. Анализ и
интерпретация данных». Уч. Пос., 4-е изд., СПб.: Речь, 2012.
3.
Практикум по прикладной статистике в среде SPSS. Классические процедуры статистики.
Учебное пособие. А.И. Плис, Н.А. Сливина. М:, 2004
4.
D. Howitt, D. Cramer, Introduction to SPSS Statistics in Psychology For version 19 and earlier
Fifth edition, Pearson Education Limited, 5 ed., 2011.
Paul Mallery, Darren George SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference, 2011
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2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. -1, գործ. -1,

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. ստուգարք

3. 3 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


համալրել
ուսանողների գիտելիքները
հոգեբանական
պլանավորման, կազմակերպման ու անցկացման ոլորտում,



ձևավորել տվյալների վերլուծության քանակական մեթոդների կիրառման
հմտություններ։

հետազոտությունների

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն



համեմատելու
հոգեբանական հետազոտության տարբեր ծրագրեր
հետազոտության իրականացման մեթոդները,
հիմնավորելու տվյալների վերլուծության մեթոդները և դրանց կիրառման
համապատասխանությունը հետազոտական նպատակներին։

և

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ




կազմելու հետազոտության նախագիծ՝ սահմանելով հետազոտության նպատակը,
խնդիրները և կիրառվող մեթոդները,
վերլուծելու հետազոտության վալիդության չափանիշները և տեսակները,
իրականացնելու հետազոտական կոնստրուկտի չափելիություն և կատարել
համապատասխան մեթոդների ընտրություն։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ


կիրառելու գիտելիքները պրակտիկայում,

 ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ1. Նախագծել ընտանիքի հոգեբանության և հոգեբանական խորհրդատվության
ժամանակակից հիմնախնդիրներին վերաբերող հետազոտական, կիրառական ծրագրեր
Գ2. Արդյունավետորեն պլանավորել և կառավարել ժամանակը (time-management),
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.




դասախոսություն
հանձնարարված գրականության քննարկում,
գործնական և թեստային առաջադրանքներ։
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Գնահատման

մեթոդներ․թեստային

առաջադրանքներ,

հետազոտական

նախագծի

ներկայացում

Գնահատման չափանիշներ.


թեստային առաջադրանքի համար ճիշտ պատասխանների քանակ,



նախագծի ներկայացման որակ. թեմայի, նպատակի, հետազոտական հարցի
տրամաբանություն, տվյալների հավաքագրման և վերլուծության մեթոդների
ընտրության համապատասխանություն

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

1.
2.
3.
4.
5.

Հետազոտության պլանավորում։
Հետազոտական խնդրի առաջադրում։ Վարկած։ Վարկածի տեսակները։
Հետազոտության վալիդության հիմնահարցը։ Վալիդության տեսակներ։
Հետազոտության մեթոդներ։
Արդյունքների վերլուծության վիճակագրական մեթոդներ։

14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Дж. Гудвин Исследование в психологии: метода и планирование / Дж. Гудвин. — 3-е изд.
— СПб.: Питер, 2004.
2. Кукушкина, В.В. Организация научно- исследовательской работы студентов (магистров):
учеб. пособ. /В.В. Кукушкина.- М.: ИНФРА-М 2012
3. Планирование теоретического и эмпирического исследования: учебно-методическое
пособие / сост. Арцимович И.В. – Армавир, АГПУ 2017
4. Howitt, Dennis, and Duncan Cramer. Introduction to Research Methods in Psychology.
Harlow, Essex: Pearson/Prentice Hall, 2011.
5. Leong F., Austin J. Psychology Research Handbook. (eds.) -2nd ed. 2006 Sage publications, Inc
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Մասնագիտական դասընթացներ
1. 1306/Մ02

2. Ժամանակակից խորհրդատվության արդի հիմնախնդիրները

3. 2 ECTS
Կրեդիտ

4. 2 ժամ/ շաբ.
5. դաս. – 2
6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
7. առանց եզրափակիչ գնահատման
8․Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին `
 Հոգեբանական
ընկալումներին

խորհրդատվության

հիմնախնդիրների

ժամանակակից

 Հոգեբանական խորհրդատվության ձևերին, ուղղություններին, սկզբունքներին
 Հոգեբանական խորհրդատվության կազմակերպման պրակտիկային
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել հոգեբանական խորհրդատվության ժամանակակից միտումները և
ուսումնասիրվող հիմնախնդիրների շրջանակը։
2. քննարկել
հոգեբանական խորհրդատվության տարբեր
ուղղությունների հնարավորություններն ու յուրահատկություն
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. տարանջատել հոգեբանական խորհրդատվության հնարավորությունները
տարբեր
տիրույթներում
4. կիրառել հոգեբանական աջակցության միջոցներ՝ կախված տարբեր խնդիրներից:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
5. պատրաստելու բանավոր զեկուցում և վարել գիտական բանավեճ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Բնութագրել խորհրդատվական և հոգեթերապևտիկ աշխատանքի իրականացման
սկզբունքները և առանձնահատկությունները տարբեր հոգեբանական դժվարությունների
դեպքում:
Բ5. Կիրառել հոգեշտկողական և հոգեթերապևտիկ մեթոդներ ընտանեկան տարբեր
ոլորտներում ծագած խնդիրների հետ աշխատանքում:
Բ6. Իրականացնել խորհրդատվական և լուսավորչական աշխատանք (psychoeducation)
ընտանեկան խնդիրների վերաբերյալ, թե մեծահասակների, թե երեխաների շրջանում:
Գ1. Համագործակցել հարակից ոլորտների մասնագետների հետ,
Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր,
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություն,
 սեմինար պարապմունք քննարկման կազմակերպման միջոցով։
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն ՝ առավելագույնը 4 միավոր
Գնահատման մեթոդները՝ հարցադրումներ և պատասխաններ
Ինքնուրույն աշխատանքի գնահատում – առանձին թեստի և տեխնիկայի արդյունքների
մեկնաբանում
Գնահատման չափանիշները՝ ինքնուրույն անցկացում, վերլուծություն, ընթացակարգի և
մեկնաբանման սկզբունքների պահպանում
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. Բանավոր հարցում՝ առավելագույնը 5
միավոր Գնահատման մեթոդները՝ ինքնուրույն աշխատանքի գնահատում
Գնահատման չափանիշները՝ ընտրված հիմնախնդրի և մեթոդիկայի
համապատասխանություն, հոգեախտորոշիչ տվալների քանակական և որակական
մշակումների ապահովում
3. Ինքնուրույն աշխատանք առվելագույնը 8 միավոր
Գնահատման մեթոդներ՝ Մենագրությունների ընթերցանություն և հիմնախնդրի խմբային
քննարկում, համապատասխան գրականության ինքնուրույն վերլուծություն և բանավոր
ներկայացում:
Գնահատման չափանիշներ. Նյութի ճիշտ ընտրություն և ինքնուրույն վերլուծություն,
տրամաբանված մեկնաբանություն, ներկայացման ստեղծագործականություն և
ճկունություն
4. Մասնակցություն դասընթացին առավելագույնը 3 միավոր
13․Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Ժամանակակից հոգեբանական խորհրդատվությունը որպես արդյունավետ աջակցության
ձև
 Խորհրդատվության
հիմնական
սկզբունքները,
նպատակները,
խնդիրները, հասկացությունները, ուղղությունները, մակարդակները և այլն:
 Խորհրդատվության տեսական և կիրառական կոմպետենցիաներ, էթիկայի նորմեր
 Անհատական և խմբային հոգեբանական խորհրդատվություն
 Ժամանակակից ընտանեկան հոգեբանական խորհրդատվություն
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Алешина Ю. Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование. М., 1994
2. Бондаренко А. Ф. Психологическая помощь: теория и практика: Учеб. пособие, К., 1997
3. Немов, Р. С. Психологическое консультирование : учебник / Р. С. Немов. — 2-е
изд.,перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2011. — 575 с.
4. Меновщиков В. Ю. Теория и практика психологической помощ, Смысл, 2018, 112с.
5. Шнейдер Л. Б. Пособие по психологическому консультируванию: Учебное пособие. – М.:
Ось – 89, 2003. – 272 с.
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2. Ընտանիքի հոգեդիագնոստիկա և խորհրդատվություն

4. 2 ժամ/շաբ.

2. դաս.- 2

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման

3. 2 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ուսանողներին ծանոթացնել ընտանիքի հետազոտման մեթոդներին, դրանց
կիրառության հնարավորություններին




Ուսանողներին տալ գիտելիքներ ընտանիքի հոգեդիագնոստիկայի և
հոգեբանական խորհրդատվության տեսական և կիրառական հիմքերի,
ժամանակակից հիմնախնդիրների և զարգացման միտումներին վերաբերյալ
Ծանոթացնել
ընտանիքի
հոգեդիագնոստիկայի
և
խորհրդատվության
աջակցության կազմակերպման պրակտիկային:



Ապահովել ընտանիքի հետ աշխատանքում հոգեախտորոշիչ և խորհրդատվական
միջոցների կիրառման պրակտիկ հմտությունների ձեռքբերում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Սահմանել ընտանեկան հոգեբանական խորհրդատվության ժամանակակից
ընկալումները,

2.

Ընտրել ընտանիքի ուսումնասիրման հոգեախտորոշման
մեթոդ/մեթոդիկա, հիմնավորել մեթոդիկայի և ախտորոշիչ խնդրի
համապատասխանությունը

3.

Ներկայացնել
ընտանիքի
հոգեբանական
խորհրդատվության օրինաչափությունները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

Իրականացնել հոգեբանական խորհրդատվության ծառայությունների կարիքների
գնահատում,

5.

Հաշվարկել և գնահատել ընտանեկան հոգեախտորոշման մեթոդիկաներով և այլ
տեխնիկաներով ստացվող արդյունքները, կանխատեսել մեկնաբանման
դժվարությունները

6.

Ցուցաբերել մասնագիտական հմտություններ տվյալների վերլուծություններում

7.

Կատարել ընտանեկան
հոգեախտորոշման
քանակական և որակական տվյալների մշակում

8.

Մեկնաբանել ներկայացվող մեթոդների և մեթոդիկաների մեկնաբանությունները,
համադրել դրանք ընտանիքի հոգեախտորոշման այլ մեթոդներով ստացված
արդունքների հետ

մեթոդիկաներով

ստացվող

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
9.
10.

Իրականացնել ընտանիքի հոգեախտորոշիչ ընթացակարգ
Մեկնաբանել հոգեախտորոշիչ ընթացակարգով ստացված տվյալները, կատարել
ինքնուրույն եզրակացություններ
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10.
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2.
Սահմանել
ընտանիքի
հոգեբանության
և
ընտանիքի
հոգեբանական
խորհրդատվության ժամանակակից տեսությունները, մոտեցումները, դրույթներն ու
մեթոդաբանական հիմքերը:
Ա4. Բնութագրել խորհրդատվական և հոգեթերապևտիկ աշխատանքի իրականացման
սկզբունքները և առանձնահատկությունները տարբեր հոգեբանական դժվարությունների
դեպքում:
Բ1. Նախագծել ընտանիքի հոգեբանության և հոգեբանական խորհրդատվության
ժամանակակից հիմնախնդիրներին վերաբերող հետազոտական, կիրառական ծրագրեր:
Բ5. Կիրառել հոգեշտկողական և հոգեթերապևտիկ մեթոդներ ընտանեկան տարբեր
ոլորտներում ծագած խնդիրների հետ աշխատանքում:
Բ6. Իրականացնել խորհրդատվական և լուսավորչական աշխատանք (psychoeducation)
ընտանեկան խնդիրների վերաբերյալ, թե մեծահասակների, թե երեխաների շրջանում: Գ3.
Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,վարել
գիտական բանավեճեր,
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ և քննարկումներ
2. անհատական գործնական աշխատանքներ առանձին թեստերով և տեխնիկաներով
3. մասնագիտական հմտությունների ձևավորում տարբեր վարժանքներով
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Գրավոր քննություն. (Առավելագույնը 4 միավոր)

Գնահատման մեթոդները՝ հարցադրումներ և պատասխաններ, առանձին թեստի և
տեխնիկայի արդյունքների մեկնաբանում, որոնք կիրառվում են նաև խորհրդատվական
աշխատանքում
Գնահատման չափանիշները՝ ինքնուրույն անցկացում, վերլուծություն, ընթացակարգի և
մեկնաբանման սկզբունքների պահպանում
2-րդ ընթացիկ քննություն. Բանավոր հարցում. (Առավելագույնը 4 միավոր)

Գնահատման մեթոդները՝ ինքնուրույն կատարած փորձերի ներկայացում և
կատարած աշխատանքի գնահատում

Գնահատման

չափանիշները՝

ընտրված
հիմնախնդրի
և
հոգեբանական
խորհրդատվական
տեխնիկաների
ընտրություն,
հոգեախտորոշիչ
տվալների
քանակական և որակական մշակումների ապահովում
3. Ինքնուրույն աշխատանք. Ինքնուրույն աշխատանքը գնահատվում է (Առավելագույնը

6 միավոր)
Գնահատման մեթոդ. Մենագրությունների ընթերցանություն և հիմնախնդրի խմբային
քննարկում, համապատասխան գրականության ինքնուրույն վերլուծություն և բանավոր
ներկայացում:
Գնահատման չափանիշներ. Նյութի ճիշտ ընտրություն և ինքնուրույն վերլուծություն,
տրամաբանված մեկնաբանություն, ներկայացման ստեղծագործականություն և
ճկունություն
4. Ընթացիկ ստուգում. Ընթացիկ ստուգումը գնահատվում է (Առավելագույնը 6 միավոր)

Գնահատման մեթոդ. Գնահատվում է ձեռք բերված հմտությունների ու գիտելիքների
կիրառությունը
Գնահատման չափանիշները. Թրենինգային ծրագրի մշակում, համապատասխան
թեմայով բանավեճի կազմակերպում, ռեֆերատի զեկուցում, կատարած փորձերի
ներկայացում
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13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ընտանեկան հոգեբանական խորհրդատվության տեսական հիմքերը
Ընտանեկան հոգեբանական խորհրդատվության հիմնական մոդելները, ընտանեկան
հոգեբանական
խորհրդատվության
նպատակները,
հիմնական
սկզբունքները,
խորհրդատվության հիմնական փուլերը, տեսակները,
2.Ընտանեկան հոգեբանական խորհրդատվության կիրառական հիմքերը
Ընտանեկան հոգեբանական խորհրդատվության խնդիրներն ու կազմակերպման
առանձնահատկությունները, դիմում խորհրդատվություն ստանալու համար, ընտանեկան
խորհրդատվության պայմանագիրը, դիմադրություն խորհրդատվությանը, ընտանեկան
խորհրդատվության ավարտը և դրա արդյունավետ գնահատումը, խորհրդատվության
տեխնիկաներ
3.Ընտանեկան հոգեբանական ախտորոշման մեթոդներ և մեթոդիկաներ
Ընտանիքի ընդունման քարտ, ընտանիքի պատմության ուսումնասիրում՝ գենոգրամմա,
ընտանեկան սոցիոգրամմա,
14. Հիմնական գրականություն
1. Հարությունյան Ն. Ա. Ընտանեկան հոգեբանական խորհրդատվություն ուսումն.
ձեռնարկ, Եր., «Ուրարտու» համ. Հրատ., 2016, - 184 էջ
2. Սեդրակյան
Ս.
Ա.
Ընտանիքի
հոգեբանություն
(Մեթոդաբանական վերլուծություն): Երևան.: «Ուրարտու» համալսարան, 2010. –
465 էջ
3. Алешина Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование. М., 2003.
4. Минухин С., Фишман Ч. Техники семейной терапии./Пер. с англ. А. Д. Иорданского.
5. М., Класс, 1998. – 304 с.
6. Навайтис Г. Семья в психологической консультации. – М.: Воронеж: НПО
7. ,,МОДЭК,, 1999. – 224 с.
8. Семейная
диагностика и семейное консультирование. Учебное
пособие/ О.П.Цариценцева,О.В.Кузменкова. Оренбург, 2018, 173с.
9. Эйдемиллер Э. Г., Юстицкий В. В. Семейная психотерапия. Л.: Медицина, 1989. –
192 с.
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2. Ընտանիքի վերարտադրողականության հոգեբանական
խորհրդատվություն
4. 2 ժամ/շաբ
5. դաս.- 2
6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման

3. 2 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


Ծանոթացնել ունկընդիրներին ընտանեկան զույգերի վերարտադրողականության
հիմնախնդրին, առավելություններին և թերություններին



Ուսումնասիրել կանանց և
հոգեբանական բաղադրիչները



Կազմակերպել հոգեբանական աջակցություն և խորհրդատվություն
փոխնակ մայրության դեպքում



Ներկայացնել
կոգնիտիվ
և
հուզական
ոլորտների
կարևորությունը, հետծննդաբերական սթրեսի, դեպրեսիայի դրսևորման ժամանակ

տղամարդկանց

վերարտադրողական

վարքի

սուրոգատ/

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


Սահմանելու և մեկնաբանելու վերարտադրողական վարքը,



Ներկայացնելու և քննարկելու վերարտադրողականության հիմնահարցի հետ
առնչվող հոգեբանական խնդիրները



Թվարկելու և բացատրելու խորհրդատվության ժամանակ հիմնական ծառացած
խնդիրները և նրանց շտկելու կարողությունը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


վերլուծելու և համեմատելու առաջնածին և կրկնածին կանանց խորհրդատվություն
կազմակերպելու տարբերությունները, հաշվի առնելով նրանց անձնային
հոգեբանականառնձնահատկությունները



Տարանջատելու վերարտադրողականություն, արհեստական
սուրոգատ/փախնակ մայր ձևակերպումները միմյանցից



Ձևակերպելու նախածննդյան սթրեսի, հետծննդյան դեպրեսիայի , տագնապայնության
առկայությունը, ելնելով համապատասխան հետազոտություններից



Կազմակերպելու
զույգի
վերարտադրողականության
հոգեբանական խորհրդատվություն

բեղմնավորում

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


պատրաստելու բանավոր զեկուցում և ակնարկ (էսսե ), գիտական քննարկումներ:
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա4. Բնութագրել խորհրդատվական և հոգեթերապևտիկ աշխատանքի իրականացման
սկզբունքները և առանձնահատկությունները տարբեր հոգեբանական դժվարությունների
դեպքում:
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ4. Կիրառել հոգեախտորոշիչ մեթոդներ ինչպես օրինաչափ և ներդաշնակ ընտանեկան
հարաբերություններ ունեցող, այնպես էլ ոչ օրինաչափ, ոչ ներդաշնակ, ախտաբանական
խնդիրներ ունեցող ընտանիքների հետ աշխատանքում:
Բ5. Կիրառել հոգեշտկողական և հոգեթերապևտիկ մեթոդներ ընտանեկան տարբեր
ոլորտներում ծագած խնդիրների հետ աշխատանքում:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1. Համագործակցել հարակից ոլորտների մասնագետների հետ,
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. ինքնուրույն աշխատանք
3. բանավոր զեկուցում
4. գործնական աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1- ին

ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.
Գնահատման մեթոդ՝ ամփոփ վերլուծական գրավոր պատասխաններ հարցերին,
Գնահատման չափանիշները՝
նյութի ինքնուրույն վերլուծություն, պատասխանների
ամբողջականություն
2- րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.
Գնահատման մեթոդները՝ ինքնուրույն աշխատանքի գնահատում (ռեֆերատ, ակնարկ՝ էսսե),
Գնահատման
չափանիշները՝
կատարված
աշխատանքի
թեմատիկ
համապատասխանությունը և ինքնուրույն վերլուծությունը
Ինքնուրույն աշխատանք. Ինքնուրույն աշխատանքը գնահատվում է (Առավելագույնը 6
միավոր)
Գնահատման մեթոդ. Համապատասխան գրականության ինքնուրույն վերլուծություն և
բանավոր ներկայացում:
Գնահատման չափանիշներ. Նյութի ճիշտ ընտրություն և ինքնուրույն վերլուծություն,
տրամաբանված մեկնաբանություն, ներկայացման ստեղծագործականություն և
ճկունություն
Ընթացիկ ստուգում՝. գնահատվում է առավելագույնը 6 միավոր
Գնահատման մեթոդ. Գնահատվում է ձեռք բերված հմտությունների ու գիտելիքների
կիրառությունը

Գնահատման չափանիշները. համապատասխան թեմայով բանավեճի
կազմակերպում
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Տեսական
մաս.
«Վերարտադրողական
ոլորտ»
հասկացության
հիմնավորումը:
Վերարտադրողականության ընդհանուր բնութագիրը: Վերարտադրողական ոլորտի
հիմնական
դրույթները:
Հոգեբանական
աշխատանքի
խնդիրները
վերարտադրողականության ոլորտի հիմնահարցի շուրջ: Վերարտադրողական ոլորտի
հոգեֆիզիոլոգիական
մեխանիզմները:
Վերարտադրողական
ոլորտի
հոգեսոմատիկ
առանձնահատկությունները:
Սուրոգատ/ փոխնակ մայրության հոգեբանական խնդիրներ: Հետծննդյան դեպրեսիա:
Հուզական
ֆոնի
փոփոխությունը՝
պայմանավորված
անձի
անհատական
առանձնահատկություններեվ:
Գործնական մաս. Բացասական հույզերի, հուզական ապրումների շտկումը հոգեբանական
խորհրդատվության միջոցով: Կենսաբանական և «փոխնակ» մայրերի խորհրդատվություն:
Նկարչական թեստ «Մարդ» սեռա-դերային նույնականում: «Ես և իմ երեխան», «Ես և իմ սեռի
ծնողը», «Իմ ընտանիքը 5 տարի անց», «Ճամփորթություն դեպի հղիության աշխարհ»,
Հոգեթերապիա «Հոգեդրամա»-տեխնիկայի կիրառմամբ: Դեպրեսիայի և տագնապայնության
ախտորոշման մեթոդիկաների կիրառում: Ինտեռնալության-էքստեռնալության
բացահայտում:
14․Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Овчарова Р.В. Психология родительства / Р.В. Овчарова. – М.: Издательский цен "Академия",
2005. – с.57
2. Филиппова, Г.Г. Психология материнства/ Г.Г. Филиппова. - М.: Издательство Институ
психотерапии, 2002. – с. 23
3. Филиппова Г. Г. Нарушение репродуктивной функции и их связь с нарушениями
формировании материнской сферы / Г. Г. Филиппова // Журнал практического психолог
– 2003. – № 4-5. – С. 83-108.
4. Филиппова Г. Г. Проблемы психологической готовности к беременности у женщин п ВРТ /
Г. Г. Филиппова // Репродуктивные технологии сегодня и завтра: материалы Х междунар.
конф. (Иркутск, 10-12 сентября 2009 г). – Иркутск. – 2009. – С. 67-68.
5. Филиппова Г. Г. Проблемы телесности в психологии репродуктивной сферы женщины / Г.
Филиппова // Междисциплинарные проблемы психологии телесност материалы
межведомствен. науч.-практич. конф. (Москва, 20-21 октября 2004). – М.: Из во МГУ, 2004.
– С. 367-379.
6. Захарова Е.И. Личностные изменения, связанные с появлением ребенка // Журн
практического психолога 2003 № 4–5 с. 38 — 45
7. Консультирование пар по вопросам репродуктивного здоровья и планирования семь
М.,2005. Новое пособие по консультированию ПОМОГИ: Population Reports. Москва, 2001.
– 32 с.
8. https://issuu.com/dance4life_ru/docs/youth_consulting/43
Консультирование подростков
молодежи по вопросам репродуктивного здоровья
Published on Feb 14, 2012
9. http://www.nsad.ru/articles/surrogatnoe-materinstvo-chuzhoj-rebenok-za-dengi
10. http://www.ul.aif.ru/society/details/813540
11. http://www.sweetchild.ru/surrogatnoe-materinstvo/1601-surrogatnoe-materinstvo-filosofskie
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2. Ամուսնական զույգի հոգեբանական խորհրդատվություն
«Հետազոտական բաղադրիչով»
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.- 2, գործ.- 2
6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
8.

3. 4 ECTS
կրեդիտ

7. եզրափակիչ գնահատումով

Դասընթացի նպատակն է՝

ծանոթացնել
ուսանողներին
ամուսնական
զույգի
հոգեբանական
խորհրդատվության էությանը, առանձնահատկություններին, հնարներին և
մեթոդներին, տարաբնույթ հոգեբանական դժվարություններ ունեցող
ամուսինների հետ աշխատանքի էական կողմերին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն




սահմանելու ամուսնական զույգի հոգեբանական խորհրդատվության հիմնական
մոտեցումները, դրույթները, հասկացությունները
հիմնավորելու
ամուսնական զույգի հոգեբանական խորհրդատվության
տեսակները, ձևերը, ուղղությունները
ներկայացնելու ամուսնական զույգի հետ տարվող աշխատանքների միջոցներն ու
տեխնոլոգիաները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ





տարբերակել ամուսնական զույգի կարիքները, խնդիրները, դժվարությունների
բնույթը
կազմակերպել և պլանավորել ամուսնական զույգի հետ խորհրդատվական
աշխատանքները
տարբերակել
հոգեթերապևտիկ
աշխատանքի
ընթացքում
ծագող
դժվարությունները
կառուցել
կին-տղամարդ արդյունավետ փոխհարաբերություններ /Մենքի
գիտակցում/

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ



կիրառելու ամուսնական զույգի խորհրդատվության հնարները և գիտելիքները
պրակտիկայում
պահպանելու
էթիկայի սկզբունքները խորհրդատվության գործընթացը
կազմակերպելիս
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Ներկայացնել հիմնարար գիտելիք ընտանիքի հոգեբանական, սոցիալ- հոգեբանական
առանձնահատկությունների,
ներընտանեկան
հարաբերությունների
օրինաչափությունների,
զարգացման
փուլերին
բնորոշ
գործընթացների
ու
յուրահատկությունների վերաբերյալ,
Ա3. Ներկայացնել ընտանիքի, ամուսնական զույգի, ընտանիքում մեծացող երեխաների
հետ հոգեախտորոշիչ և հոգեշտկող աշխատանքի իրականացման սկզբունքները և
մեթոդները,
Ա4. Բնութագրել խորհրդատվական և հոգեթերապևտիկ աշխատանքի իրականացման
սկզբունքները և առանձնահատկությունները տարբեր հոգեբանական դժվարությունների
դեպքում,
Բ4. Կիրառել հոգեախտորոշիչ մեթոդներ ինչպես օրինաչափ և ներդաշնակ ընտանեկան
հարաբերություններ ունեցող, այնպես էլ ոչ օրինաչափ, ոչ ներդաշնակ, ախտաբանական
խնդիրներ ունեցող ընտանիքների հետ աշխատանքում:
Բ5. Կիրառել հոգեշտկողական և հոգեթերապևտիկ մեթոդներ ընտանեկան տարբեր
ոլորտներում ծագած խնդիրների հետ աշխատանքում:
Բ6. Իրականացնել խորհրդատվական և լուսավորչական աշխատանք (psychoeducation)
ընտանեկան խնդիրների վերաբերյալ, թե մեծահասակների, թե երեխաների շրջանում: Գ1.
Համագործակցել հարակից ոլորտների մասնագետների հետ,
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 Դասախոսություն
 Խմբային աշխատանք
 Քննարկում
 Դեպքի վերլուծույթուն
 Հանդիպում հրավիրված մասնագետի հետ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին միջանկյալ քնություն. Գրավոր հարցում (առավելագույնը 4 միավոր)

Գնահատման

մեթոդները՝
հարցադրումներ
և
պատասխաններ Կատարված աշխատանքի գնահատում
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր հարցում (առավելագույնը 4 միավոր)
Գնահատման մեթոդները՝ հետազոտական աշխատանքի գնահատում – առանձին թեստի
և տեխնիկայի կիրառություն, արդյունքների մեկնաբանում
Գնահատման չափանիշները՝ հիմնախնդրին համապատասխան մեթոդների ճիշտ
ընտրություն, ինքնուրույն անցկացում, վերլուծություն, ընթացակարգի և մեկնաբանման
սկզբունքների պահպանում
3. Ինքնուրույն աշխատանք. Ինքնուրույն աշխատանքը գնահատվում է (Առավելագույնը 3

միավոր)
Գնահատման մեթոդ. Գնահատվում է ձեռք բերված հմտությունների ու գիտելիքների
կիրառությունը
Գնահատման չափանիշները. Թրենինգային ծրագրի մշակում, համապատասխան
թեմայով բանավեճի կազմակերպում, ռեֆերատի զեկուցում, կատարած փորձերի
ներկայացում
4․ Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 9 միավոր.. բանավոր
քննություն ըստ առաջադրված հարցաշարի:
Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական
պատասխաններ:
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13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ընտանեկան հոգեբանական խորհրդատուի աշխատանքի տեսական հիմքերը
2. Զույգի
հոգեբանական
խորհրդատվության
առանձնահատկությունները,
գործառույթները, նպատակները, պահանջները և տեսակները
3. Ամուսինների խորհրդատվության առանձնահատկությունը կապված ընտանիքի
զարգացման
հետ՝
խորհրդատվություն
նախաամուսնական
փուլում,
երիտասարդզույգի
խորհրդատվություն,
հասուն
ամուսնական
զույգի
խորհրդատվություն, մեծահասակ ամուսնական զույգի խորհրդատվություն
4. Ամուսնացած զույգի խորհրդատվական աշխատանքի տարբեր փուլերում կիրառվող
հոգեախտորոշիչ և հոգեշտկող մեթոդներ և տեխնիկաներ
 «Դերային հավակնություններն ու սպասումները ամուսնության մեջ»
 «Ամուսնությամբ բավարարվածության հարցարան»
 «Ամուսնական վստահության սանդղակ»
 «Արժեքների համեմատում»
 «Ամուսնական համաժողով»
 «Նամակ ամուսնուս մասին»
 «Կոնստրուկտիվ բանակցությունների տեխնիկա» Թրենինգ «Ընտանեկան
բարեկեցություն գաղտնիքները»
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1- Айви А. Е., Айви М. Б., Саймэн-Даунинг Л. Психологическое консультирование и

психотерапия. Методы, теории и техники: практическое руководство. М., 1999, с.
2- Алешина Ю. Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование.

- М., «Класс», 2000. – 208 с
3- Берг – Кросс Л. Терапия супружеских пар./ Перев. с англ. Н. Рассказовой, А.

Багрянцевой. - М.: Изд-во Института психотерапии, 2004. – 528 с.
4- Витек К. Проблемы супружеского благополучия. М.: Прогресс, 1988. – 138 с.
5- Ковалев С. В Подготовка старшеклассников к семейной жизни: тесты, опросники,

ролевые игры: Кн для учителя. – М.: Просвещение, 1991. – 143 с.
6- Кратохвил С. Психотерапия семейно-сексуальных дисгормоний. / пер. с чеш. - М.:

Медицина, 1991.- 336 с.
7- Кипнис М. Тренинг семейных отношений. часть 1: Супружество. – М.: «Ось -89»,
2006.
8- Meninger R. Theory of Psychoanalytic Technique. New York: Basic Books, 1958 p
9- Minuchin S. Families and Family Therapy.- Cambridge: Harvard University Press,

1974.- 268 p.
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2. Երեխայի զարգացումը և ինքնիրացումը ընտանիքում

4.2 ժամ/շաբ

5. դաս. – 2

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման

3. 2
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ծանոթացնել երեխայի զարգացման հիմնախնդրին, ընտանիքի նշանակությանը
այդ գործընթացում,


Ուսումնասիրել
«ինքնաճանաչում»,

տարիքային
տեսանկյունից
«ինքնագիտակցում»,
«ինքնիրացում» հոգեբանական բաղադրիչները «ԵՍ»
– կոնցեպցիայի տեսանկյունից
 Կազմակերպել
հոգեբանական
աջակցություներեխայիհոգեբանական խորհրդատվություն ներգրավելով
ընտանիքի անդամներին

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


Սահմանելու և մեկնաբանելու ընտանիքի կարևորությունը և աջակցությունը երեխայի
անձի զարգացման տարբեր փուլերում



Ներկայացնելու օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառները ,որոնք իհայտ են գալիս որպես
ղոչընդոտ ինքնիրացման ճանապարհին



Թվարկելու և կիրառելու համապատասխան թեստեր և տեխնիկաներ, որոնք
կապահովեն բացահայտել երեխայի ներդաշնակ զարգացումը և կայացումը
ընտանիքում և սոցիալական միջավայրում

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


Իրականացնելու
հոգեբանական աշխատանք երեխաների,
դեռահասների, երիտասարդների, մեծահասակների հետ



Տարանջատելու այն գործոնները, որոնք կբացահայտեն երեխայի զարգացման
և շփման տարբերությունները ծնողական վերաբերմունքի տեսանկյունից



Կիրառելու և վերլուծելու համապատասխան հոգեախտորոշիչ մեթոդիակներ



Կազմակերպելու ծնողի ,երեխայի հոգեբանական խորհրդատվություն:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


պատրաստելու թրենինգներ ինչպես խմբային, այնպես էլ անհատական
աշխատանքների համար ,բանավոր զեկուցում և ակնարկ (էսսե ), գիտական
քննարկումներ:
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ա3. Ներկայացնել ընտանիքի, ամուսնական զույգի, ընտանիքում մեծացող երեխաների
հետ հոգեախտորոշիչ և հոգեշտկող աշխատանքի իրականացման սկզբունքները և
մեթոդները:
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
2. Բ3. Վերլուծել ընտանիքի դերը նրա անդամների կենսագործունեության, շփման և
միջանձնային հարաբերությունների ձևավորման, մասնագիտության ընտրության և
մասնագիտական կայացման գործընթացում:
3. Բ6. Իրականացնել խորհրդատվական և լուսավորչական աշխատանք (psychoeducation)
ընտանեկան խնդիրների վերաբերյալ, թե մեծահասակների, թե երեխաների շրջանում
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
4. Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
5. դասախոսություն,
6. ինքնուրույն աշխատանք
7. բանավոր զեկուցում
8. գործնական աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.
Գնահատման մեթոդ՝ ամփոփ վերլուծական գրավոր պատասխաններ հարցերին,
Գնահատման չափանիշները՝ նյութի ինքնուրույն վերլուծություն, պատասխանների
ամբողջականություն
2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.
Գնահատման մեթոդները՝ ինքնուրույն աշխատանքի գնահատում (ռեֆերատ, ակնարկ՝
էսսե), Գնահատման
չափանիշները՝
կատարված աշխատանքի թեմատիկ
համապատասխանությունը և ինքնուրույն վերլուծությունը
3․Ընթացիկ ստուգում 6 միավոր
Գնահատման մեթոդները՝ համապատասխան գրականության
Գնահատման չափանիշները՝ Նյութի ճիշտ ընտրություն և ինքնուրույն վերլուծություն
4․Ինքնուրույն աշխատանք 6 միավոր
Գնահատման մեթոդները՝ Գնահատվում է ձեռք բերված հմտությունների ու գիտելիքների
կիրառությունը
Գնահատման չափանիշները. Թրենինգային ծրագրի մշակում
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13.
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Տեսական մաս. Երևխայի զարգացման չափորոշիչները տարբեր տարիքային փուլերում:
Երեխայի «Ես»կոնցեպցիայի ձևավորումը և դրսևորում:
«Ես» կոնցեպցիայի տեսությունները: Ինքնագիտակցության բաղադրիչները: Անձի
ինքնիրացումը ըստ տարիքային պարբերության: Ընտանիքի
դերը երեխայի անձի
զարգացման գործընթացում: Ծնողավարության փուլերը, երեխայի հետ
հարաբերման
տեսակները: Մոտիվացիան և ինքնիրացման դրսևորումները մասնագիտական
ընտրության գործընթացում: Ընտանիքի դերը երեխայի մասնագիտական ինքնորոշման
գործընթացում:
Գործնական մաս. Ինքնաբացահայտման և ինքնագնահատականի հետ գործնական
աշխատանք: Երեխայի հոգեկանի զարգացման և հաղորդակցման գնահատում: Երեխայի
նախաձեռնողականության և ինքնուրույնության չափում: Երեխաների կողմից ծնողների
գնահատում: Ծնողական վերաբերմունքի մեթոդիկայի կիրառում: Թրենինգների և
գործնական աշխատանքների պատրաստում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Բեջանյան Ա. Տ., Պապոյան Վ. Ռ., Գալստյան Ա. Ս., Երեխայի հոգեկան զարգացումը
գնահատող փաթեթ: Մեթոդական ուղեցույց/ հեղինակային հրատարակչություն, Եր., -2017
Պապոյան Վ. Ռ., Գալստյան Ա. Ս., Սարգսյան Դ.Յու.Սովորողի ինքնուրույնության և
մասնագիտական ինքնորոշման հոգեբանական գնահատում. Մեթոդական ուղեցույցԵրևան,
ԵՊՀ Հրատարակչություն, 2017
2. Овчарова Р.В. Психология родительства / Р.В. Овчарова. – М.: Издательский центр
"Академия", 2005. – с.57
3. Крайг Грейс. Психология развития. – С-Пб, 2002, 992 с. Крайг Г., Бокум Д. Психология
развития. 9-е изд., М., 2007.
4. Кулагина И. Ю., Колюцкий В. Н. Возрастная психология: полный жизненный цикл развития
человека. М., 2006.
5. Нартова-Бочавер С. К., Потапова А. В. Введение в психологию развития. Учебное пособие,
М., 2005.
6. Козлова Т. З. (2003) Самореализация личности // Социологическая энциклопедия : в 2 т.
/глав. ред. В. Н. Иванов. М. Мысль. Т. 2. 861 c.
7. Козлова, Т. З. (2017) Самореализация старшего поколения // Социологические исследования.
№1. С. 54–61. Berk L. Development through lifespan. 5th ed. 2009.
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2. Առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձի
խորհրդատվություն

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 2, գործն. – 2

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատումով

3. 4
ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ձևավորել հոգեբանական տեսական և գործնական գիտելիքներ առանձնահատկ
պայմանների կարիք ունեցող անձանց հոգեբանական աջակցության և
խորհրդատվության հիմնախնդիրների շուրջ:


զարգացնել հմտություններ առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող
անձանցով ընտանիքներում հոգեբանական աշխատանքների իրականացման
համար:

9. Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Սահմանել և բացատրել առանձնահուկ պայմանների կարիք ունեցող անձի
հոգեբանական
բնութագիրը,
ներկայացնել
կենսագործունեության
հիմնախնդիրները
և
հոգեբանական
դժվարությունները,
բնորոշել
ընտանիքների հոգեբանական կարիքները, որտեղ ապրում են առանձնահուկ
պայմանների կարիք ունեցող անձիք:

2.

Համակարգել և պլանավորել առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող
անձանց հետ հոգեբանական խորհրդատվության կազմակերպումը՝ հաշվի
առնելով տարիքային և զարգացման չափորոշիչները, առանձնահատուկ
պայմանների և խմամքի բնույթը:

3.

Իմանալ այն հիմնական հոգեբանական մեթոդաբանական, գործնական
ուղղությունները և մոտեցումները, որոնց կիրառությունը արդյունավետ է
առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձնանց ընտանիքների հետ
հոգեբանական աշխատանքներում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

Իրականացնել գիտագործնական և հետազոտական աշխատանքներ՝ վերլուծել,
համակարգել, ամփոփել և իմաստավորել հետազոտության արդյունքները, օգտվել
մասնագիտական գրականությունից,

2. Կկարողանա կիրառել հոգեբանական տեսական և գործնական աշխատանքների
կազմակերպման սկզբունքները, մեթոդները, ձևերը և տեխնոլոգիաները:
3. Կկարողանա գնահատել առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց
հոգեբանական խնդիրները, և դրանց համապատասխան մշկել հետագա
հոգեբանական խորհրդատվության մոդելը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
540

1.
2.

Մասնագիտական գործունեության ընթացքում կիրառել յուրացված տեսական
գիտելիքները
Համագործակցել տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, աշխատել
մասնագիտական միջավայրում

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Սահմանել ընտանիքի հոգեբանության և ընտանիքի հոգեբանական խորհրդատվության
ժամանակակից տեսությունները, մոտեցումները, դրույթներն ու մեթոդաբանական հիմքերը:
Ա4. Բնութագրել խորհրդատվական և հոգեթերապևտիկ աշխատանքի իրականացման
սկզբունքները և առանձնահատկությունները տարբեր հոգեբանական դժվարությունների
դեպքում:
Բ3. Վերլուծել ընտանիքի դերը նրա անդամների կենսագործունեության, շփման և
միջանձնային հարաբերությունների ձևավորման, մասնագիտության ընտրության և
մասնագիտական կայացման գործընթացում:
Բ4. Կիրառել հոգեախտորոշիչ մեթոդներ ինչպես օրինաչափ և ներդաշնակ ընտանեկան
հարաբերություններ ունեցող, այնպես էլ ոչ օրինաչափ, ոչ ներդաշնակ, ախտաբանական
խնդիրներ ունեցող ընտանիքների հետ աշխատանքում:
Բ5. Կիրառել հոգեշտկողական և հոգեթերապևտիկ մեթոդներ ընտանեկան տարբեր
ոլորտներում ծագած խնդիրների հետ աշխատանքում:
Բ6. Իրականացնել խորհրդատվական և լուսավորչական աշխատանք (psychoeducation)
ընտանեկան խնդիրների վերաբերյալ, թե մեծահասակների, թե երեխաների շրջանում:
Գ1. Համագործակցել հարակից ոլորտների մասնագետների հետ,
Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասավանդման մեթոդներ՝
1. դասախոսություններ
2. գործնական պարապմունքներ՝ թիմային աշխատանքներ, քննարկումներ, վարժանքներ,
դեպքերի վերլուծության մեթոդներ:
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1- ին ընթացիկ քննություն. Առավելագույն միավորը 4

Գնահատման մեթոդ` ամփոփ վերլուծական գրավոր պատասխաններ հարցերին,
Գնահատման չափանիշները՝ նյութի ինքնուրույն վերլուծություն, պատասխանների
ամբողջականություն:
2- րդ ընթացիկ քննությունը. Առավելագույն միավորը 4

Գնահատման մեթոդ` ամփոփ վերլուծական գրավոր պատասխաններ հարցերին,
Գնահատման չափանիշները՝ նյութի ինքնուրույն վերլուծություն, պատասխանների
ամբողջականություն տրամաբանություն, հետազոտական մտքի ձևակերպում:
Ինքնուրույն աշխատանք. Առավելագույն միավորը 3
Գնահատման մեթոդ. Մենագրությունների ընթերցանություն և հիմնախնդրի խմբային
քննարկում, համապատասխան գրականության ինքնուրույն վերլուծություն և բանավոր
ներկայացում:
Գնահատման չափանիշներ. Նյութի ճիշտ ընտրություն և ինքնուրույն վերլուծություն,
տրամաբանված մեկնաբանություն, ներկայացման ստեղծագործականություն և
ճկունություն
Եզրափակիչ քննություն. Առավելագույն միավորը 9
Հարցերում պարունակվող հիմնախնդրի բացահայտման ամբողջությունը՝ տեսական
հայեցակետից, որոշակի գործնական իրադրության լուծումը, պատասխանը գրագետ
կառուցելու, պատասխանի հիմնավորման ժամանակ օրինակների և փաստերի կիրառման
կարողությունը, լրացուցիչ հարցերի պատասխանելը:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Կրթության առանձնահտուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաները ընտանիքում
2. Հոգեկանի զարգացման խնդիրներով անձնաց խնամքը և աջակցությունը ընտանիքում
3. Պալիատիվ հոգեբանական աջակցություն և աշխատանք ընտանիքի անդամների հետ
4. Հոգեբանական շտկողական և վերականգնողական աշխատանքների իրականցման,
կազմակերպման տեսակները և ձևերը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1․ Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների և երիտասարդների ներառում, մեթոդական
ձեռնարկ (հեղ. Ալավերդյան Ա., Չալիկյան Մ.), Եր.: «Ունիսոն», 2009, 30 էջ
2․ Кудайбергенова С.К. – Психологическая помощь родителям детей с ограниченными
психическими возможностями //Проблемы развития личности международная научная
конференция, Ереван 2009, Окт. 23-24, 315-318с.
3․ Психология детей с нарушениями и отклонениями психического развития: Хрестоматия/
Сост. и общая редакция В. М. Астапова, Ю. В. Микадзе. — СПб.: Питер, 2001. - 384 с.
4․ Трошин О. В., Жулина Е. В., Кудрявцев В. А. – Основы социальной реабилитации и
профориентации, М.: ТЦ Сфера, 2005, 384с
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1. 1306/Մ08

3. 4 ECTS
Կրեդիտ

2. Սթրեսային իրավիճակների կառավարումն
ընտանիքում

4. 4 ժամ/ շաբ.
6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝

5. դաս.- 2, գործ.- 2
7. եզրափակիչ գնահատումով



ծանոթացնել
ուսանողներին
ընտանեկան
դժվարին՝
սթրեսային
իրավիճակների առանձնահատկություններին, օրինաչափություններին,



փոխանցել գիտելիքներ ընտանիքում սթրեսային իրավիճակների զարգացման և
կառավարման վերաբերյալ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


բնութագրելու ընտանեկան հարաբերությունների զարգացման
առանձնահատկությունները, օրինաչափությունները,



սահմանելու ընտանիքում ծագող դժվարությունները, հիմնական խնդիրները, դրանց
պատճառները, դինամիկան, հետևանքները



հիմնավորելու ընտանեկան դժվարությունների կանխարգելման ուղիները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


վերլուծելու սթրեսային իրավիճակները, դրանց հաղթահարման և կառավարման
հնարավորությունները



տարբերակելու
համակարգում



կազմակերպելու
կառավարմանը

կոպինգ

վարքի

առանձնահատկությունները

խորհրդատվական

աշխատանքներ

ուղղված

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ


կիրառելու գիտելիքները պրակտիկայում,



պատրաստելու զեկուցումներ, վարելու գիտական բանավեճեր:
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ներընտանեկան
սթրեսի

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Սահմանել ընտանիքի հոգեբանության և ընտանիքի հոգեբանական խորհրդատվության
ժամանակակից տեսությունները, մոտեցումները, դրույթներն ու մեթոդաբանական հիմքերը:
Ա4. Բնութագրել խորհրդատվական և հոգեթերապևտիկ աշխատանքի իրականացման
սկզբունքները և առանձնահատկությունները տարբեր հոգեբանական դժվարությունների
դեպքում:
Ա5. Սահմանել ընտանեկան հարաբերությունների ախտաբանության և խանգարումների
առաջացման գործոնները և աշխատանքի առանձնահատկությունները:
Բ4. Կիրառել հոգեախտորոշիչ մեթոդներ ինչպես օրինաչափ և ներդաշնակ ընտանեկան
հարաբերություններ ունեցող, այնպես էլ ոչ օրինաչափ, ոչ ներդաշնակ, ախտաբանական
խնդիրներ ունեցող ընտանիքների հետ աշխատանքում:
Բ5. Կիրառել հոգեշտկողական և հոգեթերապևտիկ մեթոդներ ընտանեկան տարբեր
ոլորտներում ծագած խնդիրների հետ աշխատանքում:
Բ6. Իրականացնել խորհրդատվական և լուսավորչական աշխատանք (psychoeducation)
ընտանեկան խնդիրների վերաբերյալ, թե մեծահասակների, թե երեխաների շրջանում:
Գ1. Համագործակցել հարակից ոլորտների մասնագետների հետ
Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր,
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ և քննարկումներ փոքր խմբերով
2. անհատական և խմբային գործնական աշխատանքներ թեստերով և տեխնիկաներով
3. մասնագիտական հմտությունների ձևավորում և մարզում անհատական և խմբային
աշխատանքներում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն՝ առավելագույնը 4 միավոր․
Գնահատման մեթոդները՝ ամփոփ գրավոր պատասխաններ հարցերին։
Գնահատման չափանիշները՝ նյութի համապատասխանությունն ու վերլուծական միտքը։
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն՝ առավելագույնը 4 միավոր․

Գնահատման մեթոդները՝ ինքնուրույն աշխատանքի ներկայացում։
Գնահատման չափանիշները՝ քննադատական մոտեցման առկայություն։
3. Ինքնուրույն աշխատանք. Ինքնուրույն աշխատանքը գնահատվում է (Առավելագույնը 3

միավոր)
Գնահատման մեթոդ. Մենագրությունների ընթերցանություն և հիմնախնդրի խմբային
քննարկում, համապատասխան գրականության ինքնուրույն վերլուծություն և բանավոր
ներկայացում:
Գնահատման չափանիշներ. Նյութի ճիշտ ընտրություն և ինքնուրույն վերլուծություն,
տրամաբանված մեկնաբանություն, ներկայացման ստեղծագործականություն և
ճկունություն
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4. Եզրափակիչ քննություն. առավելագույնը 9 միավոր․

Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում։
Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման աստիճանը։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բաժին 1. Ընտանեկան սթրես և դրա հետևանքները
Բաժին 2. Պաշտպանական դիրքորոշումները ընտանեկան միջանձնային
հարաբերությունների մակարդակում
Բաժին 3. Տիրապետման ռազմավարություն /կոպինգ-մեխանիզմներ/ ընտանեկան սթրեսի
կառավարման գործընթացում
Բաժին 4. Հոգեբանական խորհրդատվությունը ընտանեկան դժվարությունների՝ սթրեսների
ժամանակ
Բաժին 5. Ընտանեկան սթրեսների հոգեախտորոշում, կանխարգելում, աջակցություն
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Абаков А. В., Перре М. Адаптация к ст8ессу. Основы, теории, диагностики,
терапии. СПб.:Речь, 2004
2. Китаев-Смык Л. А. Психология стресса. М.: Наука, 1983
3. Крюкова Т. Л., Сапоровская М. В., Куфтяк Е. В. Психология семьи: жизненные
трудности и совладение сними. – СПб., Речь, 2005. – 240 с.
4. Семья: стресс, копинг, адаптация: Проблемы психологии совладающего поведения
в семейном контексте/ Отв. Ред. Т. Л. Крюкова, М. В. Сапоровская. Кострома: Издво КГУ им. Н. А. Некрасова, 2003
5. Stress and the family. Vol. 2. Coping with Catastrophe /Ed. By H. I. MucCubbing, C.
R. Figlery. Brunner/ Mazel Publishers, New York, 1983
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2. Ընտանեկան իրավունքների պաշտպանություն

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2 ժամ

6. 1-ին՝աշնանային կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման

3. 2 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Համալրել ուսանողների գիտելիքները ընտանիքի պաշտպանության
հիմնարար պատկերացումներով,


Փոխանցել գիտելիքներ ընտանիքի իրավաբանական
առանձնահատկությունների մասին



Ձևավորել պատկերացումներ հոգեբանական խորհրդատվական
աշխատանքի ընթացքում իրավաբանական կառույցներին դիմելու
անհրաժեշտության պայմանների մասին

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Սահմանել ընտանիքի պաշտպանության իրավական նորմերն
ու կանոնները, օրենքները:
2. Բնութագրել ընտանիքի պաշտպանության
իրավական հիմնախնդիրների ժամանակակից
ընկալումները
3. Ներկայացնել ընտանիքի պաշտպանության հիմնարար
դրույթները, մոտեցումները, տեսակներն ու դրսևորումները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. Վերլուծել արդի հասարակությունում ընտանիքի
պաշտպանության հիմնահարցերն ու մարտահրավերները
5. Իրականացնել ընտանիքին իրավաբանական օժանդակության կամ
պաշտպանության անհրաժեշտության գնահատում

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. Թիմային աշխատանքի հմտություններ
7. Կիրառել գիտելիքները հոգեբանական խորհրդատվական
պրակտիկայում
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. Բնութագրել ընտանիքի պաշտպանության իրավական հիմքերը և
դատահոգեբանական փորձաքննության կիրառման առանձնահատկությունները
Բ2.
ՈՒսումնասիրել
ընտանիքի
հոգեբանական
և
սոցիալ-հոգեբանական
առանձնահատկությունները պատմական, էթնիկ, իրավական, սոցիալ-մշակութային
գործոնների ներքո և վերլուծել հասարակության դերը ընտանիքի նորմալ
կենսագործունեության գործընթացում: Գ1. Համագործակցել հարակից ոլորտների
մասնագետների հետ,
Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ
2. Քննարկումներ, դեպքի վերլուծություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1․ 1-ին ընթացիկ քննություն՝ գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր։

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր
կերպով:

Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի
ճիշտ մեկնաբանություն:
2․ 2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 5 միավոր..
Գնահատման մեթոդ. ինքնուրույն աշխատանքի ներկայացում և բանավոր
ներկայացման գնահատում:
Գնահատման չափանիշներ. վերլուծական մոտեցում, էսսեում արտացոլված նյութի
ամբողջականություն, նյութի տիրպետման աստիճան և ներկայացման որակ:
3 ․Մասնակցություն դասընթացին՝ գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր

4․ Ինքնուրույն աշխատանք. Ինքնուրույն աշխատանքը գնահատվում է
(Առավելագույնը 8 միավոր)
Գնահատման մեթոդ. Մենագրությունների ընթերցանություն և հիմնախնդրի խմբային
քննարկում, համապատասխան գրականության ինքնուրույն վերլուծություն և բանավոր
ներկայացում:
Գնահատման չափանիշներ. Նյութի ճիշտ ընտրություն և ինքնուրույն վերլուծություն,
տրամաբանված մեկնաբանություն, ներկայացման ստեղծագործականություն և
ճկունություն

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1 – Ընտանեկան իրավունքների ընդհանուր բնութագիր, սկզբունքներն ու
գործառույթները
Թեմա – 2 Ընտանիքի անդամների՝ երեխաների, ծնողների, ամուսինների,
մեծահասակների և այլն իրավունքների պաշտպանություն
Թեմա 2 – Ընտանեկան իրավունքների պաշտպանության մեխանիզմները
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Ղարախանյան Գ.Հ. Հայաստանի ընտանեկան իրավունքի զարգացման
պատմությունը 20-րդ դարում (պատմաիրավական հետազոտություն և
օրենսդրության համեմատական վերլուծություն), Երևան, 2004:
2. Ղարախանյան Գ.Հ. Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան իրավունք:
Երևան, ԵՊՀ, 2008թ
3. Тарусина Н.Н. Семейное право. М., 2001:
4.

Шерстнева Н.С. Принципы семейного права. М.: ТК Велби, Изд-во Проспшект,
2004.
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2. Ծնող-երեխա հարաբերությունների հոգեախտորոշում և
շտկում
«Հետազոտական բաղադրիչով»

4. 8 ժամ/ շաբ.

5. դաս. – 4, գործ. - 4

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատումով

3. 4 կրեդիտ
ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակ(ներ)ը
Դասընթացի նպատակն է՝ ընտանիքի հոգեբանության ապագա մասնագետների և
խորհրդատուներին ապահովել ծնող-երեխա փոխհարաբերությունների
վերաբերյալ տեսամեթոդական և կիրառական գիտելիքներով ․
 Ուսումնասիրել ծնող-երեխա փոխհարաբերությունների արդյունավետության
ապահովման նախադրյալները, պայմանները


Ծանոթանալ ընտանեկան հարաբերություններում առաջացող հոգեբանական
առանձնահատկություններին և դժվարություններին՝ կապված երեխաների
օրինաչափ և ինտենսիվ զարգացման սահմանափակումների հետ



Ախտորոշել ծնող-երեխա հարաբերություններում ծագող խնդիրները, կանխատեսել
դրանց շտկման ուղիները,



Իրականացնել
ծնող-երեխա
հարաբերությունների
հոգեախտորոշում
համապատասխան մեթոդիկաներով և հոգեբանական տարբեր հնարքներով, կիրառել
տարբեր աջակցման և շտկման տեխնիկաներ՝ փոխհարաբերություններում
արդյունավետության ապահովման համար

9. Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ներկայացնել հիմնարար գիտելիքներ ծնող-երեխա փոխհարաբերություններում
առկա հոգեբանական և հոգեբանասոցիալական առանձնահատկությունների
վերաբերյալ, հոգեախտորոշման տարբեր մեթոդներով գնահատել դրանցում առկա
դժվարություններն ու սահմանափակումները երեխայի զարգացման տարբեր
փուլերում
2.

Մեկնաբանել ծնող-երեխա հարաբերությունների հոգեախտորոշման արդյունքները,
կարողանալ ընտրել համապատասխան տեխնիկաներ և միջոցներ երեխաների հետ
շտկողական աշխատանքներ իրականացնելու համար

3.

Ձևակերպել ախտորոշման տարբեր մեթոդիկաների հաշվետվությունները,
համադրել դրանք այլ մեթոդներով ստացված արդունքների հետ
Բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Վերլուծել ծնող-երեխա հարաբերությունների հոգեախտորոշման արդյունքները,
կարողանալ ընտրել համապատասխան տեխնիկաներ և միջոցներ երեխաների հետ
շտկողական աշխատանքներ իրականացնելու համար
2. Կիրառել ախտորոշման տարբեր մեթոդիկաների հաշվետվությունները, համադրել
դրանք այլ մեթոդներով ստացված արդունքների հետ
3. Իրականացնել մասնագիտական զրույց և խորհրդատվություն ինչպես երեխաների,
այնպես էլ ծնողների հետ
4. Անհրաժեշտության դեպքում իրականացնել համատեղ դերային աշխատանքներ
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ընտանիքներում
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Համագործակցել հարակից ոլորտների մասնագետների հետ
2. Արդյունավետորեն պլանավորել և կառավարել ժամանակը
3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր
4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը

10․ Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Ներկայացնել ծնող-երեխա հարաբերությունների հոգեախտորոշիչ և հոգեշտկող
աշխատանքի իրականացման սկզբունքները և մեթոդները, համադրությունները
Բ3. Կիրառել հոգեախտորոշիչ մեթոդներ ինչպես ծնողների, երեխաների հետ զբաղվող
մեծահասակների, այնպես էլ երեխաների և դեռահասների հետ խորհրդատվական
աշխատանքում
Գ1. Համագործակցել հարակից ոլորտների մասնագետների հետ,
Գ4. Պահպանել հոգեբանի և հոգեդիագնոստի մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ և քննարկումներ փոքր խմբերով
2. անհատական գործնական և աշխատանքներ առանձին թեստերով և տեխնիկաներով
3. մասնագիտական հմտությունների ձևավորում և մարզում անհատական և խմբային
աշխատանքներում
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1- ին ընթացիկ քննություն. գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր

Գնահատման մեթոդները՝ հարցադրումներ և պատասխաններ
Ինքնուրույն աշխատանքի գնահատում – առանձին թեստի և տեխնիկայի արդյունքների
մեկնաբանում
Գնահատման չափանիշները՝ ինքնուրույն անցկացում, վերլուծություն, ընթացակարգի և
մեկնաբանման սկզբունքների պահպանում
2- րդ ընթացիկ քննություն. գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր
Գնահատման մեթոդները՝ ինքնուրույն աշխատանքի գնահատում
Գնահատման չափանիշները՝
ընտրված
հիմնախնդրի
և
մեթոդիկայի
համապատասխանություն, հոգեախտորոշիչ տվալների քանակական և որակական
մշակումների ապահովում

Ընթացիկ ստուգում. Գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր
Գնահատման մեթոդները բանավոր հարցում
Գնահատման չափանիշները՝. Պրոեկտիվ թեստի անցկացում, ինքնուրույն
մեկնաբանություն, լիարժեք տիրապետում
Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 9 միավոր..
բանավոր քննություն ըստ առաջադրված հարցաշարի:
Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական
պատասխաններ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ծնող-երեխա հարաբերությունների հիմնախնդիրը․ երեխայի խնամքի և զարգացման
առանձնահատկությունների իմացությունը տարիքային տարբեր փուլերին
համապատասխան, զարգացման տարբեր ոլորտներում
2. Ծնող-երեխա հարաբերություններիհոգեախտորոշման հիմնախնդիրը․
հոգեախտորոշման մեթոդների բազմազանությունը
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3. Ծնողավարման հմտություններ․ ծնողական կրթություն, դաստիարակության իրարամերժ
կողմերը
4. Երեխայի բնականոն և ինտենսիվ զարգացում․երեխայի հոգեկան զարգացման
օրինաչափությունները, զարգացման արդյունավետությունը վաղ տարիքում,
բացթողումներն ու ձեռքբերումներն ապագայում
5. Ծնողավարման ոճեր․ առավելություններ ու թերություններ՝ երեխայի ինտենսիվ
զարգացման տեսանկյունից և ուսուցման տարբեր փուլերից կախված
6. Ծնող-երեխա հարաբերությունների հոգեախտորոշման հիմնական մոտեցումները․
ծնողակենտրոն,
երեխայակենտրոն, համագործակցային հարաբերություններ
տարիքային փուլին համապատասխան
7. Ծնող-երեխա հարաբերությունների հոգեախտորոշումը և շտկումը ուսուցման
գործընթացը․ պատասխանատվությունների բաշխում, ռեֆլեքսիա, երեխայի Ես-ի
ընդունում և ադեկվատ գնահատում
8. Հարաբերություների հոգեախտորոշումն ու շտկումը ընտանիքում․ հոգեախտորոշման
մեթոդիկաների կիրառում, ծնողական վերաբերմունքի ինքնահաշվետվություններ,
մանկան հոգեախտորոշման թեստեր և վարժանքներ, փոխահարաբերությունների
շտկման հնարներ և տեխնիկաներ, դերային խաղեր, թերապևտիկ միջոցներ
9․ Ծնող-երեխա հարաբերությունների արդյունավետության ապահովում․
հարաբերությունների ադեկվատ գնահատում, շտկում, մոտեցումների ճկունության
ապահովում փոխհարաբերությունների զարգացման ընթացքում
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հոգեդիագնոստիկա։ Ուսումնական ձեռնարկ / ԵՊՀ։ Կազմողներ Ռ․Ստեփանյան,
Ա․Գալստյան․- Եր․, ԵՊՀ հրատ․, 2012, 210 էջ
2. Բեջանյան Ա. Տ., Պապոյան Վ. Ռ., Գալստյան Ա. Ս., Երեխայի հոգեկան զարգացումը
գնահատող փաթեթ: Մեթոդական ուղեցույց/ հեղինակային հրատարակչություն, Եր., 2017
3. Бурлакова Н. С., Олешкевич В. И. Проетивные методы: теория, практика применения к
исследованию личности ребенка – М.: Институт общегуманитарных исследований, 2001
4. Петровский А., Петровский В. Всегда ли правы родители. Психология воспитания – М.:
Изд-во «АСТ», 2003
5. Петровский В.А., Полевая М.В. Отчуждение как феномен детско-родительских отношений
// Вопросы психологии. – 2001. – № 1
6. Развитие личности ребенка / Н. Ньюкомб.- 8-е изд. – СПб, 2003.
7. Смирнова Е.О., Быкова М.В. Опыт исследования структуры и динамики родительского
отношения // Вопросы психологии. – 2000. – № 3.
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2․ Ոչ նորմատիվ ճգնաժամերի հոգեբանական
խորհրդատվություն

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս-4

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման

3. 2 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
4. Փոխանցել գիտելիքներ ընտանեկան ոչ նորմատիվ ճգնաժամերի
նախանշանների, դրսևորման առանձնահատկությունների, ընթացքի
օրինաչափությունների մասին
5. Ձևավորել հմտություններ ընտանեկան ոչ նորմատիվ ճգնաժամերի
հետ հոգեբանական աշխատանքի համար
6. Զինել ընտանեկան ոչ նորմատիվ ճգնաժամերի հետ
աշխատելու գիտահետազոտական և կիրառական մեթոդներով:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ներկայացնել հիմնարար գիտելիքներ ընտանեկան ոչ նորմատիվ ճգնաժամերի
հոգեբանական և սոցիալ - հոգեբանական առանձնահատկությունների
վերաբերյալ,
2.

Մեկնաբանել
ներընտանեկան
հարաբերությունների
հոգեախտորոշման արդյունքները՝ ոչ նորմատիվ ճգնաժամերի առկայության
դեպքում,

3. Կարողանալ ընտրել համապատասխան տեխնիկաներ և միջոցներ ընտանիքի հետ
շտկողական աշխատանքներ իրականացնելու համար

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. Վերլուծել ներընտանեկան հարաբերությունների հոգեախտորոշման արդյունքները,
5. Ընտրել և կիրառել համապատասխան տեխնիկաներ և միջոցներ ոչ նորմատիվ
ճգնաժամերի հետ շտկողական աշխատանքներ իրականացնելու համար
6. Կազմակերպել մասնագիտական զրույց և խորհրդատվական աշխատանքներ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
7. Համագործակցել հարակից ոլորտների մասնագետների հետ
8. Արդյունավետորեն պլանավորել և կառավարել ժամանակը
9. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր
10. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Ներկայացնել ընտանիքի, ամուսնական զույգի, ընտանիքում մեծացող երեխաների հետ
հոգեախտորոշիչ և հոգեշտկող աշխատանքի իրականացման սկզբունքները և մեթոդները:
Ա5. Սահմանել ընտանեկան հարաբերությունների ախտաբանության և խանգարումների
առաջացման գործոնները և աշխատանքի առանձնահատկությունները:
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Բ4. Կիրառել հոգեախտորոշիչ մեթոդներ ինչպես օրինաչափ և ներդաշնակ ընտանեկան
հարաբերություններ ունեցող, այնպես էլ ոչ օրինաչափ, ոչ ներդաշնակ, ախտաբանական
խնդիրներ ունեցող ընտանիքների հետ աշխատանքում:
Բ5. Կիրառել հոգեշտկողական և հոգեթերապևտիկ մեթոդներ ընտանեկան տարբեր
ոլորտներում ծագած խնդիրների հետ աշխատանքում:
Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր,
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2. Մասնակցություն քննարկումներին և հանձնարարված
գրականության քննադատական վերլուծություն
3. Հիմնախնդրի ինքնուրույն վերլուծություն և բանավոր զեկուցում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1- ին ընթացիկ քննություն գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր
Գնահատման մեթոդները՝ հարցադրումներ և պատասխաններ
Ինքնուրույն աշխատանքի գնահատում – առանձին թեստի և տեխնիկայի արդյունքների
մեկնաբանում
Գնահատման չափանիշները՝ ինքնուրույն անցկացում, վերլուծություն, ընթացակարգի և
մեկնաբանման սկզբունքների պահպանում
2- րդ ընթացիկ քննություն. Բանավոր հարցում, գնահատվում է առավելագույնը 5
Գնահատման մեթոդները՝ ինքնուրույն աշխատանքի գնահատում
Գնահատման չափանիշները՝
ընտրված
հիմնախնդրի
և
մեթոդիկայի
համապատասխանություն, հոգեախտորոշիչ տվալների քանակական և որակական
մշակումների ապահովում

Մասնակցություն դասընթացին գնահատվում է առավելագույնը 3
միավոր Ընթացիկ ստուգում Գնահատվում է առավելագույնը 8 միավոր
Գնահատման մեթոդը՝. թեստային առաջադրանք
Գնահատման չափանիշները՝. Նյութի իմացությունը
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Գաղափար ոչ նորմատիվ ճգնաժաների մասին
2. Ոչ նորմատիվ ճգնաժամերի տեսակները
3. Հոգեբանական աջակցության ձևերը ուղղված տարբեր ճգնաժամերի հաղթահարմանը
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Հարությունյան Ն. Ա. Ընտանեկան կայունության հոգեբանական հիմքերը:
Մենագրություն / Եր., Հեղ. Հրատ. 2018. – 280 էջ
2. Олифирович Н. И., Зинкевич-Куземкина Т. А., Валента Т. Ф. Семейные кризисы:
феноменология, диагностика, психологическая помощь. М.: Обнинск, 2005
3. Олифирович Н. И., Зинкевич-Куземкина Т. А., Валента Т. Ф. Психология семейных
кризисов. – СПб.: Речь, 2006. – 360 с.
4. Menninger R. Theory of Psychoanalytic Technique. New York: Basic Books, 1958
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Կամըտրական առարկաներ
1. 1306/Մ12

2 Ընտանեկան դատահոգեբանական փորձաքննություն

4. 4 ժամ/շաբ,.

5. դաս. – 4

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման

3. 2 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ձևավորել հոգեբանական տեսական և գործնական գիտելիքներ երեխաների
դաստիարակության իրավունքի հարցերի ու վեճերի, ինչպես նաև այլ հարցերի շուրջ
դատավարական անձանց իրավական նշանակություն ունեցող հոգեկան
առանձնահատկությունների և սոցիալ-հոգեբանական այնպիսի երևույթների, որոնք
բխում են ամուսնական-ընտանեկան հարաբերություններից,


զարգացնել հոգեբանական տեսական և գործնական գիտելիքներ երեխաների
անվտանգությունն ապահովելու ուղղությամբ
կոնկրետ
անձանց
հնարավորությունների որոշման ուղղիներ, ինչպես նաև՝ ա) ծնողների
(դաստիրակողների) վարքի ազդեցությունը երեխաների հոգեկան վիճակի և
զարգացման
վրա,
բ) երեխայի
կապվածության
աստիճանը
ծնողների
(խնամակալների) հետ` հաշվի առնելով երեխայի հոգեկան զարգացման
առանձնահատկությունները և տարիքը,



ունկնդիրների մոտ զարգացնել հմտություններ հոգեբանական հետազոտությունների
մեթոդաբանական սկզբունքների տիրապետմանը, որոնք կիրառվում են դատա
հոգեբանական փորձաքննությունների ընթացքում։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


Սահմանել և բացատրել փորձաքննվողի (հայցվորի, ամբաստանյալի և երրորդ
կողմի)․

 անհատական-հոգեբանական առանձնահատկությունները, բնավորության գծերը,
անձի առաջատար հատկանիշները,
 հոգեկան կյանքում արարքների և վարքի դրդապատճառները,
 հոգեբանական հակազդումները և հոգեվիճակները,
 հոգեկան գործընթացների, դրանց զարգացման աստիճանի և անհատական
առանձնահատկությունների ընթացքի օրինաչափությունները:
 Իմանալ դատական փորձաքննության անցկացման հիմնական էթիկական և
դեոնտոլոգիական սկզբունքները,
 Իմանալ
այն
հիմնական
հոգեբանական
մեթոդաբանական,
գործնական
ուղղությունները և մոտեցումները, որոնց կիրառությունը արդյունավետ է
ընտանեկան հարցերով դատահոգեբանական փորձաքննության ժամանակ
դատական հոգեբան փորձագետի աշխատանքներում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


Իրականացնել գիտագործնական և հետազոտական աշխատանքներ։
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Կիրառել հոգեբանական տեսական և գործնական աշխատանքների կազմակերպման
սկզբունքները, մեթոդները, ձևերը և տեխնոլոգիաները:



Տիրապետել դատական հոգեբանական փորձաքննությանն ուղղված
փորձագիտական հոգեբանական գնահատման սկզբունքներին։

անձանց

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)



Մասնագիտական գործունեության ընթացքում կիրառել յուրացված տեսական
գիտե- լիքները
համագործակցել տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, աշխատել
մասնագիտական միջավայրում։

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Ներկայացնել հիմնարար գիտելիք ընտանիքի հոգեբանական, սոցիալ-հոգեբանական
առանձնահատկությունների, ներընտանեկան հարաբերությունների օրինաչափությունների,
ինչպես նաև զարգացման փուլերին բնորոշ գործընթացների ու յուրահատկությունների
վերաբերյալ:
Ա5. Սահմանել ընտանեկան հարաբերությունների ախտաբանության և խանգարումների
առաջացման գործոնները և աշխատանքի առանձնահատկությունները:
Ա6. Բնութագրել ընտանիքի պաշտպանության իրավական հիմքերը և դատահոգեբանական
փորձաքննության կիրառման առանձնահատկությունները
Բ2.
ՈՒսումնասիրել
ընտանիքի
հոգեբանական
և
սոցիալ-հոգեբանական
առանձնահատկությունները պատմական, էթնիկ, իրավական, սոցիալ-մշակութային
գործոնների
ներքո
և
վերլուծել
հասարակության դերը ընտանիքի
նորմալ
կենսագործունեության գործընթացում:
Բ4. Կիրառել հոգեախտորոշիչ մեթոդներ ինչպես օրինաչափ և ներդաշնակ ընտանեկան
հարաբերություններ ունեցող, այնպես էլ ոչ օրինաչափ, ոչ ներդաշնակ, ախտաբանական
խնդիրներ ունեցող ընտանիքների հետ աշխատանքում:
Գ1. Համագործակցել հարակից ոլորտների մասնագետների հետ,
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասավանդման մեթոդներ՝
1. դասախոսություններ
2. թիմային աշխատանքներ, քննարկումներ, վարժանքներ
3․դեպքերի վերլուծություններ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1․ 1-ին ընթացիկ քննություն՝ գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր։

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի
ճիշտ մեկնաբանություն:
2․ 2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 5 միավոր..
Գնահատման մեթոդ. ինքնուրույն աշխատանքի ներկայացում և բանավոր ներկայացման
գնահատում:
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Գնահատման չափանիշներ. վերլուծական մոտեցում, էսսեում արտացոլված նյութի
ամբողջականություն, նյութի տիրպետման աստիճան և ներկայացման որակ:
1. Մասնակցություն դասընթացին գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր
2. Ընթացիկ ստուգում Գնահատվում է առավելագույնը 8

միավոր Գնահատման մեթոդը՝. թեստային առաջադրանք
Գնահատման չափանիշները՝. Նյութի իմացությունը
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Դատահոգեբանական փորձաքննության մասնակիցների՝ երեխայի և նրա ծնողների,
անհատական հոգեբանական առանձնահատկությունների ուսումնասիրումը, անչափահաս
փորձաքննվողի հոգեկան վիճակը:
2.
Ծնողների
կամ
խնամակալի՝
փորձաքննվողի
արժեքային
համակարգը,
հարաբերությունները, դաստիարակության ոճերը
3. Դատահոգեբանական փորձաքննության մասնակիցների՝ երեխայի և ծնողների
միջանձնային հարաբերությունների համակարգը ներկա իրավիճակում
4. Անչափահաս փորձաքննվողի հոգեկան և անձնային զարգացման կանխատեսումը՝ հաշվի
առնելով ծնողների, մտերիմների ու հարազատների հետ նրա շփման պայմանները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ենգալիչև Վ.Ֆ., Ղազարյան Գ.Հ. Դատական հոգեբանական փորձաքննության
պրակտիկում: Ուսումնա-մեթոդական ձեռնարկ - Եր.: ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ, 2018 – 297 էջ:
2. Ենգալիչև Վ.Ֆ., Ղազարյան Գ.Հ.Դատահոգեբանական փորձաքննություն: Մենագրություն
- Եր.: ԵՊԲՀ, 2017, 208 էջ:
3. Енгалычев В.Ф. Шипшин С.С. Практикум по судебно-психологической экспертизе. Калуга,
2013. – 286 с.
4. Сафуанов Ф. С., Харитонова Н. К., Русаковская О. А., Психолого-психиатрическая
экспертиза по судебным спорам между родителями о воспитании и месте жительства
ребенка, М., 2011, 192 с.
5. Холопова Е.Н. Судебно-психологическая экспертиза: монография. М., 2010. – 416․
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2. Կոնֆլիկտի կառավարում և
հաշտարարություն

4. 4 ժամ/ շաբ.
6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
8․ Դասընթացի նպատակն է՝

3. 2 ECTS
Կրեդիտ

5. դաս.- 4
7. առանց եզրափակիչ գնահատման

 փոխանցել գիտելիքներ ներընտանեկան կոնֆլիկտների սոցիալ առանձնահատկությունների, օրինաչափությունների մասին
 ծանոթացնել
կոնֆլիկտի
կառավարման մեթոդների
կիրառման
անհրաժեշտության պայմաններին ու հմտություններին

հոգեբանական

9․ Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

բնութագրելու ընտանեկան կոնֆլիկտների տեսակները, գործառույթները և
սահմանները

սահմանելու ներընտանեկան կոնֆլիկտների դրսևորման ձևերը, առաջացման
պատճառները, հաղթահարման հնարավորությունները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

վերլուծելու և տարբերակելու
կոնֆլիկտների
բանակցային մեթոդի մարտավարական հնարները

հաղթահարման


կազմակերպելու կոնֆլիկտների հաղթահարման խորհրդատվական աշխատանք՝
հաշտարարության ճանապարհով

ձևավորել
հմտություններ
ներընտանեկան
կոնֆլիկտների
կանխարգելման աշխատանքների կազմակերպման ուղղությամբ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի
կարողություններ
 կիրառելու գիտելիքները պրակտիկայում
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Ներկայացնել ընտանիքի, ամուսնական զույգի, ընտանիքում մեծացող երեխաների հետ
հոգեախտորոշիչ և հոգեշտկող աշխատանքի իրականացման սկզբունքները և մեթոդները:
Ա4. Բնութագրել խորհրդատվական և հոգեթերապևտիկ աշխատանքի իրականացման
սկզբունքները և առանձնահատկությունները տարբեր հոգեբանական դժվարությունների
դեպքում:
Ա5. Սահմանել ընտանեկան հարաբերությունների ախտաբանության և խանգարումների
առաջացման գործոնները և աշխատանքի առանձնահատկությունները:
Բ4. Կիրառել հոգեախտորոշիչ մեթոդներ ինչպես օրինաչափ և ներդաշնակ ընտանեկան
հարաբերություններ ունեցող, այնպես էլ ոչ օրինաչափ, ոչ ներդաշնակ, ախտաբանական
խնդիրներ ունեցող ընտանիքների հետ աշխատանքում:
Բ5. Կիրառել հոգեշտկողական և հոգեթերապևտիկ մեթոդներ ընտանեկան տարբեր
ոլորտներում ծագած խնդիրների հետ աշխատանքում:
Բ6. Իրականացնել խորհրդատվական և լուսավորչական աշխատանք (psychoeducation)
ընտանեկան խնդիրների վերաբերյալ, թե մեծահասակների, թե երեխաների շրջանում:
Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր,
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
4. դասախոսություններ և քննարկումներ,
5. դերային խաղեր, հմտությունների մարզում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն՝ առավելագույնը 4 միավոր․
Գնահատման մեթոդները՝ ամփոփ գրավոր պատասխաններ հարցերին։
Գնահատման չափանիշները՝ նյութի համապատասխանությունն ու վերլուծական
միտքը։
2-րդ ընթացիկ քննություն՝ առավելագույնը 5 միավոր․
Գնահատման մեթոդները՝ ինքնուրույն աշխատանքի ներկայացում։
Գնահատման չափանիշները՝ քննադատական մոտեցման
առկայություն։
3.Մասնակցություն դասընթացին. Առավելագույն միավորը 3
4. Ընթացիկ ստուգում. Առավելագույնը 8 միավոր
Գնահատման մեթոդ՝. Թեստային առաջադրանք
Գնահատման չափանիշ՝. Ճիշտ և տրամաբանված վերլուծական պատասխաններ
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Բաժին 1. Ներընտանեկան կոնֆլիկտների սոցիալ-հոգեբանական
առանձնահատկությունները

Բաժին 2. Կոնֆլիկտների տեսակները, գործառույթները և սահմանները, առաջացման
պատճառները
Բաժին 3. Կոնֆլիկտի հոգեախտորոշման և կառավարման մեթոդներ
Բաժին 4. Հաշտարարությունը, որպես կոնֆլիկտի հաղթահարման ունիվերսալ մեթոդ
Բաժին 5. Կոնֆլիկտների կանխարգելման ուղղությունները
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология: теория, история, библиография. М.,1996
2.Коновалов В. В. Конфликт. Л., 1988
3.Конфликтология / Под ред. А. С. Кармина // изд. Лань, 1999. – 448 с.
4.Скотт Дж. Г. Способы разрешения конфликтов. Киев, 1991
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1. 1306/Մ14

2 Ընտանեկան բռնությունների կանխարգելում
և աջակցություն

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 4

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահտման

3. 2 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝





Տրամադրել գիտելիքներ՝ ընտանեկան բռնության վերաբերյալ առկա
տեսությունների ու մոտեցումների ուղղությամբ
Զարգացնել ընտանեկան բռնության սուբյեկտների (բռնարար և զոհ/տուժող)
նույնականացման գիտելիքներ, նրանց հետ հոգեբանական աշխատանքների և
միջամտությունների հմտություններ,
Փոխանցել ոլորտում համայնքային ու մարզային պատկան մարմինների հետ
մասնագիտական համագորածցության հմտություններ։

9․Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Սահմանել
ընտանիքում
բռնությունները,
դրանց
տարատեսակներն
ու
յուրահատկությունները, դրսևորման ձևերը, տարբերել տեսությունների ու մոտեցումների
կողմից ընտանեկան բռնության տարբեր ընկալումները
2. Ներկայացնել ընտանեկան բռնության ոլորտը կարգավորող փաստաթղթերով
հոգեբանական աջակցությանն ու հոգեբանական գիտելիքներին ու կարողություններին
հատկացված
մասնագիտական
սահմանները,
լիազորություններն
ու
բազմամասնագիտական համագորածկցության շրջանակենրը
3. Բնութագրել հոգեբանական ծառայության կազմակերպման մարտահրավերները և
հաղթահարման ճանապարհները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. Վերլուծել հոգեբանական ծառայության կազմակերպման մարտահրավերները,
ընտանեկան բռնությունների կանխարգելման և աջակցության հիմնախնդիրները
5. Իրականացնել մասնագիտական գիտագործնական աշխատանքներ, գիտական
վերլուծություններ, վերլուծել, համակարգել, ամփոփել և իմաստավորել հետազոտության
արդյունքները
6. Իրկանացնել ընտանեկան բռնության կարգավորման ոլորտում հոգեբանական
մասնագիտական աշխատանքներ ինչպես անհատապես, այնպես էլ համայնքային
ծառայությունների հետ համագորածցությամբ
7. վերլուծելու ընտանիքում բռնություն գործադրողի և բռնություն վերապրողի
նույնականացման և նրանց հետ իրակնացվող հոգեբանական միջամտությունների
յուրահատկությունները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. Մասնագիտական գործունեության ընթացքում կիրառել յուրացված տեսական գիտելիքները
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Համագործակցել տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, աշխատել
մասնագիտական միջավայրում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Ներկայացնել ընտանիքի, ամուսնական զույգի, ընտանիքում մեծացող երեխաների հետ
հոգեախտորոշիչ և հոգեշտկող աշխատանքի իրականացման սկզբունքները և մեթոդները:
Ա5 Սահմանել ընտանեկան հարաբերությունների ախտաբանության և խանգարումների
առաջացման գործոնները և աշխատանքի առանձնահատկությունները:
Բ2. ՈՒսումնասիրել
ընտանիքի
հոգեբանական
և
սոցիալհոգեբանական առանձնահատկությունները պատմական, իրավական,
էթնիկ,
սոցիալ-մշակութային
գործոնների ներքո և
վերլուծել հասարակության դերը ընտանիքի
նորմալ
կենսագործունեության գործընթացում:
Բ6. Իրականացնել խորհրդատվական և լուսավորչական աշխատանք (psychoeducation)
ընտանեկան խնդիրների վերաբերյալ, թե մեծահասակների, թե երեխաների շրջանում:
Գ1. Համագործակցել հարակից ոլորտների մասնագետների հետ,
Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր,
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. թիմային աշխատանքներ, քննարկումներ,
վարժանքներ, 3․դեպքերի վերլուծության մեթոդներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1- ին ընթացիկ քննություն. 4միավոր

Գնահատման մեթոդ` ամփոփ վերլուծական գրավոր պատասխաններ հարցերին,
Գնահատման չափանիշները՝ նյութի ինքնուրույն վերլուծություն, պատասխանների
ամբողջականություն: Գնահատվում է 4 միավոր։
2- րդ ընթացիկ քննությունը. 5 միավոր

Գնահատման մեթոդ` ամփոփ վերլուծական
գրավոր պատասխաններ հարցերին,
Գնահատման չափանիշները՝ նյութի ինքնուրույն վերլուծություն, պատասխանների
Տրամաբանություն, հետազոտական մտքի ձևակերպում: Գնահատվում է 5 միավոր։
3.Մասնակցություն դասընթացին. Առավելագույն միավորը 3
4. Ընթացիկ ստուգում. Առավելագույնը 8 միավոր
Գնահատման մեթոդ՝. Թեստային առաջադրանք
Գնահատման չափանիշ՝. Ճիշտ և տրամաբանված վերլուծական պատասխաններ
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.
2.

Ընտանեկան բռնության հիմնահարցի նախապատմությունը, առկա տեսություններ
ու մոտեցումները
Ընտանեկան բռնության տարատեսակները, դրսևորման յուրահատկությունները և
նույնականացումը

3.

Ընտանեկան բռնության ոլորտը կարգավորող ներպետական և միաջզգային
փաստաթղթերով սահմանված հոգեբանական գիտելիքի դերն ու նշանակությունը,
գործարկման ոլորտը

4.

Ընտանիքում բռնություն գործադրողի և բռնություն վերապրած անձանց հետ
հոգեբանական
միջամտությունների
տարբերություններն
ու
յուրահատկությունները՝ անհատական և համայանքային մակարդակում

5.

Ընտանեկան բռնությունների կանխարգելում և հոգեբանական աջակցություն

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. ՀՀ Օրենքը
«Ընտանիքում
բռնության
կանխարգելման,
ընտանիքում
բռնության
ենթարկված անձանց պաշտպանության եվ ընտանիքում համերաշխության
վերականգնման մասին» առ 13,12,2017 թ
2. Կանանց նկատմամբ բռնության եւ ընտանեկան բռնության կանխարգելման
ու դրանց դեմ պայքարի մասին Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիա
(Ստամբուլյան Կոնվենցիա)
3. Մարինե Միքայելյան «Բռնության եվ զոհի հոգեբանություն
ուսումնամեթոդական ձեռնարկ», երեվան ճարտարագետ 2016
4. Հայաստանում
ընտանեկան
բռնությանը
բազմաոլորտային
արձագանքի
տրամադրման առկա պրակտիկայի և նախաձեռնությունների արդյունավետության
բարձրացմանն ուղղված Որակական հետազոտություն, Մարդկային զարգացման
միջազգային կենտրոն, 2017
5. Ainsworth, M., Blehar, M. C., Waters, E., & Wall, S. (1978). Patterns of attachment: A
psychological study of the strange situation. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
6. Aldarondo, E., & Sugarman, D. B. (1996). Risk marker analysis of the cessation and
persistence of wife assault. Journal of Consulting and Clinical Psychology,
7. American Psychological Association (1996). Violence and the family. Report of the American
Psychological Association presidential task force on violence and the family. Washington,
D.C.: American Psychological Association.
8. Appel AE, Holden GW. (1998). The co-occurrence of spouse and physical child abuse: a
review and appraisal. Journal of Family Psychology
9. Archer J. (2000). Sex differences in aggression between heterosexual partners: a metaanalytic review. Psychological Bulletin
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2 Անբարենպաստ (ոչ լրիվ) ընտանիքի հոգեբանություն և
հոգեբանական խորհրդատվություն

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 4

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման

3. 2 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Տրամադրել և զարգացնել գիտելիքներ՝ անբարենպաստ և ոչ լրիվ ընտանիքների
վերաբերյալ, ներառելով տարբեր տեսությունների ու մոտեցումների վերծություններ։


Զարգացնել ընտանեկան անբարենպաստ և ոչ լիաժեք ընտանիքներում միջանձնային
հարաբերությունների հոգեբանական գնահատման գիտելիքներ, ընտանիքի
անդամների հետ հոգեբանական աշխատանքների և միջամտությունների
հմտություններ, ինչպես նաև զարգացնել հարակից ոլորտի մասնագետների հետ
համագորածցության հմտություններ։

9․Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն






Սահմանել և բացատրել անբարենպաստ ընտանիքները, դրանց տարատեսակներն ու
յուրահատկությունները, միջանձնայիան հարաբերությունների դրսևորման ձևերը,
մեկնաբանել անբարենպաստ և ոչ լրիվ ընտանիքի վերաբերյալ տարբեր հեղինակների
մոտեցումները;
Ներկայացնել հիմնարար գիտելիքներ անբարենպաստ ընտանեկան
փոխհարաբերություններում առկա հոգեբանական և հոգեբանասոցիալական
առանձնահատկությունների վերաբերյալ, հոգեախտորոշման տարբեր մեթոդներով
գնահատել դրանցում առկա դժվարություններն ու սահմանափակումները։
Իմանալ այն հիմնական հոգեբանական մեթոդաբանական, գործնական
ուղղությունները և մոտեցումները, որոնց կիրառությունը արդյունավետ է
անբարենպաստ և ոչ լրիվ ընտանեկան հոգեբանական խորհրդատվության
իրականացման համար։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ




Փնտրել, գտնել, համեմատել և վերլուծել մասնագիտական գրականությունը, այդ
թվումհոգեբանական միջամտությունների սահմաններն ու
առանձնահատկությունները ներկայացնող միջազգային գրականությունն ու
փաստաթղթերը
Իրականացնել մասնագիտական գիտագործնական աշխատանքներ, գիտական
վերլուծություններ, վերլուծել, համակարգել, ամփոփել և իմաստավորել
հետազոտության արդյունքները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)



Մասնագիտական գործունեության ընթացքում կիրառել յուրացված տեսական
գիտելիքները
Համագործակցել տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, աշխատել
մասնագիտական միջավայրում
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա1. Ներկայացնել հիմնարար գիտելիք ընտանիքի հոգեբանական, սոցիալհոգեբանական առանձնահատկությունների, ներընտանեկան հարաբերությունների
օրինաչափությունների, ինչպես նաև զարգացման փուլերին բնորոշ գործընթացների
ու յուրահատկությունների վերաբերյալ:
2. Ա2. Սահմանել ընտանիք հոգեբանության և ընտանիքի հոգեբանական
խորհրդատվության ժամանակակից տեսությունները, մոտեցումները, դրույթներն ու
մեթոդաբանական հիմքերը։
3. Ա5 Սահմանել ընտանեկան հարաբերությունների ախտաբանության և
խանգարումների առաջացման գործոնները և աշխատանքի առանձնահատկությունները:
4. Բ2. ՈՒսումնասիրել ընտանիքի հոգեբանական և սոցիալ-հոգեբանական
առանձնահատկությունները պատմական, իրավական, էթնիկ, սոցիալ-մշակութային
գործոնների ներքո և վերլուծել հասարակության դերը ընտանիքի նորմալ
կենսագործունեության գործընթացում:
5. Բ3. Վերլուծել ընտանիքի դերը նրա անդամների կենսագործունեության, շփման և
միջանձնային հարաբերությունների ձևավորման, մասնագիտության ընտրության և
մասնագիտական կայացման գործընթացում:
6. Բ6. Իրականացնել խորհրդատվական և լուսավորչական աշխատանք
(psychoeducation) ընտանեկան խնդիրների վերաբերյալ, թե մեծահասակների, թե
երեխաների շրջանում:
7. Գ1. Համագործակցել հարակից ոլորտների մասնագետների հետ,
8. Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր,
6. Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. թիմային աշխատանքներ, քննարկումներ, վարժանք
3. հետազոտական սեմինարներ,
4. դեպքերի վերլուծության մեթոդներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն՝ առավելագույնը 4 միավոր․
Գնահատման մեթոդները՝ ամփոփ գրավոր պատասխաններ հարցերին։
Գնահատման չափանիշները՝ նյութի համապատասխանությունն ու վերլուծական
միտքը։ 2-րդ ընթացիկ քննություն՝ առավելագույնը 5 միավոր․
Գնահատման մեթոդները՝ ինքնուրույն աշխատանքի ներկայացում, դեպքի վերլուծություն։
Գնահատման չափանիշները՝ քննադատական մոտեցման առկայություն։
3.Մասնակցություն դասընթացին. Առավելագույն միավորը 3
4 Ընթացիկ ստուգում. Առավելագույնը 8 միավոր
Գնահատման մեթոդ՝. Թեստային առաջադրանք
Գնահատման չափանիշները՝ տրված նյութի յուրացման աստիճանը։
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.



Անբարենպաստ ընտանիքներ և անբարենպաստ ընտանեկան հարաբերություններ։
Անբարենպաստ ընտանիքների սոցախտաբանական և հոգեբանական խնդիրը։



Ոչ լիարժեք ընտանիքներ, ոչ ամբողջական ընտանիքներ և դրանց հիմնական
առանձնահատկությունները։



Անբարենպաստ և ոչ լրիվ ընտանիքների հոգեբանական խորհրդատվություն և
աջակցություն։

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1․ Целуйко, В. М. Психология неблагополучной семьи : книга для педагогов и родителей / В. М.
Целуйко. Москва : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004. 272 с.
2. Эйдемиллер, Э. Г. Психология и психотерапия семьи / Э. Г. Эйдемиллер, В. В. Юстицкис. 3е изд. Санкт-Петербург : Питер, 2002. 656 с.
3. Антонов А. И. Семья: функции, структуры. М., 1993.
4. Григорьева Е. Дети после развода // Семья и школа. 1995. №5.
5. Мастюкова Е. М., Грибанова Г. В., Московкина А. Г. Профилактика и коррекция нарушений
психического развития детей при семейном алкоголизме. М., 1989.
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Հետազոտական կառուցամաս
1. 1306/Մ16
4. 2 ժամ/ շաբ.
6. 1-ին կիսամյակ
8.

2. Գիտական սեմինար
5. գործ.- 2
7. ստուգարք

3. 2 ECTS կրեդիտ

Դասընթացի նպատակն է`
 աջակցել և ուղղորդել ուսանողներին իրենց մագիստրոսական աշխատանքների
թեմաների ընտրության, մեթոդաբանության մշակման, արդյունքների վերլուծության
հարցում:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. սահմանել
և հիմնավորել
ընտանիքի
ուսումնասիրման տարբեր մոտեցումները

հոգեբանության

հիմնախնդիրների

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
2. տարբերակել և մեկնաբանել տարբեր մեթադաբանական հիմքով կատարված
ընտանիքի,
ընտանիքի
կառուցվածքային
տարբեր
միավորների
ուսումնասիրությունները
3. մշակել ընտրված հիմնախնդրի ուսումնասիրման համար հետազոտական նախագիծ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
4. ներկայացնել գիտական հաղորդումներ, զեկուցումներ, վարել գիտական բանավեճ

12.

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Ա3. Ներկայացնել ընտանիքի, ամուսնական զույգի, ընտանիքում մեծացող երեխաների հետ
հոգեախտորոշիչ և հոգեշտկող աշխատանքի իրականացման սկզբունքները և մեթոդները,
Ա4. Բնութագրել խորհրդատվական և հոգեթերապևտիկ աշխատանքի իրականացման
սկզբունքները և առանձնահատկությունները տարբեր հոգեբանական դժվարությունների
դեպքում,
Ա5. Սահմանել ընտանեկան հարաբերությունների ախտաբանության և խանգարումների
առաջացման գործոնները և աշխատանքի առանձնահատկությունները:
Բ1. Նախագծել ընտանիքի հոգեբանության և հոգեբանական խորհրդատվության
ժամանակակից հիմնախնդիրներին վերաբերող հետազոտական, կիրառական ծրագրեր
Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություն
, քննարկումներ,
հրավիրված
մասնագետների
հետ
դասախոսություններ
և
տեսագործնական
պարապմունքներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ուսանողը ստուգարք է ստանում, եթե իր մասնակցություն է ունեցել գիտական
սեմինարներին՝ հանդես է եկել հարցադրումներով, մասնակցել է քննարկումներին,
ներկայացրել է ուսումնասիրվող հիմնանդրի հետազոտական նախագիծը։
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1- Ընտանիքի հոգեբանության մեթոդաբանական հարցերի քննարկում, հետազոտական
աշխատանքի իրականացման և ներկայացման պահանջներ, ընտանեկան տարբեր
հիմնախնդիրների վերաբերյալ ուսումնաիրությունների ներկայացում հրավիրյալ
մասնագետների, ծրագրի գիտական ղեկավարի և ծրագրում ներառված դասախոսների
կողմից,
2- Ուսանողների մագիստրոսական աշխատանքի շրջանակներում իրականացվող
աշխատանքների ներկայացում, քննարկում, աջակցություն: Քննարկվում են հիմնախնդրի
տեսական վերլուծության արդյունքները, հետազոտական նախագիծը և իրականացված
հետազոտության նախնական արդյունքները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
12. Ավանեսյան, Հ․, Խաչատրյան Ն․, (2007). Ուսանողական գիտական աշխատանքներին
ներկայացվող պահանջներ /մեթոդական ուղեցույց հոգեբանության բաժնի
ուսանողների համար/, Երևան։
13. Leong, F. T., & Austin, J. T. (2006). The psychology research handbook: A guide for graduate
students and research assistants. Sage.
14. Nadelman L. (2004), Research Manual in Child Development, Lawrence Erlbaum Associates
Publisher
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1.1306/Մ17
4. 45 ժամ/ 4 շաբաթ

2. Մասնագիտական պրակտիկա
3. 8 ECTS կրեդիտ
5. ինքնուրույն աշխ․ - 180 ժամ

6. 2-րդ՝ կիսամյակ
7. ստուգարք
8. Մասնագիտական պրակտիկայի նպատակն է՝


գործնական աշխատանքների միջոցով զարգացնել ուսանողի մասնագիտական
հմտությունները և փորձառությունը, մասնագիտական ոլորտում ինքնուրույն
աշխատելու կարողությունները։

9. Մասնագիտական պրակտիկայի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն․
 մեկնաբանելու
հոգեբանական
աջակցության
հիմնական
սկզբունքները,
խորհրդատվական
աշխատանքների
կազմակերպման
առանձնահատկությունները, կրթական,
խնամքի,
զարգացման,
առողջապահական,
հոգեբանական
և
խորհրդատվական
կազմակերպություններում։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ․

 կիրառելու հոգեախտորոշիչ մեթոդներ և մեթոդիկաները,
 կիրառելու հոգեբանական աջակցության ձևերը, տեխնիկաները, սկզբունքները և
մոտեցումները ընտանեկան տարբեր խնդիրների դեպքում

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ․

 համագործակցելու թիմում, հարակից ոլորտի մասնագետների հետ,
 պահպանելու մասնագիտական էթեիկայի սկզբունքները։

10. Պրակտիկան ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Բ1. Նախագծել ընտանիքի հոգեբանության և
հոգեբանական խորհրդատվության
ժամանակակից հիմնախնդիրներին վերաբերող հետազոտական, կիրառական ծրագրեր
Բ2.
ՈՒսումնասիրել
ընտանիքի
հոգեբանական
և
սոցիալ-հոգեբանական
առանձնահատկությունները պատմական, էթնիկ, սոցիալ-մշակութային գործոնների
ներքո և վերլուծել հասարակության դերը ընտանիքի նորմալ կենսագործունեության
գործընթացում
Բ3. Վերլուծել ընտանիքի դերը նրա անդամների կենսագործունեության, շփման և
միջանձնային հարաբերությունների ձևավորման, մասնագիտության ընտրության և
մասնագիտական կայացման գործընթացում,
Բ4. Կիրառել հոգեախտորոշիչ մեթոդներ ինչպես օրինաչափ և ներդաշնակ
հարաբերություններ ունեցող, այնպես էլ ոչ օրինաչափ, ոչ ներդաշնակ, ախտաբանական
խնդիրներ ունեցող ընտանիքների հետ աշխատանքում:
Բ5. Կիրառել հոգեշտկողական և հոգեթերապևտիկ մեթոդները ընտանեկան տարբեր
ոլորտներում ծագած խնդիրների հետ աշխատանքում,
Գ1. Համագործակցել հարակից ոլորտների մասնագետների հետ,
Գ2. Արդյունավետորեն պլանավորել և կառավարել ժամանակը (time-management),
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11. Կիրառվում են պրակտիկայի իրականացման հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Իրազեկում կազմակերպության առանձնահատկությունների և գործառույթների
մասին, պրակտիկայի ընթացքում աշխատանքի առաջարկվող ձևերի մասին:
2. Անհատական ինքնուրույն աշխատանք փորձառու մասնագետի հսկողությամբ:
3. Կատարված
աշխատանքի խմբային
քննարկումներ
ղեկավարներների
մասնակցությամբ։

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Պրակտիկան գնահատվում է ստուգարքի ձևով: Պրակտիկան դրական (ստուգված) է
գնահատվում այն դեպքում, եթե ուսանողը մասնակցել է պրակտիկային, կատարել
ծրագրով նախատեսված առաջադրանքները, սահմանված ժամկետում ներկայացրել
պրակտիկայի օրագիրը:
13. Պրակտիկան իրականացվում է հետևյալ սկզբունքներով.
Մասնագիտական պրակտիկան իրականացվում է համաձայն ԵՊՀ պրակտիկայի
կազմակերպման և անցկացման կարգի (հաստատված 2018թ. մայիսի 3-ին) և «ԵՊՀ
մագիստրոսի կրթական ծրագրի կառուցվածքը և բովանդակությունը» ղեկավար
ձեռնարկի՝ մասնագիտական պրակտիկայի դրույթների:
Պրակտիկան կազմակերպվում է 2-րդ կիսամյակի ընթացքում՝ Ընդհանուր
հոգեբանության ամբիոնի և ընդունող կազմակերպության կողմից կազմված և
հաստատված ծրագրով։
Հիմնական
սկզբունքներից
է
պրակտիկայի
ղեկավարների
(ամբիոնի
և
կազմակերպության պատասխանատուներ) վերահսկողությունը և ուսանողների
անհատական ուղղորդումը:
Ուսանողները պրակտիկայի կատարման վերաբերյալ
ներկայացնում են
հաշվետվություն:
14. Կազմակերպությունների ցանկ.
 ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտրոն,
 «Ընտանիքի հոգեբանական աջակցման կենտրոն»,
 «Երևանի
Անանիա
Շիրակացու անվան
ճեմարան»
կրթահամալիրի հոգեբանական ծառայության կենտրոն,
 Երևանի «Զատիկ» երեխաների աջակցության կենտրոն,
 ՍՈՍ մանկական գյուղեր,
 «Ապագա»,
 «Այգ»,
 «Զարթոնք» հոգեբանական կենտրոններ,
 «Տոյ Տոյ Ռիչո» մանկական զարգացման կենտրոն,
 «Բանալի» ընտանիքի կենտրոն,
 Հոգեվերլուծողների ասոցիացիա, որտեղ ուսանողները հնարավորություն են
ստանում մարզելու իրենց հմտությունները և ամրապնդելուստացած գիտելիքները։
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3.5.«ԱՆՁԻ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ»
ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
«ԱՆՁԻ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ» ԾՐԱԳՐԻ
ՄԱՍՆԱԳԻՐ
1. Ծրագրի անվանումը և
մասնագիտության
թվանիշը

«Անձի հոգեբանություն և հոգեբանական
խորհրդատվություն», 031301.07.7

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Հոգեբանության մագիստրոս

5. Ծրագրի մեկնարկի
ուսումնական տարին

2022-2023

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Մագիստրոսի ծրագրում ընդունելությունը իրականացվում է ըստ ԵՊՀ համապատասխան
կանոնակարգի 1. ընդունելության մրցույթին կարող են մասնակցել ԵՊՀ-ի և այլ բուհերի
տվյալ մասնագիտության վերջին երեք տարվա շրջանավարտները, որոնց միջին որակական
գնահատականը (ՄՈԳ-ը) կազմում է 13 և բարձր միավոր։ Իսկ 13-ից ցածր ՄՈԳ ունեցող
դիմորդների ընդունելությունը կատարվում է մրցութային հիմունքներով` տվյալ
մասնագիտության բակալավրի կրթական ծրագրին համապատասխան հարցաշարով
անցկացված քննության արդյունքների հիման վրա:
9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագիրը նպատակ ունի.
• զարգացնելու ուսանողների մասնագիտական կարողությունները՝ տրամադրելով
խորացված ուսուցում անձի հոգեբանության բնագավառում՝ հասարակության
զարգացման ժամանակակից միտումների համատեքստում անձի կայուն զարգացման
հիմնախնդիրները հասկանալու, վերլուծելու և մեկնաբանելու համար,
• տրամադրելու ուսանողներին մասնագիտական այնպիսի գիտելիքներ և
կարողություններ, որոնք անհրաժեշտ են հետազոտական, հոգեախտորոշիչ,
խորհրդատվական, լուսավորչական և զարգացնող աշխատանք իրականացնելու
համար սոցիալ-հոգեբանական աջակցության ծառայությունների շրջանակներում,
• օժանդակելու ուսանողներին՝ զարգացնելու իրենց մասնագիտական գիտելիքները և
կարողությունները
կրթության,
առողջապահության
և
մասնագիտական
գործունեության ոլորտներում՝ հոգեբանական ծառայության կայացմանը նպաստելու
համար:
10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները

1

ԵՊՀ առկա և հեռակա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի ընդունելության կանոնակարգեր (վերահաստատվում են ամեն տարի)։
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Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա1․
սահմանելու
անձի
հոգեբանության
բնագավառի
զարգացման
պատմամշակութային նախադրյալները, մեթոդաբանական հիմքերը և զարգացման
ժամանակակից միտումները,
Ա2․ներկայացնելու անձի հոգեբանության ժամանակակից հոգեբանական մակրո- և
միկրոտեսությունները և հայեցակարգերը,
Ա3․
բացատրելու
անձի
տարիքային
տարբեր
փուլերի
զարգացման
առանձնահատկությունները, գործընթացները և օրինաչափությունները,
Ա4․ հիմնավորելու քանակական և որակական մեթոդների կիրառման
համապատասխանությունը հետազոտական նպատակներին,
Ա5․ սահմանելու հոգեբանական (անհատական և խմբային) խորհրդատվական
աշխատանքի իրականացման սկզբունքները, առանձնահատկությունները և
տեսակները,
Ա6․ բնութագրելու
հոգեբանական
աջակցության
ծառայության
առանձնահատկությունները կրթության, առողջապահության և մասնագիտական
գործունեության ոլորտներում:
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ1․ իրականացնելու անձի և զարգացման հոգեբանության ժամանակակից
հիմնախնդիրներին վերաբերող ուսումնասիրություններ՝ օգտագործելով
արդյունքների վերլուծության որակական և քանակական մեթոդները,
Բ2․վերլուծելու և ներկայացնելու անձի նույնականացման միտումները,
վարքաձևերը և համոզմունքների համակարգը ժամանակակից սոցիալմշակութային փոփոխությունների համատեքստում,
Բ3․ կիրառելու անձի ուսումնասիրման հոգեախտորոշիչ (ինքնագնահատման և
պրոյեկտիվ) մեթոդները խորհրդատվական աշխատանքում,
Բ4․ իրականացնելու անհատական և խմբային հոգեբանական խորհրդատվական
աշխատանք,
Բ5․ կիրառելու հոգեբանական խորհրդատվության սկզբունքները կրթական,
առողջապահական
և
սոցիալական
ոլորտներում
սոցիալ-հոգեբանական
աջակցության ծառայություններ կայացնելու ուղղությամբ,
Բ6․իրականացնելու
անձնային
աճին
և
ինքնազարգացմանն
ուղղված
խորհրդատվական և լուսավորչական աշխատանք (psychoeducation) կրթական,
առողջական, սոցիալական կարիքների բավարարման և միջավայրում ինտեգրման
ուղղությամբ:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Գ1․կիրառելու գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպելու և լուծելու խնդիրներ,
Գ2․համագործակցելու գործընկերների և հարակից ոլորտի մասնագետների հետ,
համակարգելու մասնագիտական խմբերի աշխատանքներ
Գ3․պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր,
Գ4․պահպանելու մասնագիտական էթիկայի սկզբունքները:
11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
_
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12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է

13. Գնահատման ձևերը
Գնահատման ձևերն են՝ ստուգարք, առանց ընթացիկ գնահատում (1 եզրափակիչ
քննություն), 2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ գնահատում (2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ
քննություն)։
Ընթացիկ գրավոր քննությունները ենթադրում են ամփոփ վերլուծական պատասխաններ
ըստ հարցատոմսի, թեստային առաջադրանքներ, իսկ ընթացիկ բանավոր քննությունները՝
էսսեների

պատրաստում

և

բանավոր

ներկայացում,

ինքնուրույն

և

խմբային

աշխատանքների (հետազոտական նախագիծ, հոգեթերապևտիկ զրույցի, հոգեախտորոշիչ
մեթոդիկայի կիրառում, գործնական աշխատանք և այլն) կատարում և բանավոր
ներկայացում։
Եզրափակիչ բանավոր քննությունները անցկացվելու են ըստ հարցատոմսերի և/կամ
ինքնուրույն աշխատանքների ներկայացումների։

14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
«Անձի

հոգեբանություն

շրջանավարտները

ինքնուրույն

և

հոգեբանական

մասնագիտական

խորհրդատվություն»

գործունեության

ծրագրի

հնարավորություն

կունենան այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են`



գիտական ուսումնասիրություններ,
հոգեբանության դասավանդում,



հոգեախտորոշում,

հոգեբանական

խորհրդատվություն

և

աջակցություն

առողջապահական, մասնագիտական գործունեության, սոցիալական խնամքի և կրթական
ոլորտներում:
Շրջանավարտները կարող են աշխատել հոգեբանական ծառայության կենտրոններում
որպես անհատական կամ խմբային խորհրդատվություն իրականացնող մասնագետներ,
խնամքի և պաշտպանության, ցերեկային կենտրոններում որպես սոցիալական խնամք և
հոգեբանական
աջակցություն
իրականացնող
մասնագետներ,
բժշկական
և
վերականգնողական
հաստատություններում
հոգեբանական
խորհրդատվություն
իրականացնող մասնագետներ, հիմնական և ավագ դպրոցներում որպես հոգեախտորոշիչ,
զարգացնող, հոգեշտկող և աջակցող հոգեբան-մասնագետներ, բուհերի ռեսուրսային
կոնտրոններում որպես անհատական խորհրդատուներ, մասնագիտական կողմնորոշման
կենտրոններում որպես գնահատում և խորհրդատվություն իրականացնող մասնագետներ,
գիտակրթական կենտրոններում որպես հետազոտողներ, բիզնես կազմակերպություններում
որպես անձնակազմի հետ աշխատող անհատական խորհրդատուներ, ինչպես նաև՝
իրականացնել մասնավոր խորհրդատվական աշխատանք: Ծրագրի շրջանավարտները
կարող են շարունակել իրենց ուսումը ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի
ասպիրանտուրայում:
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15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Սույն ծրագրով ուսումնառության օժանդակության համար առկա են բազմազան
ռեսուրսներ՝ դասախոսների անձնական միջոցներով և ամբիոնի դրամաշնորհային ծրագրերի
շրջանակներում ձեռքբերված ժամանակակից մասնագիտական գրականություն (հայերեն,
ռուսերեն և անգլերեն), էլեկտրոնային գրադարան, քանակական և որակական
հետազոտությունների համար նախատեսված համակարգչային ծրագրեր, ինչպես նաև
տեսաձայնային ուսումնական նյութեր (մասնագիտական հարցեր լուսաբանող ֆիլմեր,
անվանի գիտնականների դասախոսություններ և վարպետության դասեր)։
Ծրագրի իրականացման համար գիտահետազոտական բազա է հանդիսանում «Անձ և
սոցիալական միջավայր» գ/հ լաբորատորիան: Ուսանողները մասնակցում են
լաբորատորիայի աշխատանքներին, որոնց շրջանակներում ուսանողների մեծ մասը
պատրաստում է իրենց մագիստրոսական թեզերը։ Ուսանողները մասնակցում են նաև
միջազգային համագործակցության շրջանակներում լաբորատորիայի կողմից իրականացվող
միջմշակութային ուսումնասիրություններին՝ կատարելով տվյալների հավաքագրման,
արդյունքների վերլուծության աշխատանքներ:
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքների ձեռքբերման համար կիրառվում են
դասավանդման և ուսումնառության նորարարական մեթոդներ։ Դասախոսությունները
ընթանում են ինտերակտիվ եղանակով, խրախուսվում է և խթանվում է ուսանողների
մասնակցությունը քննարկումներին, կազմակերպվում են հրավիրված դասախոսների հետ
հանդիպումներ և առցանց դասախոսություններ։ Տեսական ուղղվածություն ունեցող
ուսումնական մոդուլների դեպքում կիրառվում են ուսումնառության հետևյալ մեթոդները՝
մասնավորապես, թեմային առնչվող գիտական հոդվածների վերլուծություն, էսսեների
պատրաստում, հետազոտական նախագծերի մշակում։ Տեսագործնական ուսումնական
մոդուլների դեպքում կիրառվում են ինտերակտիվ մեթոդներ՝ մասնավորապես, իրավիճակի
մոդելավորում, դեպքի վերլուծություն, դերային խաղեր, ինչպես նաև ինքնուրույն աշխատանք
ենթադրող արտալսարանային ակտիվություն (հոգեթերապևտիկ զրույցի, հոգեախտորոշիչ
մեթոդիկայի անցկացում, արդյունքների վերլուծություն, ինքնառեֆլեքսիա)։
16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել
են ծրագիրը մշակելիս
Տվյալ կրթական ծրագիրը մշակվել է ՀՀ բարձրագույն կրթության որակավորումների
ազգային շրջանակի 7-րդ մակարդակի, ինչպես նաև ոլորտային նկարագրիչներին
համաձայն: Կրթական ծրագրի մշակման համար հիմք են ծառայել միջազգային
ծրագրային կողմնորոշիչները և չափորոշիչները: Մասնավորապես, ուսումնասիրվել է
Միացյալ թագավորության Որակի ապահովման գործակալության (UK’s Quality Assurance
Agency) Հոգեբանական խարհրդատվություն ծրագրային կողմնորոիչները (Counselling and
Psychiotherapy, Subject Benchmark Statement): Հիմնվել ենք նաև առաջատար բուհերի և
հավատարմագրված կրթական ծրագրերի վրա. Կանադայի՝ The University of British
Columbia (MA in Counseling Psychology), ԱՄՆ-ի՝ University of Minnesota (MA in Counseling
Psychology), Ռուսաստանի՝ НИУ ВШЭ (մագիստրոսական ծրագիր՝ Консультативная
психология. Персонология, Специализации: кзистенциальный анализ и логотерапия,
Человекоцентрирвванный

подход,

Транзактный

анализ),

Санкт-Петербургский

государственный университет (մագիստրոսական ծրագրեր՝ Психология личноси/Профиль
1 - Экзистенциальная психология, Профиль 2 - Индивидуальное психологическое
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консультирование, Психическое здоровье/Профиль-Консультативная психология) և МПГУ
(մագիստրոսական
ծրագիր՝
Психологическое
консультирование,
Личностноориентированное консультирование, Возрастно-психологическое консультирование):

17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ
2014-2016թթ. ընթացքում PICASA_TEMPUS ծրագրի շրջանակներում «Անձի հոգեբանություն և
հոգեբանական
խորհրդատվություն»
ծրագրի
կրթական
վերջարդյունքները
և
դասավանդման, ուսումնառության մեթոդները վերանայվել են միջազգայնացման
սկզբունքներին և չափանիշներին համաձայն, մասնավորապես, Մեծ Բրիտանիայի
Ռոհեմպտոն համալսարանի հետ համագործակցության արդյունքում:

18. Դասախոսական կազմին ներկայացվող պահանջներ
1. Ընդհանրական կարողություններ
Դասավանդման և հոգեբանամանկավարժական
• Ուսանողակենտրոն մեթոդաբանության իմացություն և կիրառման կարողություն
դասընթացի մշակման և իրականացման գործում:
• Դասավանդման և ուսուցանման ինտերակտիվ և նորարարական մեթոդների
կիրառման, չափանիշահեն գնահատման կարողություն:
• Ուսանողին աջակցելու, մոտիվացնելու և անձնային ուժեղ կողմերի շեշտադրման
կարողություն:
Հետազոտական
• հետազոտության քանակական և որակական մեթոդների իմացություն,
• հետազոտական
նախագծեր
մշակելու,
իրականացնելու
և
ղեկավարելու
կարողություն,
• տարաբնույթ գիտական աղբյուրների հետ աշխատելու, ինչպես նաև համացանցային
տեղեկատվական ռեսուրսներից օգտվելու հմտություն,
Հաղորդակցման
• լսարանի հետ բանավոր հաղորդակցվելու հմտություն,
• միջանձնային հաղորդակցման հմտություններ,
• օտար լեզվի իմացություն (B1 մակարդակի իմացությունը ցանկալի է)։
ՏՀՏ կիրառություն
• բազային համակարգչային (MS Office փաթեթի ազատ տիրապետում՝ Word, Excel,
Power-Point) հմտություններ,
• ժամանակակից սոցիալական հարթակներից օգտվելու հմտություն,
• լուսացուցադրություններ պատրաստելու և ներկայացնելու հմտություններ (pptx,
prezi, canva և այլն):
Այլ կարողություններ
• ժամանակի կառավարման կարողություն,
• կոնֆլիկտների հաղթահարման և համագործակցելու կարողություններ
2. Մասնագիտական գիտելիքներ և կարողություններ
•

Հասարակության զարգացման ժամանակակից միտումների համատեքստում անձի
կայուն զարգացման հիմնախնդիրները հասկանալու, վերլուծելու և մեկնաբանելու
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կարողություն,
Անձի հոգեբանության, զարգացման հոգեբանության, սոցիալական հոգեբանության
և հոգեբանական խորհրդատվության արդի հիմնախնդիրների և ժամանակակից
միտումների մասին գիտելիքներ,
• Անձի
հոգեբանության,
զարգացման
հոգեբանության
և
հոգեբանական
խորհրդատվությանն առնչվող մեթոդական և կիրառական բնույթի խնդիրների
ուսումնասիրման
կարողություն
քանակական
և/կամ
որակական
մեթոդաբանությամբ,
• հոգեբանական աջակցության տարբեր ձևերի՝ հոգեախտորոշիչ, խորհրդատվական,
լուսավորչական և հոգեբանական զարգացնող աշխատանք իրականացնելու
կարողություն,
• Հոգեբանական ծառայության կազմակերպման սկզբունքների իմացություն և
կարողություն կրթության, առողջապահության ոլորտներում:
3. Ընդհանուր պահանջներ
•

Մասնագիտական պահանջներ
•

•
•
•

գիտական աստիճան և/կամ արտերկրյա բուհում ստացած մագիստրոսի կոչում
հոգեբանության կամ հարակից ոլորտում կամ առնվազն 5 տարվա հոգեբանական
խորհրդատվական/հոգեթերապևտիկ
փորձի
առկայություն
կրթության
կամ
առողջապահության ոլորտներում և/կամ մասնավոր պրակտիկայի շջանակներում,
վերջին 5 տարում առնվազն 1 գիտական և/կամ մեթոդական հրատարակություն
առկայություն,
վերջին 5 տարում առնվազն 2 մասնակցություն միջազգային գիտաժողովների և/կամ
աշխատաժողովների,
վերջին 5 տարվա ընթացքում մասնակցություն տեղական կամ միջազգային
վերապատրաստումների և/կամ մասնագիտական որակավորման բարձրացման
դասընթացների:
Մանկավարժական փորձ

•

մասնագիտական դասընթացների դասավանդման և/կամ
(թրեյնինգներ) իրականացնելու առնվազն 3 տարվա փորձ:

վերապատրաստումներ

Այլ պահանջներ
•

ուսանողական հարցման արդյունքներով ստացված
առնվազն 4,0 (գործող դասախոսների համար)։
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գնահատականների

միջինը՝

«ԱՆՁԻ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ» ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1
սահմանելու անձի հոգեբանության բնագավառի զարգացման
պատմամշակութային նախադրյալները, մեթոդաբանական հիմքերը և
զարգացման ժամանակակից միտումները
Ա2

Ա3

Ա4

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1
իրականացնելու անձի և զարգացման հոգեբանության
ժամանակակից հիմնախնդիրներին վերաբերող
ուսումնասիրություններ՝ օգտագործելով արդյունքների
վերլուծության որակական և քանակական մեթոդները
ներկայացնելու անձի հոգեբանության ժամանակակից հոգեբանական
վերլուծելու և ներկայացնելու անձի նույնականացման միտումները,
Բ2
մակրո- և միկրոտեսությունները և հայեցակարգերը
վարքաձևերը և համոզմունքների համակարգը ժամանակակից
սոցիալ-մշակութային փոփոխությունների համատեքստում
բացատրելու անձի տարիքային տարբեր փուլերի զարգացման
Բ3
կիրառելու անձի ուսումնասիրման հոգեախտորոշիչ
առանձնահատկությունները, գործընթացները և օրինաչափությունները
(ինքնագնահատման և պրոյեկտիվ) մեթոդները խորհրդատվական
աշխատանքում
հիմնավորելու քանակական և որակական մեթոդների կիրառման
իրականացնելու անհատական և խմբային հոգեբանական
Բ4
համապատասխանությունը հետազոտական նպատակներին
խորհրդատվական աշխատանք

Ա5

սահմանելու հոգեբանական (անհատական և խմբային)
խորհրդատվական աշխատանքի իրականացման սկզբունքները,
առանձնահատկությունները և տեսակները

Բ5

Ա6

բնութագրելու հոգեբանական աջակցության ծառայության
առանձնահատկությունները կրթության, առողջապահության և
մասնագիտական գործունեության ոլորտներում

Բ6

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1
կիրառելու գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպելու և լուծելու
խնդիրներ
Գ2
համագործակցելու գործընկերների և հարակից ոլորտի
մասնագետների հետ, համակարգելու մասնագիտական խմբերի
աշխատանքներ

Գ3
Գ4

կիրառելու հոգեբանական խորհրդատվության սկզբունքները կրթական,
առողջապահական և սոցիալական ոլորտներում սոցիալհոգեբանական աջակցության ծառայություններ կայացնելու
ուղղությամբ
իրականացնելու անձնային աճին և ինքնազարգացմանն ուղղված
խորհրդատվական և լուսավորչական աշխատանք (psychoeducation)
կրթական, առողջական, սոցիալական կարիքների բավարարման և
միջավայրում ինտեգրման ուղղությամբ
պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր
պահպանելու մասնագիտական էթիկայի սկզբունքները

Ուսումնական մոդուլի անվանումը

Մոդուլի
թվանիշը

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա1 Ա2 Ա3 Ա4 Ա5 Ա6

Ոլորտում
Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ
Օտար լեզու- 1
Օտար լեզու- 2
Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները/Անձի
հոգեբանություն և հոգեբանական
խորհրդատվություն/
Հոգեբանական խորհրդատվության տեսություն և
պրակտիկա
Անձի ժամանակակից տեսություններ
Պոզիտիվ խորհրդատվություն և հոգեթերապիա

Բ1

Բ2

Բ3

Բ4

Բ5

Բ6

+

1308/Մ02
+

1602/Մ01

+

+

+

+
+

1308/Մ07

Հասուն տարիքի հոգեբանություն և
խորհրդատվություն
Հոգեբանական խորհրդատվության հմտություններ

1308/Մ08

+

+

+

+

+

+
+

Անձի հոգեախտորոշման մեթոդներ

1308/Մ10

+

+

Որակական հետազոտությունները անձի
հոգեբանության մեջ
Առողջության հոգեբանություն և խորհրդատվություն

1308/Մ11

+

+

+

Արտ-թերապևտիկ մեթոդները հոգեբանական
խորհրդատվությունում
Էքզիստենցիալ հոգեբանություն և հոգեթերապիա
Ընտանիքի և զույգի խորհրդատվություն և
հոգեթերապիա
Հոգեսոցիալական վերականգնողական աշխատանք
(հոգեկան առողջության ոլորտում)
Հոգեդինամիկ հոգեթերապիա
Խմբային խորհրդատվության տեսություն և
պրակտիկա

1308/Մ13

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

+
+
+

1308/Մ16

+

+

+

+

+

1308/Մ12

1308/Մ18

+

+

+

+

+
+

+

1308/Մ09

1308/Մ17

+

+

+

1308/Մ14
1308/Մ15

+

+

+

Գ4

+ +
+ +

+

+
+

Գ3

+ +

1308/Մ06

Նարատիվ հոգեբանություն և հոգեթերապիա

Գ1 Գ2

+

+

1308/Մ04
1308/Մ05

Բ8

+

1602/Մ02
1308/Մ03

Բ7

+

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական 1308/Մ01

+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
+

+
+
+

+

+

+
+

+

+

+

1308/Մ19
Հոգեբանական խորհրդատվությունը կրթության
ոլորտում
Սթրեսի կառավարման տեխնիկաները հոգեբանական 1308/Մ20
խորհրդատվության մեջ
1308/Մ21
Մասնագիտական պրակտիկա

Գիտական սեմինար

1308/Մ22

+

+
+

+
+

+

+

+

+
+

+

+

+

+
+

+

+
+

«ԱՆՁԻ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ Վ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ» ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ
1. 1308/Մ01

2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական
ոլորտում - 4

4. 2 ժամ/շաբ.

5. գործ. - 2

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. ստուգարք

3. 3 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ծանոթացնել IBM SPSS ծրագրային փաթեթի հնարավորություններին, հիմնական
գործառույթներին,
ձևավորել IBM SPSS ծրագրային փաթեթի կիրառման հմտություններ հետազոտական
աշխատանքներում։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի `
•

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնելու և բացատրելու SPSS ծրագրային փաթեթի հնարավորությունները,
2. ճանաչելու և բացատրելու տվյալների ներկայացման և վերլուծության միջոցները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

3. ստեղծելու տվյալների բազա IBM SPSS ծրագրի միջոցով, կոդավորելու,
վերակոդավորելու փոփոխականներ,
4. կազմելու գրաֆիկներ ու աղյուսակներ IBM SPSS ծրագրի միջոցով,
5. կիրառելու նկարագրողական վիճակագրություն,
6. կիրառելու խմբերի համեմատության և կորելյացիոն վերլուծություններ։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
7. ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ1․ իրականացնելու անձի և զարգացման հոգեբանության ժամանակակից
հիմնախնդիրներին վերաբերող ուսումնասիրություններ՝ օգտագործելով,
Գ3․ պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. գործնական առաջադրանքներ, վարժություններ
3. տնային առաջադրանքներ ինքնուրույն աշխատանքի համար
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Գնահատման մեթոդներ՝ թեստեր խնդիրներ-առաջադրանքներով
Գնահատաման չափանիշներ՝ ճիշտ պատասխանների քանակ
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. SPSS ծրագրային փաթեթի ընդհանուր նկարագրություն, նրա առավելություններն ու
թերությունները մյուս ծրագրերի համեմատ։ Տվյալների մուտքագրում և կոդավորում։
Նոր փոփոխականների ստեղծում։
2. Տվյալների ներկայացումը գրաֆիկական եղանակով և աղյուսակների միջոցով։
580

Նկարագրողական վիճակագրություն (միջին, մոդա, մեդիանա, ստանդարտ շեղում)։
3. Խի-քառակուսի։
4. Փոփոխականների միջև կապերի դուրսբերում։ Կորելյացիոն վերլություն և դրա
տեսակները
5. Երկու խմբերի համեմատություն։ Թի-թեստ:
6. ANOVA, միագործոնային դիսպերսիոն վերլություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.

Ա․ Գալստյան «Մաթեմատիկական վիճակագրության մեթոդները հոգեբանական
հետազոտություններում», Եր․,հեղ․ հրատ․, 2015:
Наследов А.Д. «Математические методы психологического исследования. Анализ и
интерпретация данных». Уч. Пос., 4-е изд., СПб.: Речь, 2012.
Наследов А.Д. IBM SPSS Statistics 20 и AMOS: профессиональный статистический
анализ данных издание, 2013 год, 416 стр.
D. Howitt, D. Cramer, Introduction to SPSS Statistics in Psychology For version 19 and
earlier Fifth edition, Pearson Education Limited, 5 ed., 2011.
Field, Andy P. Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics: And Sex and Drugs and
Rock 'n' Roll. 2013.
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1. 1308/Մ02

2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. -1, գործ. -1,

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. ստուգարք

3. 3
ECTS կրեդիտ

Դասընթացի նպատակն է՝
•
•

համալրել ուսանողների գիտելիքները հոգեբանական հետազոտությունների
պլանավորման, կազմակերպման ու անցկացման ոլորտում,
ձևավորել տվյալների վերլուծության քանակական մեթոդների կիրառման
հմտություններ։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. համեմատելու հոգեբանական հետազոտության տարբեր ծրագրեր և
հետազոտության իրականացման մեթոդները,
2. հիմնավորելու տվյալների վերլուծության մեթոդները և դրանց կիրառման
համապատասխանությունը հետազոտական նպատակներին։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

3. կազմելու
հետազոտության
նախագիծ՝
սահմանելով
հետազոտության
նպատակը, խնդիրները և կիրառվող մեթոդները,
4․ վերլուծելու հետազոտության վալիդության չափանիշները և տեսակները,
5․ իրականացնելու հետազոտական կոնստրուկտի օպերացիոնալիզացիա և
կատարելու համապատասխան մեթոդների ընտրություն։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
6. կիրառելու գիտելիքները պրակտիկայում,
7. ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. հիմնավորելու քանակական և որակական մեթոդների կիրառման,
համապատասխանությունը հետազոտական նպատակներին,
Բ1. իրականացնելու անձի և զարգացման հոգեբանության ժամանակակից
հիմնախնդիրներին վերաբերող ուսումնասիրություններ՝ օգտագործելով,
Գ1. կիրառելու գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպելու և լուծելու խնդիրներ,
Գ3․

պատրաստելու
զեկուցումներ,
ներկայացնելու
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր:

հետազոտությունների

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
•
•
•

դասախոսություն,
հանձնարարված գրականության ընթերցում և վերլուծություն,
գործնական և թեստային առաջադրանքներ։
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12.

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Գնահատման մեթոդներ․թեստային առաջադրանքներ, հետազոտական նախագծի

ներկայացում

Գնահատման չափանիշներ.
•
•

թեստային առաջադրանքի համար ճիշտ պատասխանների քանակ,
նախագծի ներկայացման որակ. թեմայի, նպատակի, հետազոտական հարցի
տրամաբանություն, տվյալների հավաքագրման և վերլուծության մեթոդների
ընտրության համապատասխանություն

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հետազոտության պլանավորում։
2. Հետազոտական խնդրի առաջադրում։ Վարկած։ Վարկածի տեսակները։
3. Հետազոտության վալիդության հիմնահարցը։ Կոնստրուկտի վալիդություն։
Վալիդության տեսակներ։
4. Հետազոտական տարբեր ծրագրեր․ պասիվ/ակտիվ, կորելյացիոն/գիտափորձի
պլաններ։
5. Հետազոտության մեթոդներ։ Հարցարանի կազմում։
6. Արդյունքների վերլուծության վիճակագրական մեթոդներ․ ռեգրեսիոն վերլուծություն,
գործոնային վերլուծություն, մոդերացիա, մեդիացիա, SEM։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Гудвин Дж. Исследование в психологии: методы и планирование. - СПб.: Питер, 2004.
2. Наследов А. IBM SPSS Statistics 20 и AMOS. Профессиональный статистический анализ
данных СПб: Питер, 2013.
3. Leong F., Austin J. Psychology Research Handbook. (eds.) -2nd ed. 2006 Sage publications, Inc.
4.

Psychology

Research

Methods:

Core

Skills

and

Concepts

http://2012books.lardbucket.org/books/psychology-research-methods-core-skills-and-concepts/.
5. Howitt, Dennis, and Duncan Cramer. Introduction to Research Methods in Psychology.
Harlow, Essex: Pearson/Prentice Hall, 2011.
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ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ
ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ

1. 1602/Մ01

2. Օտար լեզու-1

4. 4 ժամ/ շաբ.

5. գործ. - 4

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. ստուգարք

3. 6 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
կատարելագործել ուսանողների օտար (անգլերեն) լեզվով
հաղորդակցական կարողությունները՝ ինչպես մասնագիտության,
այնպես էլ հաղորդակցման այլ ոլորտներում,
• խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և
ոճաբանական յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,
• զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու
կարողությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
•

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ճիշտ ընկալելու մասնագիտական տեքստերի բովանդակությունն ու
կառուցվածքը՝
կիրառելով
վերլուծության
տարբեր
մոտեցումները
(որոնողական, ճանաչողական, մեկնաբանական),
2. տարորոշելու մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց
ճշգրիտ գործածության նպատակդրմամբ,
3. ցուցաբերելու մասնագիտության ոլորտում օտար (անգլերեն) լեզվով ինքնուրույն
աշխատանք կատարելու սկզբունքների իմացություն:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. իրականացնելու մասնագիտական տեքստերի իմաստային, կառուցվածքային և
ոճական վերլուծություն և թարգմանություն,
5. ներկայացնելու և մեկնաբանելու մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ,
ձևակերպել և հիմնավորել անձնական կարծիքը, բանավիճել մասնագիտական
հարցերի արդի հիմնախնդիրների շուրջ,
6. գրելու և ներկայացնելու մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ,
ռեֆերատներ, գիտաժողովի թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ կառուցելով
շարադրանքը,
7. լսելով
ընկալելու
և
վերարտադրելու
մասնագիտությանն
առնչվող
դասախոսությունների,
հարցազրույցների
ձայնագրություններ
և
տեսագրություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

8. արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ
ինտերնետային) տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և
ներկայացնելու նպատակով,
9. դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները
պետք է համապատասխանեն Լեզուների իմացության/ իրազեկության
համաեվրոպական համակարգի (CEFR-ի) B2 մակարդակին:
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2․ներկայացնելու անձի հոգեբանության ժամանակակից հոգեբանական մակրո- և
միկրոտեսությունները և հայեցակարգերը,
Ա3․
բացատրելու
անձի
տարիքային
տարբեր
փուլերի
զարգացման
առանձնահատկությունները, գործընթացները և օրինաչափությունները,
Գ1.կիրառելու գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպելու և լուծելու խնդիրներ,
Գ2. համագործակցելու գործընկերների և հարակից ոլորտի մասնագետների հետ,
համակարգելու մասնագիտական խմբերի աշխատանքներ։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,
4. ինքնուրույն աշխատանք,
5. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն
նախագծի իրականացում),
6. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
7. իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ ստուգում
2. 2-րդ ընթացիկ ստուգում
3. Դասընթացը ավարտվում է բանավոր քննությամբ՝ 20 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր.
1. մասնագիտական տեքստի ընթերցում, թարգմանություն և վերարտադրում,
2. մասնագիտական բառապաշարի ստուգում,
3. զրույց մասնագիտական թեմաների շուրջ,
4. բանավոր ներկայացում (պրեզենտացիա) մասնագիտական խնդրի վերաբերյալ:
13.

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1. Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, քերականական և
ոճաբանական յուրահատկությունները:
2. Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց իրացումը օտար
(անգլերեն) լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման գործընթացում:
3. Ակադեմիական
գրագրություն՝
գիտական
հոդվածների
ու
աշխատությունների, գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև
ռեֆերատների, զեկուցումների, էսսեների շարադրման ձևերն ու սկզբունքները:
4. Մասնագիտական
բնագիր
տեքստերի,
դասախոսությունների,
ձայնագրությունների ունկնդրմամբ՝ դրանց բովանդակության վերծանման,
վերարտադրության առանձնահատկությունները:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. John M.Swales,Christine B. Feak․
2. “English in Today’s Research World’’ a Writing Guide.
3. The University of Michigan Press, USA,2003․
4. “Academic writing for Graduate Students’’ 2000, USA․
5. English for psychologists, Lilit Zakoyan, Երևան 2014․
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1. 1602 /Մ02

2. Օտար լեզու-2

4. 2 ժամ/ շաբ.

5. գործ. - 2

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. ստուգարք

3. 3 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ամբողջացնել նախորդ մոդուլի օգնությամբ ձեռք բերած գիտելիքները,
ծանոթացնել օտար լեզվի իմացության ստուգման և գնահատման պահանջներին,
ներկայացնել լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները և ծանոթացնել
թեստավորման
հիմանական
սկզբունքներին,
ռազմավարությանը
և
մարտավարությանը,
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
•
•
•

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ցուցաբերելու
օտար
լեզվի
իմացություն
համապատասխան
(B2-C1),
2. նկարագրելու միջազգային թեստավորման և
պահանջները։

միջազգային

գնահատման

չափորոշիչներին

սկզբունքնեևը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. գործնականում
կատարելու
թեստային
աշխատանքներ`
կազմված
համաեվրոպական չափանիշների B2-C1 մակարակին համապատասխան,
4. արտահայտելու մասնագիտական (ակադեմիական) գիտելիքները գրավոր և
բանավոր խոսքով։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
10.

5. արդյունավետ կիրառելու համակարգչային հմտությունները։
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1.կիրառելու գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպելու և լուծելու խնդիրներ,
Գ2.համագործակցելու գործընկերների և հարակից ոլորտի մասնագետների
հետ, համակարգելու մասնագիտական խմբերի աշխատանքներ։

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. ինքնուրույն աշխատանք,
4. գրավոր փորձնական միջազգային թեստի անցկացում և գնահատում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է TOEFL թեստավորման
միջոցով:

586

և

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1. Օտար լեզվի իմացության միջազգային թեստավորման յուրահատկությունները։
2. Լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները (CEFR) և թեստավորման
հիմանական սկզբունքները։
3. Լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը։
4. Միջազգային թեստերի (TOEFL, IELTS, ITEP) առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. 1 Debora Philips “ Longman Preparation Course for the TOEFL IBT” Longman 2007․
2. 2 Bruce Rogers “ The Complete Guide for TOEFL IBT Test Preparation”, Thomson 2007․
3. ETS “The Official Guide to the TOEFL Testing”, McGraw-Hill Education 2012․
4. Pauline Cullen “The Official Cambridge Guide to IELTS”, Cambridge English 2014․
5. Kaplan “IELTS Premier”, Kaplan Publishing 2016․
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ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ
Պարտադիր

1. 1308/Մ03

2.
Մասնագիտության
արդի
հիմնախնդիրներ
/Անձի
3. 3 ECTS
կրեդիտ
հոգեբանություն և հոգեբանական խորհրդատվություն/
4. 2 ժամ/ շաբ.
5. դաս. - 2
6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
7. ստուգարք
8․Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին `
• անձի հոգեբանության ժամանակակից հիմնախնդիրների և զարգացման
միտումներին,
• հոգեբանական խորհրդատվության կազմակերպման պրակտիկային:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1․սահմանել և մեկնաբանել անձի հոգեբանության առարկայի ժամանակակից
ընկալումները,
2․ներկայացնել և քննարկել անձի հոգեբանության զարգացման ժամանակակից
միտումները և ուսումնասիրվող հիմնախնդիրների շրջանակը։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

3․ իրականացնելու հոգեբանական խորհրդատվության ծառայությունների կարիքների
գնահատում,
4․ վերլուծելու հոգեբանական ծառայության կազմակերպման մարտահրավերները և
հաղթահարման ճանապարհները։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

5․ թիմային աշխատանքի հմտություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1․
սահմանելու
անձի
հոգեբանության
բնագավառի
զարգացման
պատմամշակութային նախադրյալները, մեթոդաբանական հիմքերը և զարգացման
ժամանակակից միտումները,
Ա6․ բնութագրելու
հոգեբանական
աջակցության ծառայության
առանձնահատկությունները կրթության, առողջապահության և մասնագիտական
գործունեության ոլորտներում,
Բ5. կիրառելու հոգեբանական խորհրդատվության սկզբունքները կրթական,
առողջապահական և սոցիալական ոլորտներում սոցիալ-հոգեբանական աջակցության
ծառայություններ կայացնելու ուղղությամբ,
Գ1. կիրառելու գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպելու և լուծելու խնդիրներ,
Գ2. համագործակցելու գործընկերների և հարակից ոլորտի մասնագետների հետ,
համակարգելու մասնագիտական խմբերի աշխատանքներ։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. սեմինար պարապմունք քննարկման կազմակերպման միջոցով,
3. խմբային ախատանք՝ հետազոտական նախագծի պատրաստում և իրականացում:
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Գնահատման մեթոդ. հոդվածների ինքնուրույն վերլուծություն, հետազոտական
նախագծի կատարում:

Գնահատման չափանիշներ. վերլուծականության աստիճան, նախագծի պատրաստման և
կատարման ամբողջականություն, ներկայացման որակ:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բաժին 1. Անձի հոգեբանության զարգացումը ռուսական հոգեբանության մեջ և
ժամանակակից միտումները: Անձի ուսումնասիրությունները սուբյեկտային մոտեցման
շրջանակներում:
Բաժին 2. Անձի հոգեբանության զարգացումը ամերիկյան հոգեբանության մեջ և
ժամանակակից միտումները․
•
•
•

Անձի հոգեբանության երկու հիմնական խնդիրները և ուսումնասիրման երկու
մոտեցումները. նոմոթեթիկ և իդեոգրաֆիկ (Օլպորտի վերլուծությունը)։
Վարքի կայունության խնդիրը. անձ թե՞ իրավիճակ (ՈՒ. Միշելի վերլուծությունը)։
Անձի հոգեբանության որպես ինտեգրատիվ գիտության հիմնական սկզբունքները
(ՄակԱդամսի վերլուծությունները)։

Բաժին 3. Հոգեբանական խորհրդատվության ծառայությունների կարիքների գնահատում,
նպատակներ, սոցիալական համատեքստ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1․Олпорт Г. Становление личности: Избранные труды. / Под ред. Д. А. Леонтьева. – М.:
Смысл, 2002.
2․Winter D., Barenbaum N. (1999) History of Modern Personality Theory and Research / In
L. A. Pervin & O. P. John (Eds.), Handbook of Personality (pp. 3-27). New York/London:
The Guilford Press.
3. Mischel W. (2007) Toward a science of the individual: past, present, future / In Y. Shoda,
D. Cervone, G. Downey (Eds.) Persons in context. Building a science of the individual.
New York/London: The Guilford Press, ( pp. 263-277).
4. Mischel, Walter, Yuichi Shoda, and Ozlem Ayduk. Introduction to personality: Toward an
integrative science of the person. Wiley Global Education, 2007.
5. McAdams D, Pals JL. “A new Big Five: fundamental principles for an integrative science of
personality.” Am Psychol. Apr; 61(3). 2006: (pp. 204-17).
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4. 4 ժամ/ շաբ.

2․ Հոգեբանական խորհրդատվության տեսություն և
պրակտիկա
5. դաս.- 2, գործ.- 2

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

3. 6 ECTS կրեդիտ

7. եզրափակիչ գնահատումով

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ծանոթացնել ուսանողներին հոգեբանական խորհրդատվության էությանը,
առանձնահատկություններին,
• փոխանցել գիտելիքներ հոգեբանական խորհրդատվական տարբեր
ուղղությունների, մոտեցումների վերաբերյալ,
• ծանոթացնել հոգեբանական խորհրդատվության կազմակերպման սկզբունքներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ճանաչելու հոգեբանական խորհրդատվության կարևոր ուղղությունները, դրանց
սկզբունքները,
2. գիտակցելու հոգեբանական խորհրդատվության գործընթացի
առանձնահատկությունները,
3. նկարագրելու խորհրդատուի դերն ու գործառույթները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. նախագծելու և պլանավորելու հոգեբանական խորհրդատվության ընթացքը,
5. տարբերակելու հոգեբանական խորհրդատվության ընթացքում տեղի ունեցող
առանցքային
փոփոխությունները,
վերլուծելու
այցելու-խորհդատու
փոխհարաբերությունների առանձնահատկությունները,
6. բացահայտելու խորհրդատվական աշխատանքի համար կարևոր պայմանները
/էթիկական սկզբունքներ, սուպերվիզիոն աշխատանք, միջավայրի կառուցում և
այլ/։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
7.

պահպանելու մասնագիտական էթիկայի սկզբունքները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5․ սահմանելու հոգեբանական (անհատական և խմբային) խորհրդատվական
աշխատանքի իրականացման սկզբունքները, առանձնահատկությունները և
տեսակները,
Ա6․ բնութագրելու հոգեբանական
աջակցության ծառայության
առանձնահատկությունները կրթության, առողջապահության և մասնագիտական
գործունեության ոլորտներում,
Բ4․ իրականացնելու անհատական և խմբային հոգեբանական խորհրդատվական
աշխատանք,
Բ5․ կիրառելու հոգեբանական խորհրդատվության սկզբունքները կրթական,
առողջապահական և սոցիալական ոլորտներում սոցիալ-հոգեբանական
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աջակցության ծառայություններ կայացնելու ուղղությամբ,
Բ6․իրականացնելու
անձնային
աճին
և
ինքնազարգացմանն
ուղղված
խորհրդատվական և լուսավորչական աշխատանք (psychoeducation) կրթական,
առողջական, սոցիալական կարիքների բավարարման և միջավայրում ինտեգրման
ուղղությամբ,
Գ4․պահպանելու մասնագիտական էթիկայի սկզբունքները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ և քննարկումներ
2.մենագրությունների, հոդվածների վերլուծություններ
3.դերային խաղեր, հմտությունների մարզում, ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.
Գնահատման մեթոդները՝ ամփոփ վերլուծական գրավոր պատասխաններ հարցերին և
գործնական առաջադրանքներ,
Գնահատման չափանիշները՝ նյութի ինքնուրույն վերլուծություն,
2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.
Գնահատման մեթոդները՝ ամփոփ վերլուծական գրավոր պատասխաններ հարցերին և
գործնական առաջադրանքներ,
Գնահատման չափանիշները՝ նյութի ինքնուրույն վերլուծություն,
3․ Մասնակցությունը դասերին գնահատվում է 3 միավոր,
3. Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 9 միավոր.
Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ հարցաշարի,
Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման աստիճանը։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Բաժին 1. Հոգեբանական խորհրդատվության էությունը, պատմությունը, հիմնական

մոտեցումները։
Բաժին 2. Հոգեբանական խորհրդատուի անձ, մասնագիտական պահանջներ։
Բաժին 3. Հոգեբանական խորհդատվության կազմակերպման փուլեր։
Բաժին 4. Հոգեբանական խորհրդատվության սահմաններում կիրառվող մոտեցումներ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Гулина М. А. Терапевтическая и консультативная психология. – СПб.: Речь, 2001.
2. Коттлер Дж., Браун Р. Психотерапевтическое консультирование. — СПб.: Питер,
2001.
3. Corey, G. (2012). Theory and practice of counseling and psychotherapy. Nelson Education.
4. Meier, A., & Boivin, M. (2010). Counselling and therapy techniques: Theory & practice.
Sage.
5. Tolan, J. (2012). Skills in Person-centred counselling & psychotherapy. Sage Publications.
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2. Անձի ժամանակակից տեսություններ

4. 4 ժամ/ շաբ.

5. դաս.- 2, գործ.- 2

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատումով

8.

3. 6 ECTS կրեդիտ

Դասընթացի նպատակն է`
• ծանոթացնելու անձի հոգեբանության առարկայի ժամանակակից ընկալումներին,
• տրամադրելու գիտելիքներ անձի հիմնախնդրի ուսումնասիրման սոցիալական,
մշակութային և էքզիստենցիալ/հոգևոր չափումներով պայմանավորված նոր
միտումների մասին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. թվարկելու և բացատրելու անձի ժամանակակից տեսությունների
հիմնադրույթները,
2. քննարկելու անձի տարբեր տեսությունների սահմանափակումները և
կիրառական նշանակությունը։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. վերլուծելու և համեմատելու անձի տարբեր սահմանումները,
4. տարանջատելու անձի հիմնախնդրի ուսումնասիրման հնարավորությունները
տարբեր հոգեբանական դիսկուրսներում/տիրույթներում,
5. ձևակերպելու անձի ուսումնասիրման հարցադրումներ` կախված տարբեր
կիրառական խնդիրներից։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
6. պատրաստելու բանավոր զեկուցում և վարել գիտական բանավեճ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1.
սահմանելու
անձի
հոգեբանության
բնագավառի
զարգացման
պատմամշակութային նախադրյալները, մեթոդաբանական հիմքերը և զարգացման
ժամանակակից միտումները,
Ա2. ներկայացնելու անձի հոգեբանության ժամանակակից հոգեբանական մակրո- և
միկրոտեսությունները և հայեցակարգերը,
Բ2. վերլուծելու և ներկայացնելու անձի նույնականացման միտումները,
վարքաձևերը և համոզմունքների համակարգը ժամանակակից սոցիալմշակութային փոփոխությունների համատեքստում,
Գ3.
պատրաստելու
զեկուցումներ,
ներկայացնել
հետազոտությունների
արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. սեմինար պարապմունք և քննարկման կազմակերպում,
3. մասնակցություն քննարկումներին, հանձնարարված գրականության քննադատական
վերլուծույուն,
4. հիմնախնդրի ինքնուրույն վերլուծություն և բանավոր զեկուցում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր
կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի
ճիշտ մեկնաբանություն:
2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր
կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի
ճիշտ մեկնաբանություն:
3․ Ինքնուրույն աշխատանքը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր․
Գնահատման մեթոդ. էսսեի պատրաստման և բանավոր ներկայացման գնահատում:
Գնահատման չափանիշներ. վերլուծական մոտեցում, էսսեում արտացոլված նյութի
ամբողջականություն, նյութի տիրպետման աստիճան և ներկայացման որակ:
4․ Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 8 միավոր.
բանավոր քննություն ըստ առաջադրված հարցաշարի:
Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն,
վերլուծական պատասխաններ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Բաժին 1. Անձի դիսպոզիցիոնալ և սոցիալ-կոգնիտիվ ուղությունները
Բաժին 2. Անձի հոգեդինամիկ տեսությունների զարգացումը
Բաժին 3. Անձի ավտոնամիայի, ինքնիրականացման և երջանկությանը վերաբերող
ուսումնասիրություններ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Олпорт Г. Становление личности: Избранные труды. / Под ред. Д. А. Леонтьева. –
М.: Смысл, 2002.
2. Первин Л., Джон О. Психология личности: Теория и исследования. / Пер, с англ. М.
С. Жамкочьян. Под ред. В. С. Магуна — М.: Аспект Пресс, 2001.
3. Тайсон, Филлис, and Р. Л. Тайсон. Психоаналитические теории развития.
Directmedia, 2013.
4. McAdams D, Pals JL. “A new Big Five: fundamental principles for an integrative science
of personality.” Am Psychol. Apr; 61(3). 2006: (pp. 204-17).
5. Mischel, Walter, Yuichi Shoda, and Ozlem Ayduk. Introduction to personality: Toward
an integrative science of the person. Wiley Global Education, 2007.
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2. Պոզիտիվ խորհրդատվություն և հոգեթերապիա

4. 2 ժամ/ շաբ.

5. դաս.- 2

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. առանց ընթացիկ գնահատման

8.

3. 3 ECTS
կրեդիտ

Դասընթացի նպատակն է`
• ծանոթացնելու պոզիտիվ հոգեթերապիայի և խորհրդատվության մոդելին,
• տրամադրելու գիտելիքներ հոգեմարմնական և նևրոտիկ խանգարումների
մեկնաբանման և հոգեբանական աշխատանքի առանձնահատկությունների
վերաբերյալ պոզիտիվ հոգեթերապիայի մոդելի տեսանկյունից:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. սահմանելու և մեկնաբանելու հոգեբանական և հոգեմարմնական խնդիրները
պոզիտիվ հոգեթերապիայի տեսանկյունից,
2. ներկայացնելու և քննարկելու պոզիտիվ հոգեթերապիայի և
խորհրդատվության ընթացքը և տեխնիկաները,
3. թվարկելու և բացատրելու պոզիտիվ հոգեթերապիայի ուժեղ և թույլ կողմերը,
4. քննարկելու պոզիտիվ հոգեթերապիայի և խորհրդատվության կիրառման
արդյունքում ստացվող արդյունքները և գնահատման եղանակները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. վերլուծելու և համեմատելու պոզիտիվ հոգեթերապիան և
խորհրդատվությունն այլ խորհրդատվական մոտեցումների հետ,
6. տարանջատելու հոգեբանական խնդիրները, որոնց հաղթահարումը առավել
արդյունավետ կընթանա պոզիտիվ հոգեթերապիայի և խորհրդատվության
կիրառման դեպքում,
7. ձևակերպելու և գնահատելու պոզիտիվ հոգեթերապիայի և
խորհրդատվության արդյունքում ստացված գիտելիքները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
8. կիրառելու գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպելու և լուծելու խնդիրներ,
9. պահպանելու մասնագիտական էթիկայի կանոնները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5․ սահմանելու հոգեբանական (անհատական և խմբային) խորհրդատվական
աշխատանքի իրականացման սկզբունքները, առանձնահատկությունները և տեսակները,
Բ4․ իրականացնելու անհատական և խմբային հոգեբանական խորհրդատվական
աշխատանք,
Բ6․իրականացնելու անձնային աճին և ինքնազարգացմանն ուղղված խորհրդատվական
և լուսավորչական աշխատանք (psychoeducation) կրթական, առողջական, սոցիալական
կարիքների բավարարման և միջավայրում ինտեգրման ուղղությամբ,
Գ1․ կիրառելու գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպելու և լուծելու խնդիրներ,
Գ4․ պահպանելու մասնագիտական էթիկայի սկզբունքները։
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. սեմինար պարապմունք և քննարկման կազմակերպում,
3. գործնական աշխատանքների կազմակերպում` անհատական և խմբային
4. մասնակցություն
քննարկումներին,
հանձնարարված
գրականության
քննադատական վերլուծույուն,
5. հիմնախնդրի ինքնուրույն վերլուծություն և բանավոր զեկուցում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր.
Պոզիտիվ հոգեթերապիայի մեթոդաբանությամբ հոգեախտորոշման մեթոդների
վերլուծություն, գործնական առաջադրանքներին մասնակցություն, ֆիզիկական
ներկայություն:
Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի
ճիշտ մեկնաբանություն:
2․ Ինքնուրույն աշխատանքը գնահատվում է առավելագույնը 8 միավոր․
Գնահատման մեթոդ. Գործնական աշխատանք պոզիտիվ հոգեթերապիայի
մեթոդաբանությամբ:
Գնահատման չափանիշներ. վերլուծական մոտեցում, գործնականում ստացված
գիտելիքները կիրառելու կարողություն:
3․ Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 9 միավոր.
Գնահատման մեթոդ բանավոր քննություն ըստ առաջադրված հարցաշարի:
Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն,
վերլուծական պատասխաններ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բաժին 1. Պոզիտիվ խորհրդատվության և հոգեթերապիայի հիմունքները։
Բաժին 2. Կոնֆլիկտի մոդելը և մեկնաբանությունը պոզիտիվ խորհրդատվության և
հոգեթերապիայի տեսանկյունից։
Բաժին 3. Հոգեմարմնական հիվանդությունների պատկերը պոզիտիվ հոգեբանական
խորհրդատվության և հոգեթերապիայի տեսանկյունից։
Բաժին 4. Պոզիտիվ հոգեբանական խորհրդատվության և հոգեթերապիայի 5 փուլերը և
ռազմավարությունները։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Пезешкиан Н. Психосоматика и позитивная психотерапия. М., 1996, 464с.
2. Пезешкиан Н. Торговец и попугай. М., 1996, 180с.
3. Пезешкиан Н. 33-и 1 форма партнерства: Пер. с нем. – М.: Медицина, 1998. – 288 с.:
ил.
4. Менделевич В.Д. Клиническая медицинская психология, М. 2001․
5. Слабинский В.Ю. Психологическое консультирование. Владивосток, 2003․
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1. 1308/Մ07

2. Նարատիվ հոգեբանություն և հոգեթերապիա

4. 2 ժամ/ շաբ.

5. դաս.- 2

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. առանց ընթացիկ գնահատման

8.

3. 3 ECTS
կրեդիտ

Դասընթացի նպատակն է`
• ծանոթացնել նարատիվ հոգեբանության հիմնական հասկացությունների և
մոտեցումների հետ,
• սովորեցնել նարատիվ վերլուծության հմտություններ և հիմնական
տեխնիկաները։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. իմանալու
և
մեկնաբանելու
նարատիվ
հոգեբանության
հիմնական
հասկացությունները և տերմինաբանությունը, նրա մեթոդաբանւթյունը և
զարգացումը,
2. բացատրելու և քննարկելու նարատիվ իրականության կառուցարկման
միջոցները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. վերլուծելու նարատիվ հոգեթերապիայի հիմքում ընկած մարդու Ես-ի հիմքերը,
4. կազմելու նարատիվ հարցազրույց,
5. կիրառելու Մ. Ուայթի նարատիվ քարտերը, Դ. ՄակԱդամսի նարատիվ մոդելը և
անձնային միֆը հոգեբանական խորհրդատվության մեջ։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
6. կիրառելու գիտելիքները պրակտիկայում,
7. պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1․
սահմանելու
անձի
հոգեբանության
բնագավառի
զարգացման
պատմամշակութային նախադրյալները, մեթոդաբանական հիմքերը և զարգացման
ժամանակակից միտումները
Ա2․ ներկայացնելու անձի հոգեբանության ժամանակակից հոգեբանական մակրո- և
միկրոտեսությունները և հայեցակարգերը
Բ2․վերլուծելու և ներկայացնելու անձի նույնականացման միտումները, վարքաձևերը և
համոզմունքների
համակարգը
ժամանակակից
սոցիալ-մշակութային
փոփոխությունների համատեքստում,
Բ4․ իրականացնելու անհատական և խմբային հոգեբանական խորհրդատվական
աշխատանք,
Բ6․իրականացնելու
անձնային
աճին
և
ինքնազարգացմանն
ուղղված
խորհրդատվական և լուսավորչական աշխատանք (psychoeducation) կրթական,
առողջական, սոցիալական կարիքների բավարարման և միջավայրում ինտեգրման
ուղղությամբ,
Գ1․կիրառելու գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպելու և լուծելու խնդիրներ,
Գ4․պահպանելու մասնագիտական էթիկայի սկզբունքները։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. սեմինար պարապմունք` հանձնարարված գրականության քննադատական
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վերլուծության և քննարկման միջոցով,
3. պրակտիկ պարապմունք՝ իրավիճակի մոդելավորում, դերային խաղ, դեպքի
վերլուծություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1․ Ինքնուրույն աշխատանք գնահատվում է 8 միավոր
Գնահատման մեթոդ՝ անձնային միֆի կառուցում
Գնահատման չափանիշներ․ կառուցվածքը, բովանդակության վերլուծություն
2․ Մասնակցություն դասերին գնահատվում է 3 միավոր, որից ներկայության համար
տրվում է 2 միավոր, ակտիվ մասնակցության համար 1 միավոր։
3․ Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է 9 միավոր
Գնահատման մեթոդ՝ դեպքի վերլուծություն նարատիվ տեխնիկանների կիրառմամբ։
Գնահատման չափանիշ՝ քարտեզի կառուցում ըստ կիրառված տեխնիկաների,
զրույցի սղագրություն, վերլուծություն, ամփոփում
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բաժին 1. Նարատիվ հոգեբանության տեսություն և մեթոդաբանություն։
Բաժին 2. Անձի և ինքնության ուսումնասիրություններ նարատիվ դիսկուրսում և
նարատիվ հոգեբանության մեջ։
Բաժին 3. Այցելուների հետ թերապևտիկ աշխատանքի նարատիվ մոդելներ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Брунер Дж. Жизнь как нарратив // Постнеклассическая психология. Социальный
конструкционизм и нарративный подход. No1, 2005. С. 9-30.
2. Сарбин Т. Нарратив как базовая метафора для психологии // Постнеклассическая
психология. Социальный конструкционизм и нарративный подход. No1, 2004. С. 628.
3. Уайт М. Карты нарративной практики. Введение в нарративную терапию. М.,
«Генезис» 2010, 326 с.
4. McAdams. D.P.(1993) The Stories We Live by: Personal Myths and the making of the
self. New York: William Morrow.
5. Rosenthal G. (2000). Biographical research, pp. 48-63․
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1. Հասուն տարիքի հոգեբանություն և խորհրդատվություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.- 2
6. 2-րդ՝գարնանային կիսամյակ
7. առանց եզրափակիչ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսումնասիրել
անձի
զարգացման
կարևորագույն
գործընթացների`
ինքնագիտակցության,
նույնականության,
ինքնիրացման,
ինքնադետերմինացիայի առանձնահատկությունները,
• տրամադրել գիտելիքներ անձնային հասունության, այն պայմանավորող
գործոնների և զարգացման հնարավորությունների վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու անձնային հասունության բաղադրիչները և դրանց ձևավորման
հոգեբանական առանձնահատկությունները,
2. մատնանշելու անձնային հասունության դերը հոգեկան առողջության մեջ,
3. բացատրելու անձի նույնականության, ինքնագիտակցության, ինքնիրականացման
դերը հասուն տարիքում ընթացող զարգացման գործընթացներում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. իրականացնելու անհատական հոգեախտորոշիչ աշխատանք հասուն տարիքի
ներկայացուցիչների հետ,
5. տարբերակելու հասունության փուլում ի հայտ եկող ճգնաժամային
դրսևորումները,
6. տրամադրելու հասունության փուլի խնդիրների վերաբերյալ հոգեբանական
աջակցություն:

ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
7. ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, պատրաստել զեկուցումներ,
8. ստեղծագործաբար կիրառելու ունեցած գիտելիքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրիհետևյալվերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. բացատրելու անձի տարիքային տարբեր փուլերի զարգացման
առանձնահատկությունները, գործընթացները և օրինաչափությունները,
Բ2. վերլուծելու և ներկայացնելու անձի նույնականացման միտումները,
վարքաձևերը և համոզմունքների համակարգը ժամանակակից սոցիալմշակութային փոփոխությունների համատեքստում,
Բ6. իրականացնելու անձնային աճին և ինքնազարգացմանն ուղղված
խորհրդատվական և լուսավորչական աշխատանք (psychoeducation) կրթական,
առողջական, սոցիալական կարիքների բավարարման և միջավայրում ինտեգրման
ուղղությամբ,
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Գ1․կիրառելու գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպելու և լուծելու խնդիրներ,
Գ3․պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալձևերն ու մեթոդները.
1.
2.
3.
4.

Դասախոսություն, գործնական պարապմունքներ
Ինտերակտիվ մեթոդներ, քննարկում
Հանձնարարված գրականության ընթերցում և քննադատական վերլուծություն
Ինքնուրույն արտալսարանային անհատական աշխատանքներ (անհատական
դեպքի ուսումնասիրություններ և դրանց արդյունքների ներկայացում այլն):

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր
կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի
ճիշտ մեկնաբանություն:
2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 5 միավոր.
Գնահատման մեթոդ. ռեֆերատի պատրաստում և ներկայացում բանավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի
ճիշտ մեկնաբանություն:
3․ Ինքնուրույն աշխատանքը գնահատվում է առավելագույնը 8 միավոր․
Գնահատման մեթոդ. Գործնական աշխատանք ուսուցանված մեթոդների կիրառմամբ։
Գնահատման չափանիշներ. վերլուծական մոտեցում, գործնականում ստացված
գիտելիքները կիրառելու կարողություն:
4․ Մասնակցությունը՝ գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր.
Մասնակցությունը դասի ընթացքում իրականացվող քննարկումներին, գործնական
առաջադրանքներին։
Գնահատման չափանիշներ. վերլուծական պատասխաններ առնվազն 3 անգամ։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Նույնականություն, նույնականության կարգավիճակներ
2. Անձնային հասունություն
3. Ինքնադետերմինացիա և ավտոնոմիա
4. Ինքնագիտակցություն
5.Անձի ինքնորոշում և մասնագիտական կայացում
7. Անձի զարգացման ճգնաժամեր
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Малкина-Пых И. Г. Возрастные кризисы взрослости. – М.: Изд-во Эксмо, 2005.
2. Олпорт Г. Становление личности: Избранные труды. / Под ред. Д. А. Леонтьева. – М.:
Смысл, 2002.
3. Первин Л., Джон О.Психология личности: Теория и исследования. / Пер, с англ. М.
С. Жамкочьян. Под ред. В. С. Магуна — М.: Аспект Пресс, 2001.
4. Психология развития личности. Средний возраст, старение, смерть/ Под ред. Реан
А.А. СПб.:прайм-ЕВРОЗНАК, 2007. - 384 с.
5. Эриксон Э., Идентичность, юность и кризис. М., Прогресс, 2006, 344с.
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2. Հոգեբանական խորհրդատվության հմտություններ

4. 2 ժամ/ շաբ.
6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

3. 3 ECTS կրեդիտ

5. գործ.- 2
7. առանց եզրափակիչ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է`
Ձևավորել ուսանողների մոտ հոգեբանական խորհրդատվության իրականացման համար
գիտելիքներ և անհրաժեշտ հմտությունները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. սահմանելու և մեկնաբանելու խորհրդատվության տարբեր փուլերի
խնդիրները և միջամտության ձևերը,
2. թվարկելու և բացատրելու հոգեբանական խորհրդատվության բազային
տեխնիկաները,
3. թվարկելու և բացատրելու հոգեբանական խորհրդատվության բարդեցված
տեխնիկաները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. տարանջատելու ակտիվ լսողության տեխնիկաները (հարցադրումներ,
վերբալացում),
5. տարանջատելու հուզական կարգավորման տեխնիկաները,
6. մշակելու խորհրդատվական աշխատանքի պլան,
7. կիրառելու խորհրդատվական զրույցի տեխնիկաները։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
8. աշխատելու թիմում,
9. պահպանելու մասնագիտական էթիկայի կանոնները։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5․ սահմանելու հոգեբանական (անհատական և խմբային) խորհրդատվական
աշխատանքի իրականացման սկզբունքները, առանձնահատկությունները և տեսակները,
Բ4․ իրականացնելու անհատական և խմբային հոգեբանական խորհրդատվական
աշխատանք,
Բ5․ կիրառելու հոգեբանական խորհրդատվության սկզբունքները կրթական,
առողջապահական և սոցիալական ոլորտներում սոցիալ-հոգեբանական աջակցության
ծառայություններ կայացնելու ուղղությամբ,
Բ6․իրականացնելու անձնային աճին և ինքնազարգացմանն ուղղված խորհրդատվական և
լուսավորչական աշխատանք (psychoeducation) կրթական, առողջական, սոցիալական
կարիքների բավարարման և միջավայրում ինտեգրման ուղղությամբ,
Գ1․ կիրառելու գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպելու և լուծելու խնդիրներ,
Գ4․ պահպանելու մասնագիտական էթիկայի սկզբունքները։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. ինտերակտիվ դասախոսություն
2. իրավիճակի մոդելավորում,
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3. դերային խաղ,
4. ռեֆլեքսիվ վարժություններ։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1․ 1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 5 միավոր.
Գնահատման մեթոդ. Գործնական առաջադրանք ուղղված այցելուի խնդրի
հասկացմանը։
Գնահատման չափանիշներ. Ինքնավերլուծության առկայություն, խնդրի արդյունավետ
լուծում, գիտելիքի հիմնավորված կիրառում։
2․ 2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.
Գնահատման մեթոդ. Գործնական առաջադրանք՝ նպատակադրման հետ
խորհրդատվական աշխատանք
Գնահատման չափանիշներ. Ինքնավերլուծության առկայություն, խնդրի արդյունավետ
լուծում, գիտելիքի հիմնավորված կիրառում։
3․ Մասնակցություն դասերին գնահատվում է 3 միավոր․
Գնահատման մեթոդ. Մասնակցություն գործնական առաջադրանքներին և
վարժությունների կատարում դասի ընթացքում
Գնահատման չափանիշներ. Մասնակցություն առաջադրանքներին առնվազն 6 անգամ,
յուրաքանչյուրին կտրվի 1,5 միավոր։
4․ Ինքնուրույն աշխատանքը գնահատվում է առավելագույնը 8 միավոր․
Գնահատման մեթոդ. Աղբյուրների վերլուծություն ուղղված խորհրդատվական
միջամտություններին, առանձին վարժությունների կիրառում։
Գնահատման չափանիշներ. Կատարված աշխատանքի պատշաճ հաշվետվություն՝
սեփական դիտարկումներով։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բաժին 1․ Խորհրդատուի անձնային և մասնագիտական որակներ և սահմաններ
(ինքնառեֆլեքսիայի վարժություններ)։
Բաժին 2․ Խորհրդատվական զրույցի հմտություններ և տեխնիկաներ (հարցադրում,
ակտիվ լսողության տեխնիկաներ, հուզական լարվածության կարգավորում, հետադարձ
կապ, ինքնաբացահայտում, կոնֆրոնտացիա)։
Բաժին 3․ Աշխատանք այցելուի հարցման, խնդրի նույնականացման, նպատակների և
ցանկալի արդյունքի հասնելու հետ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ
1. Роджерс К. Консультирование и психотерапия. Новейшие подходы в области
практической работы. – М., 2000.
2. Петрушин С.В. Мастерская психологического консультирования. – СПб., 2006.
3. Ялом И. Дар психотерапии. М., 2006.
4. Meier A., Boivin M., Counseling and Therapy Techniques: Theory & Practice, SAGE
Publications, 2010․
5. Tolan J. Skills in Person-Centered Counseling and Psychotherapy, SAGE Publications, 2010․
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2. Անձի հոգեախտորոշման մեթոդներ
3. 6 ECTS
կրեդիտ
«Հետազոտական բաղադրիչով»
4. 4 ժամ/ շաբ.
5. դաս.-2, գործ.-2
6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
7. եզրափակիչ գնահատումով
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ծանոթացնել ուսանողների անձի հետազոտման մեթոդներին, անդրադառնալ
պրոյեկցիային որպես հոգեբանական ֆենոմենի, ծանոթացնել պրոյեկտիվ մեթոդների
բազմազանությանը,
• տրամադրել գիտելիքներ հոգեախտորոշիչ պրոյեկտիվ մեթոդիկաների
վերաբերյալ, ձևավորել գործնական հմտություններ՝ առանձին մեթոդիկաների
կիրառման համար,
• խթանել անձի հոգեախտորոշման հիմնական պրոյեկտիվ թեստեր իմացությունը և
որոշակի պրակտիկ հմտությունների ձեռքբերումը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ընտրելու հոգեախտորոշիչ մեթոդ/մեթոդիկա անձի հետազոտման բնագավառում,
հիմնավորելու մեթոդիկայի և խնդրի համապատասխանությունը,
2. ներկայացնելու առանձին հոգեախտորոշիչ պրոյեկտիվ մեթոդիկաների անցկացման
ընթացակարգը և մեկնաբանման սկզբունքները,
3. ճանաչելու թեստային մեկնաբանություններում սեփական անձի սուբյեկտիվ
ընկալումների հնարավոր չափը, դիրքորոշումները, սահմանափակումները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

4. կատարելու հոգեախտորոշիչ մեթոդիկաներով ստացվող քանակական և որակական
տվյալների մշակում և կանխատեսել մեկնաբանման դժվարությունները,
5. համադրելու պրոյեկտիվ մեթոդիկաների մեկնաբանությունները հոգեախտորոշիչ այլ
մեթոդներով ստացված արդյունքների հետ,
6. կիրառելու հոգեախտորոշիչ (պրոյեկտիվ) մեթոդների արդյունքները խորհրդատվական
և ինքնազարգացմանն ուղղված լուսավորչական աշխատանքներում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
7. ձևակերպելու և լուծելու խնդիրներ,
8. պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4.հիմնավորելու քանակական և որակական մեթոդների կիրառման
համապատասխանությունը հետազոտական նպատակներին,
Բ1․իրականացնելու անձի և զարգացման հոգեբանության ժամանակակից
հիմնախնդիրներին վերաբերող ուսումնասիրություններ՝ օգտագործելով
արդյունքների վերլուծության որակական և քանակական մեթոդները,
Բ3․կիրառելու անձի ուսումնասիրման հոգեախտորոշիչ (ինքնագնահատման և
պրոյեկտիվ) մեթոդները խորհրդատվական աշխատանքում,
Գ1․ կիրառելու գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպելու և լուծելու խնդիրներ,
Գ4․ պահպանելու մասնագիտական էթիկայի սկզբունքները:
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ և քննարկումներ,
2. անհատական գործնական աշխատանքներ կոնկրետ մեթոդիկաներ,
3. մասնագիտական հմտությունների ձևավորում և մարզում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.
Գնահատման մեթոդ՝ գրավոր առաջադրանքների կատարում, յուրաքանչյուրը 2-ական

միավոր

Գնահատման

չափանիշները՝ տեսական և հետազոտական նյութի ինքնուրույն
տիրապետում, վերլուծում
2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.
Գնահատման մեթոդ՝ բանավոր պատասխաններ հարցերին և հոգեդիագնոստիկ մեթոդի
ընտրություն և անցկացում, յուրաքանչյուրը 2-ական միավոր
Գնահատման չափանիշները՝ մեթոդի ընտրություն, մեթոդիկայի անցկացման
ընթացակարգի նկարագրություն, ինքնուրույն անցկացում և մեկնաբանում
3․ Ընթացիկ ստուգումներ, 3 հարցումներ՝ յուրաքաչյուրը 1ական միավոր,
առավելագույնը՝ 3 միավոր, գնահատման մեթոդները՝ ընթացիկ բանավոր հարցումներ,
մեթոդիկաների անցկացում՝ ներկայացվող պահանջներին համապատասխան։
4․ Եզրափակիչ քննություն, առավելագույնը 9 միավոր.
Գնահատման չափանիշները՝ տեսական նյութին տիրապետում – 3 միավոր,
ինքնուրույն վերլուծություններ – 3 միավոր
մեթոդիկաների տիրապետում – 3 միավոր
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բաժին 1. Անձի հետազոտումը որպես հոգեախտորոշիչ հիմնախնդիր։
Բաժին 2. Անձի հոգեախտորոշման պրոյեկտիվ մեթոդներ։
Բաժին 3. Թեմատիկ ապերցեպտիվ թեստեր։
Բաժին 4. Անձնային կոնստրուկտների տեսություն։
Բաժին 5. Սոնդիի դիմնկարների ընտրության թեստը։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հոգեդիագնոստիկա: Ուսումնական ձեռնարկ / ԵՊՀ: Կազմ.` Ռ. Ստեփանյան, Ա.
Գալստյան.- Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2012. էջ 146-176.
2. Проективная психодиагностика личности : учеб. пособие /О.А. Любицкая. – Хабаровск:
Изд- во ДВГУПС, 2013.
3. Вартег Э., Уровневая диагностика / Пер. с нем. Е. Ю. Патяевой; Под ред. В. К. Калиненко.
Калиненко В. К. Рисуночный тест Вартега.-М.: Смысл, 2006.
4. Соколова Е.Т. Психологическое исследование личности: проективные методики. - М., ТЕИС,
2002. – 150 с.
5. Собчик Л.Н. Модифицированная методика Сонди (тест восьми влечений). — СПб: Речь,
2002 (Метод портретных выборов - адаптированный вариант Сонди, практическое
руководство).
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1. 1308/Մ11

2. Որակական հետազոտությունները անձի
3. 6 ECTS
կրեդիտ
հոգեբանության մեջ
<<Հետազոտական բաղադրիչով>>
5. դաս.-2, գործ․-2
4. 4 ժամ/ շաբ.
6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
7. եզրափակիչ գնահատումով
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ընդլայնել
ուսանողների
մասնագիտական
պատրաստվածությունը
որակական հետազոտության տեսական և մեթոդաբանական գիտելիքներով,
• համալրել
ուսանողների
հետազոտական
կարողությունները
և
հմտությունները անձի ճանաչման/հոգեախտորոշման և խորհրդատվական
գործընթացում,
• նպաստել ուսանողների մոտ վերլուծականության, միջգիտակարգային
մտածողության ու միջբնագավառային գիտելիքների զարգացմանը` անձի
հիմնախնդրի հասկացման մարտահրավերների համատեքստում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու և մեկնաբանելու որակական հետազոտության հարացույցը,
տեսական
հիմքերը,
որակական
և
քանակական
կողմնորոշումների
առանձնահատկությունները,
2. որոշելու և հիմնավորելու հետազոտական նպատակին/խնդրին լավագույնս
համապատասխանող որակական հետազոտության տեսական շրջանակը և
մեթոդաբանությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. պատրաստելու որակական հետազոտության նախագիծ` ըստ ընտրված կամ
առաջադրված նպատակի,
4. վերաձևակերպելու քանակական մեթոդաբանությամբ սահմանված հետազոտական
խնդիրը որակական մեթոդաբանության շրջանակի,
5. ցուցաբերելու հարցազրույցի անցկացման հմտություններ,
6. կատարելու որակական տվյալների մշակում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
7. կիրառելու գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպելու և լուծելու խնդիրներ,
8. գրելու հետազոտության վերլուծական զեկույց, վարելու գիտական բանավեճ։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4.
հիմնավորելու
քանակական
և
որակական
մեթոդների
կիրառման
համապատասխանությունը հետազոտական նպատակներին,
Բ1․ իրականացնելու անձի և զարգացման հոգեբանության ժամանակակից
հիմնախնդիրներին վերաբերող ուսումնասիրություններ՝ օգտագործելով արդյունքների
վերլուծության որակական և քանակական մեթոդները,
Բ2․վերլուծելու և ներկայացնելու անձի նույնականացման միտումները, վարքաձևերը և
համոզմունքների
համակարգը
ժամանակակից
սոցիալ-մշակութային
փոփոխությունների համատեքստում,
Գ1․կիրառելու գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպելու և լուծելու խնդիրներ,
Գ3. պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
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վարել գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն, գործնական պարապմունքներ,
2. հանձնարարված գրականության ընթերցում և քննադատական վերլուծություն,
3. մասնակցություն քննարկումներին,
4. ինքնուրույն արտալսարանային անհատական և խմբային աշխատանքներ (հետազոտության
նախագծի կազմում, գործիքների մշակում, պիլոտային հետազոտության անցկացում):
12․ Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են
1.
1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է 4 միավոր
Գնահատման մեթոդ․ ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին
Գնահատման չափանիշներ․անցած նյութի յուրացման աստիճանը
2․ 2-րդ ընթացիկ քննություն գնահատվում է 4 միավոր
Գնահատման մեթոդ․ հետազոտական աշխատանք
Գնահատման
չափանիշներ․
հետազոտական
աշխատանքի
որակը՝
վերլուծականություն, տրամաբանվածություն, մեկնաբանություններ
3․ Ինքնուրույն աշխատանք. գնահատվում է 4 միավոր:
Գնահատման մեթոդները՝ հարցազրույցի համար հարցաշարի կազմում և
կիրառում, արդյունքների ներկայացում։
Գնահատման չափանիշները՝ ինքնուրույն վերլուծություն, հարցազրույցի կազմման
և անցկացման սկզբունքների պահպանում, ընտրված հիմնախնդրի և
մեթոդաբանության միջև համապատասխանություն, ծավալի համարժեքությունը
թիմային աշխատանքին, կատարած հետազոտության որակ։
4․ Եզրափակիչ քննություն. 8 միավոր․
Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում։
Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման աստիճանը։։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բաժին 1. Որակական մեթոդաբանության հիմքերը և սկզբունքները։
Բաժին2. Որակական հետազոտության անցկացման և տվյալների հավաքագրման
մեթոդներ։
Բաժին 3. Որակական համալիր/համադրված մոտեցումներ։
Բաժին 4. Տվյալների վերլուծություն, մեկնաբանություն և շարադրում։
Բաժին 5. Որակական հետազոտության պրակտիկ կիրառման ոլորտները։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Улановский, А. М. (2006). Качественная методология и конструктивистская
ориентация в психологии. Вопросы психологии, 3, 27-37.
2. Denzin, N., & Lincoln, Y. (2008). Collecting and interpreting qualitative materials (Vol. 3). Sage.
3. Smith, J. A. (Ed.). (2015). Qualitative psychology: A practical guide to research methods. Sage.
4. Silverman, D. (2013). Doing qualitative research: A practical handbook. SAGE Publications Limited.
5. Willig, C., & Stainton-Rogers, W. (Eds.). (2007). The SAGE handbook of qualitative research in
psychology. Sage.
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1. 1308/Մ12
4. 2 ժամ/շաբ.

2. Առողջության հոգեբանություն և
խորհրդատվություն
5. դաս.-2

3. 3 ECTS
կրեդիտ

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակներն են՝
• ներկայացնել առողջության հոգեբանության՝ որպես գիտակարգի
ուսումնասիրման հիմնահարցերը,
• ծանոթացնել ուսանողներին առողջության հոգեբանության
ժամանակակից մեթոդաբանությանը և կիրառական խնդիրներին,
• ձևավորել գիտելիքներ անձի առողջության և առողջ ապրելակերպի կառուցման և
խորհրդատվական աշխատանքում դրանց կիրառման վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն․
1.

2.

ճանաչելու և մեկնաբանելու առողջության պահպանմանն ուղղված վարքի
տեսակների
և
փոփոխելի
վարքի
մոդելների
հիմնական
առանձնահատկությունները,
սահմանելու առողջության պահպանման գործընթացում հոգեբանական
գործոնների և հոգեբանի գործունեության դերը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ․
3.

4.

կիրառելու առողջության հոգեբանության հիմնական մեթոդները՝
առողջության հետազոտման և առողջ անձի մոդելի կառուցման
համար,
իրականացնելու հոգեբանական միջամտություններ առողջության
պահպանման և բարելավման ռազմավարություններ մշակելիս:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

5.
կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում,
6.
համագործակցելու գործընկերների և հարակից ոլորտի մասնագետների հետ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6.
բնութագրելու
հոգեբանական
աջակցության
ծառայության առանձնահատկությունները կրթության, առողջապահության և
մասնագիտական գործունեության ոլորտներում ,
Բ5․ կիրառելու հոգեբանական խորհրդատվության սկզբունքները կրթական,
առողջապահական և սոցիալական ոլորտներում սոցիալ-հոգեբանական
աջակցության ծառայություններ կայացնելու ուղղությամբ,
Բ6․իրականացնելու անձնային աճին և ինքնազարգացմանն ուղղված
խորհրդատվական և լուսավորչական աշխատանք (psychoeducation) կրթական,
առողջական, սոցիալական կարիքների բավարարման և միջավայրում
ինտեգրման ուղղությամբ,
Գ1․կիրառելու գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպելու և լուծելու խնդիրներ,
Գ2․համագործակցելու գործընկերների և հարակից ոլորտի մասնագետների հետ,
համակարգելու մասնագիտական խմբերի աշխատանքներ։
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. փոքր խմբերով աշխատանք,
3. իրավիճակների (դեպքի) վերլուծություն,
4. համատեքստային ուսուցում,
5. ինքնուրույն առաջադրանքներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Ինքնուրույն աշխատանքը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր․
Գնահատման մեթոդ. Արտթերապևտիկ որևէ տեխնիկայի կիրառում և արդյունքների
համակարգված ներկայացում:
Գնահատման չափանիշներ. Տեխնիկայի անցկացման ընթացակարգի, ինչպես նաև
նպատակի, ազդեցության գործոնների իմացություն, վերլուծական մոտեցում,
ներկայացման որակ:
2. Ընթացիկ ստուգումը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.
Գնահատման մեթոդ. Արտթերապևտիկ որևէ մեթոդի վերաբերյալ տեսաներկայացման
պատրաստում և ներկայացում:
Գնահատման
չափանիշներ.
Նյութի
ամբողջականություն,
համապատասխան
գրականության ցանկի առկայություն, սահիկաշարի ձևավորման որակ, բանավոր
ներկայացման որակ:
3. Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 9 միավոր.
Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր քննություն։
Գնահատման չափանիշները՝ դասընթացի նյութի յուրացման որակ և ընդգրկում, մտքի
վերլուծականություն և ինքնուրույնություն։ Հարցատոմսն ընդգրկում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը՝ 3-ական միավոր։
4. Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր։
Գնահատման մեթոդները՝ գործնական դասերին մասնակցություն, առաջադրանքների
կատարում, տեխնիկայի իրականացում:
Գնահատման չափանիշները՝ տեխնիկաների իրականացման սկզբունքների իմացության
դրսևորում:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բաժին1: Առողջության հոգեբանությունը՝ որպես գիտակարգ:
Բաժին 2: Առողջությունը՝ որպես համակարգային ֆենոմեն:
Բաժին 3: Առողջ ապրելակերպի հոգեբանություն:
Բաժին 4: Հոգեբանի գործունեության առանձնահատկությունները առողջության
հոգեբանության ոլորտում:
Բաժին 5: Առողջության և առողջ ապրելակերպի մշակութային և գենդերային
չափումները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Васильева ОС, Филатов ФР. Психология здоровья человека: эталоны,
представления, установки. М.: ИЦ" Академия"; 2001.
2. Никифоров ГС. Психология здоровья. СПб: Речь; 2002.
3. Foundations of Health Psychology, edited by Howard S Friedman and Roxane Cohen
Silver, Oxford University Press, 2007, 402p.
4. Ogden, Jane. Health psychology. McGraw-Hill Education (UK), 2012.
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2. Արտ-թերապևտիկ մեթոդները հոգեբանական
3. 3 ECTS
խորհրդատվությունում
կրեդիտ
4. 2 ժամ/ շաբ.
5. դաս.- 2
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• փոխանցել
ուսանողներին
գիտելիքներ
արտ-թերապիայի՝
որպես
հոգեթերապևտիկ ուղղության տեսական և մեթոդական հիմնական մոտեցումների,
մասնավորապես՝ երեխաների հետ աշխատանքում արտ-թերապևտիկ մեթոդների
առանձնահատկությունների վերաբերյալ,
• տրամադրել ուսանողներին կոնկրետ մեթոդիկաներ և ծանոթացնել դրանց
կիրառման
հնարավորություններին
երեխաների
հետ
հոգեթերապևտիկ
աշխատանքում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու երեխաների և դեռահասների հետ աշխատանքում արտթերապիայի կիրառման հիմնական առանձնահատկություններն ու
առավելությունները,
2. նկարագրելու
մանկական
թերապիայում
կիրառվող
արտ-թերապևտիկ
մեթոդների և մեթոդիկաների սկզբունքներն ու տարբերությունները,
3. հիմնավորելու մանկական թերապիայում կիրառվող արտ-թերապևտիկ
տեխնիկաների արդյունավետությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. կիրառելու մանկական թերապիայում կիրառվող որոշ արտ-թերապևտիկ
տեխնիկաներ երեխաների և դեռահասների հետ աշխատանքում,
5. վերլուծելու կիրառված տեխնիկաների արդյունքները, կատարելու
հոգեախտորոշիչ աշխատանք արտ-թերապիայի մեթոդով:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

6. կիրառելու գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպելու և լուծելու խնդիրներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները
Ա3․
բացատրելու
անձի
տարիքային
տարբեր
փուլերի
զարգացման
առանձնահատկությունները, գործընթացները և օրինաչափությունները,
Ա5․ սահմանելու հոգեբանական (անհատական և խմբային) խորհրդատվական
աշխատանքի իրականացման սկզբունքները, առանձնահատկությունները և
տեսակները
Բ4․ իրականացնելու անհատական և խմբային հոգեբանական խորհրդատվական
աշխատանք,
Բ6․իրականացնելու
անձնային
աճին
և
ինքնազարգացմանն
ուղղված
խորհրդատվական և լուսավորչական աշխատանք (psychoeducation) կրթական,
առողջական, սոցիալական կարիքների բավարարման և միջավայրում ինտեգրման
ուղղությամբ,
Գ1․ կիրառելու գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպելու և լուծելու խնդիրներ։
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները
1. դասախոսություն,
2. մեծ և փոքր խմբերով քննարկումների կազմակերպում,
3. հանձնարարված գրականության (մասնավորապես մենագրությունների) վերլուծություն և
բանավոր զեկուցում:
4. գործնական աշխատանք, պրակտիկ հմտությունների մարզում
12.

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1. Ինքնուրույն աշխատանքը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր․
Գնահատման մեթոդ. Արտթերապևտիկ որևէ տեխնիկայի կիրառում և արդյունքների
համակարգված ներկայացում:
Գնահատման չափանիշներ. Տեխնիկայի անցկացման ընթացակարգի, ինչպես նաև
նպատակի, ազդեցության գործոնների իմացություն, վերլուծական մոտեցում,
ներկայացման որակ:
2. Ընթացիկ ստուգումը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.
Գնահատման մեթոդ. Արտթերապևտիկ որևէ մեթոդի վերաբերյալ տեսաներկայացման
պատրաստում և ներկայացում:
Գնահատման
չափանիշներ.
Նյութի
ամբողջականություն,
համապատասխան
գրականության ցանկի առկայություն, սահիկաշարի ձևավորման որակ, բանավոր
ներկայացման որակ:
3. Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 9 միավոր.
Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր քննություն։
Գնահատման չափանիշները՝ դասընթացի նյութի յուրացման որակ և ընդգրկում, մտքի
վերլուծականություն և ինքնուրույնություն։ Հարցատոմսն ընդգրկում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը՝ 3-ական միավոր։
4. Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր։
Գնահատման մեթոդները՝ գործնական դասերին մասնակցություն, առաջադրանքների
կատարում, տեխնիկայի իրականացում:
Գնահատման չափանիշները՝ տեխնիկաների իրականացման սկզբունքների իմացության
դրսևորում:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Բաժին

1.

Արտ-թերապիան՝ որպես թերապեվտիկ ուղղություն: արտ-թերապիայի
առանձնահատկությունները երեխաների եվ դեռահասների հետ աշխատանքում:
Բաժին 2. Երեխաների եվ դեռահասների հետ աշխատանքում կիրառվող արտ-թերապեվտիկ
հիմնական տեխնիկաները:
Բաժին 3. Արտ-թերապիան՝ որպես հոգեբանամանկավարժական գնահատման միջոց:
14. Հիմնական գրականություն
1. Киселева М.В. Арт-терапия в работе с детьми: Руководство для детских психологов,
педагогов, врачей и специалистов, работающих с детьми. – СПб.: Речь, 2006. _160 с.
2. Копытин А. И. Теория и практика арт-терапии — СПб.: Питер, 2002. — 368 с: ил. —
(Серия «Золотой фонд психотерапии»).
3. Копытин А.И. Теория и практика арт-терапии / А.И. Копытин. – СПб.: Питер, 2002. –
368 с.
4. Дилео Дж., Детский рисунок: диагностика и интерпретация. — М: Апрель Пресс, Издво ЭКСМО-Пресс, 2002. — 256 с, илл. (Серия «Психологический практикум: тесты»).
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1. 1308/Մ14 2. Էքզիստենցիալ հոգեբանություն և հոգեթերապիա

3. 3 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.- 2
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• տրամադրել գիտելքիներ էքզիստենցիալ հոգեբնության հիմնադրույթներն և
մարդու գոյության էքզիստենցիալ խնդիրների վերաբերյալ,
• ծանոթացնել ուսանողներին էքզիստենցիալ հոգեթերապիայի խնդիրներին և
աշխատանքի առանձնահատկություններին, սկզբունքներին,
• ճանաչել էքզիստենցիալ հոգեթերապևտիկ պրակտիկայի ժամանակակից
ուղղությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն․

1. նկարագրելու և բացատրելու էքզիստենցիալ հոգեբանության ուսումնասիրման
խնդիրների շրջանակը,
2. ճանաչելու և հիմնավորելու էքզիստենցիալ ուղղվածության հոգեթերապևտիկ
աշխատանքի սկզբունքները և առանձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ․
3. համեմատելու էքզիստենցիալ բնույթի հոգեթերապևտիկ աշխատանքի և այլ
հոգեթերապևտիկ մոտեցումների առանձնահատկությունները,
4. գնահատելու
էքզիստենցիալ
հոգեթերապիայի
առավելությունները
և
սահմանափակումները,
5. կիրառելու մարդու էքզիստենցիալ բնույթի խնդիրներին ուղղված հոգեբանական
զրույցի մոտեցումներ և տեխնիկաներ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ․
6. պահպանելու մասնագիտական էթիկայի սկզբունքները։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5․ սահմանելու հոգեբանական (անհատական և խմբային) խորհրդատվական
աշխատանքի իրականացման սկզբունքները, առանձնահատկությունները և
տեսակները,
Բ4․ իրականացնելու անհատական և խմբային հոգեբանական խորհրդատվական
աշխատանք,
Բ5․ կիրառելու հոգեբանական խորհրդատվության սկզբունքները կրթական,
առողջապահական և սոցիալական ոլորտներում սոցիալ-հոգեբանական
աջակցության ծառայություններ կայացնելու ուղղությամբ,
Բ6․իրականացնելու անձնային աճին և ինքնազարգացմանն ուղղված
խորհրդատվական և լուսավորչական աշխատանք (psychoeducation)
կրթական, առողջական, սոցիալական կարիքների բավարարման և
միջավայրում ինտեգրման ուղղությամբ,
Գ4. պահպանելու մասնագիտական էթիկայի սկզբունքները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն, գործնական պարապմունք, քննարկում,
2. հանձնարարված գրականության ընթերցում, մասնակցություն քննարկումներին,
3. ինքնուրույն տնային աշխատանք։
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1․ Ինքնուրույն աշխատանքը գնահատվում է 8 միավոր
Գնահատման մեթոդ՝ վերլուծական էսսե «էքզսիտենցիալ հոգեբանության և
հոգեթերապիայի փիլիսոփայական հիմքերը և առանձնահատկությունները,
հնարավորությունները և սահմանափակումները»։
Գնահատման չափանիշներ՝ հղումների առկայություն, հիմնախնդրի սեփական ընմբռնում և
վերլուծություն։
2․ Մասնակցությունը գնահատվում է 3 միավոր, որից 1 միավորը տրվում է ներկայության
համար, իսկ 2 միավորը դասին մասնակցության, ներդրում ունենալու համար (առնվազն
մեկ թեմայի շուրջ նյութի ներկայացում)։
3․ Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 9 միավոր։
Գնահատման մեթոդները՝ ամփոփ վերլուծական բանավոր պատասխաններ
երկու հարցին (4 միավոր) և ինքնուրույն աշխատանք (հոգեթերապևտիկ զրույցի
անցկացում և վերլուծություն, 5 միավոր):
Գնահատման չափանիշները՝
Գրավոր պատասխաններ հարցերի
• նյութի ինքնուրույն վերլուծություն
Հոգեթերապևտիկ զրույց
• կատարված աշխատանքի համապատասխանությունը առաջադրված
նկարագրիչներին,
• ռեֆլեքսիայի և ինքնավերլուծության առկայությունը:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բաժին 1․ Էքզիստենցիալ հոգեբանության ձևավորումը։
Բաժին 2․ Էքզիստենցիալ հոգեբանության ուսումնասիրման խնդիրների շրջանակը։
Բաժին 3․Էքզիստենցիալ հոգեթերապիայի նպատակները, առանձնահատկությունները և
ժամանակակից ուղղությունները։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Дорцен Э. Практическое экзистенциальное консультирование и психотерапия.
Ростов-на- Дону: Ассоциация экзистенциального консультирования, 2007.
2. Лэнгле А. Эмоции и экзистенция. - М.: Гуманитарный центр, 2011.
3. Экзистенциальная психология. Под редакцией Ролло Мэя. - М.: Апрель Пресс &
ЭКСМО- Пресс, 2001, К.: PSYLIB, 2005.
4. Ялом И. Экзистенциальная психотерапия. – М.:изд. РИМИС, 2008.
5. Ялом И. Дар Психотерапии. - М.: Изд-во Эксмо, 2005.
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1. 1308/Մ15

2. Ընտանիքի և զույգի խորհրդատվություն և հոգեթերապիա

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/ շաբ.
5. դաս.- 2
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ծանոթացնել
ուսանողներին
ընտանեկան
փոխհարաբերությունների
առանձնահատկություններին,
դրանց
խանգարումներին,
փոխհարաբերություններում ծագող դժվարություններին,
• ծանոթացնել
ընտանեկան
խորհրդատվության
և
հոգեթերապիայի առանձնահատկություններին և մոտեցումներին,
• փոխանցել
գիտելիքներ
ընտանիքի
հետ
խորհրդատվական
աշխատանքների կազմակերպելու վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն․
1. սահմանելու ընտանեկան հոգեթերապևտիկ ուղղությունների դրույթները,
սկզբունքները,
2. ընտրելու ընտանիքի հոգեթերպիայի կազմակերպման հիմնական մոտեցումները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ․
3. վերլուծելու ընտանեկան դժվարությունների էությունը և նախագծել ընտանիքի հետ
իրականացվող հոգեթերապևտիկ աշխատանքի ընթացքը,
4. ընտրելու զույգի հետ խորհրդատվական աշխատանքի միջամտության
համապատասխան ձևեր:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ․
5. կիրառելու գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպելու և լուծելու խնդիրներ,
6. պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5․ սահմանելու հոգեբանական (անհատական և խմբային) խորհրդատվական
աշխատանքի իրականացման սկզբունքները, առանձնահատկությունները և
տեսակները,
Բ4․ իրականացնելու անհատական և խմբային հոգեբանական խորհրդատվական
աշխատանք,
Բ5․ կիրառելու հոգեբանական խորհրդատվության սկզբունքները կրթական,
առողջապահական և սոցիալական ոլորտներում սոցիալ-հոգեբանական
աջակցության ծառայություններ կայացնելու ուղղությամբ,
Բ6․իրականացնելու անձնային աճին և ինքնազարգացմանն ուղղված
խորհրդատվական և լուսավորչական աշխատանք (psychoeducation) կրթական,
առողջական, սոցիալական կարիքների բավարարման և միջավայրում
ինտեգրման ուղղությամբ,
Գ4. պահպանելու մասնագիտական էթիկայի սկզբունքները:
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ և քննարկումներ,
2. մենագրությունների, հոդվածների վերլուծություններ,
3. դերային խաղեր, հմտությունների մարզում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առարկան գնահատվում է առանց ընթացիկ քննությունների։
1․Եզրափակիչ քննությունը՝ առավելագույնը 9 միավոր։
Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր քննություն։
Գնահատման չափանիշները՝ դասընթացի նյութի յուրացման որակ
և ընդգրկում, մտքի վերլուծականություն և ինքնուրույնություն։
Հարցատոմսն ընդգրկում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3-ական
միավոր։
2․ Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր։
Գնահատման մեթոդները՝ տեսական և գործնական դասերին մասնակցություն,
առաջադրանքների կատարում
Գնահատման չափանիշները՝ տեխնիկաների իրականացման սկզբունքների իմացության
դրսևորում:
3․ Ինքնուրույն աշխատանքը՝ 8 միավոր։
Գնահատման մեթոդները՝ վերլուծական նյութի ներկայացում
Գնահատման չափանիշները՝ ներկայացվող նյութի վերլուծական,
ինքնուրույն և քննադատական մոտեցում
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բաժին 1. Ընտանեկան հոգեթերապիան որպես հոգեթերապեվտիկ առանձին
ուղղություն։
Բաժին
2. Ընտանեկան
դժվարություններ,
դիսֆունկցիոնալ
ընտանիքներ, ընտանեկան ճգնաժամ։
Բաժին 3. Ընտանեկան հոգեթերապիայի փուլերը։
Բաժին 4. Ընտանեկան և զույգի հոգեթերապիայում կիրառվող հմտություններ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.

Берг-Кросс Л. “Терапия супружеских пар”, М, 2004.
Маданес К. “Стратегическая семейная терапия”, М., 2001.
Николе М., Шварц Р. “Семейная терапия. Концепции и методы”, М., Эксмо 2004.
Пезешкиян Н. “Тренинг семейных отношений”, М, 2002.
Шнейдер Л. «Семейная психология», М., 2007.
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1. 1308/ Մ16

2. Հոգեսոցիալական վերականգնողական աշխատանք
3. 3 ECTS
կրեդիտ
(հոգեկան առողջության ոլորտում)
4. 2 ժամ/ շաբ.
5. դաս.-2
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ծանոթացնել ուսանողներին անձի ապաքինման գաղափարին և սկզբունքներին,
փոխանցել գիտելիքներ ապաքինմանն ուղղված հոգեսոցիալական ծառայությունների
ձևերի վերաբերյալ,
• ծանոթացնել մասնագիտական դիրքորոշումներին և աշխատանքի ձևերին, որոնք
հատուկ են ապաքինմանն ուղղված վերականգնողական ծառայությունների համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
•
•

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն․
1.

նկարագրելու և բացատրելու ապաքինման հայեցակարգը և ապաքինմանն
ուղղված վերականգնողական ծառայությունների աշխատանքի սկզբունքները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ․
2. գնահատելու միջավայրի հնարավորությունները և նախագծել սոցիալական
ներառմանն ուղղված ծառայությունների տեսակներ,
3. գնահատելու և կիրառելու «ուշադիր կերպով ներկա լինելու» և անձի «ուժեղ
կողմերի» հետ աշխատելու սկզբունքները հոգեկան առողջության խնդիրներ
ունեցող մարդու հետ հարաբերություններ կառուցելիս,
4. մշակելու ապաքինման սկզբունքների վրա հիմնված հոգեսոցիալական
վերականգնողական ծառայության նախագիծ:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ․
5. աշխատելու բազմամասնագիտական թիմում,
6. պահպանելու մասնագիտական էթիկայի սկզբունքները։
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6․ բնութագրելու հոգեբանական
աջակցության ծառայության
առանձնահատկությունները կրթության, առողջապահության և մասնագիտական
գործունեության ոլորտներում,
Բ5․ կիրառելու հոգեբանական խորհրդատվության սկզբունքները կրթական,
առողջապահական
և
սոցիալական
ոլորտներում
սոցիալ-հոգեբանական
աջակցության ծառայություններ կայացնելու ուղղությամբ,
Բ6․իրականացնելու
անձնային
աճին
և
ինքնազարգացմանն
ուղղված
խորհրդատվական և լուսավորչական աշխատանք (psychoeducation) կրթական,
առողջական, սոցիալական կարիքների բավարարման և միջավայրում ինտեգրման
ուղղությամբ,
Գ2․համագործակցելու գործընկերների և հարակից ոլորտի մասնագետների հետ,
համակարգելու մասնագիտական խմբերի աշխատանքներ
Գ3․պատրաստելու
զեկուցումներ,
ներկայացնելու
հետազոտությունների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր,
Գ4․պահպանելու մասնագիտական էթիկայի սկզբունքները։
11․ Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն, գործնական պարապմունք, քննարկում,
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2. հանձնարարված գրականության ընթերցում, մասնակցություն քննարկումներին,
ինքնուրույն տնային աշխատանք, խմբային աշխատանք։
12․ Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1․ Ինքնուրույն աշխատանքը գնահատվում է 8 միավոր
Գնահատման մեթոդ՝ վերլուծական էսսե ապաքինման հիմքերի և վերականգնմանն ուղղված
աշխատանքի սկզբունքների վերաբերյալ։
Գնահատման չափանիշներ՝ հղումների առկայություն, հիմնախնդրի սեփական ընմբռնում և
վերլուծություն։
2․ Մասնակցությունը գնահատվում է 3 միավոր, որից 1 միավորը տրվում է ներկայության
համար, իսկ 2 միավորը դասին մասնակցության, ներդրում ունենալու և առաջադրանքներին
մասնակցելու համար։
3․ Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 9 միավոր։
Գնահատման մեթոդները՝ անհատական պրոֆիլի և անհատական պլանի
կազմում, միջավայրի գնահատում։
Գնահատման չափանիշները՝ առաջադրանքների կատարում ըստ տրված
պահանջների, վերծուծականություն, աշխատանքի ամփոփում։
13․ Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բաժին 1․Ապաքինման սկզբունքները և գաղափարական հենքը։
Բաժին 2․Ապաքինմանն ուղղված վերականգնողական ծառայությունների ձևերը և
աշխատանքի սկզբունքները։
Բաժին 3․Հոգեկան հիվանդություն ունեցող մարդու հետ հարաբերությունների ստեղծման և
աշխատանքի առանձնահատկությունները ըստ CARe-ի։
Բաժին 4․Սոցիալական ներառում և միջավայրի հետ աշխատանք։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Ապաքինում

և

հոգեսոցիալական

ոլորտում․ուսումնաօժանդակ
2.
3.
4.
5.

աշխատանք

ձեռնարկ։

հոգեկան

Մասնագիտական

առողջության
խմբագիր

Ն․Խաչատրյան, 2016։
Den Hollander, D., & Wilken, J. P. (2015). Supporting recovery and inclusion. Working
with the
CARe model. Uitgeverij SWP.
Rapp, C. A., & Goscha, R. J. (2011). The strengths model: a recovery-oriented approach to
mental health services. OUP USA.
Repper, J., & Perkins, R. (2003). Social inclusion and recovery: A model for mental health
practice. Baillière Tindall.
Slade, M. (2009). Personal recovery and mental illness: A guide for mental health
professionals.
Cambridge University Press.
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1. 1308/Մ17 2. Հոգեդինամիկ հոգեթերապիա
4. 2 ժամ/շաբ.
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
• Դասընթացի նպատակն է՝
•
•
•

3. 3 ECTS
կրեդիտ
5. դաս.-2
7. առանց ընթացիկ գնահատման

փոխանցել հոգեդինամիկ հոգեթերապիայի վերաբերյալ հիմնարար գիտելիքներ
խթանել տեսական միտքը գործնական աշխատանքի մեջ կիրառելու ունակությունը
ձևավորել հոգեդինամիկ մեթոդով աշխատանքի համար անհրաժեշտ կարողություններ

9․ Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

ա․ մասնագիտական գիտելիք իմացություն․
1.Վերարտադրելու հոգեդինամիկ հոգեթերապիայի տեսական հիմնադրույթները
2. Ներկայացնելու և քննարկելու հոգեդինամիկ ուղղության կարևոր հայեցակարգերի
բովանդակությունը և մատնանշել դրանց գործնական նշանակությունը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. Կիրառելու ստացած գիտելիքները և իմացությունը դեպքերի վերլուծության մեջ
4.
Փորձարկելու հոգեդինամիկ տեսությունների տարբեր դրույթներ դերային
խաղերի ընթացքում
5.
Վերլուծելու և համադրելու հոգեդինամիկ ուղղության հայեցակարգերը՝ ելնելով
կիրառական խնդիրներից

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ․

7․ Վարել դեպքի վերլուծություն, մասնակցել խմբային քննարկման

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2․ ներկայացնելու անձի հոգեբանության ժամանակակից հոգեբանական մակրո- և
միկրոտեսությունները և հայեցակարգերը
Ա5․ սահմանելու հոգեբանական (անհատական և խմբային) խորհրդատվական
աշխատանքի իրականացման սկզբունքները, առանձնահատկությունները և տեսակները,
Բ4․ իրականացնելու անհատական և խմբային հոգեբանական խորհրդատվական
աշխատանք,
Գ1․կիրառելու գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպելու և լուծելու խնդիրներ,
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասավանդման և ուսումնառության մեթոդներ
Դասախոսություն
Գործնական աշխատանք և քննարկումներ
Մասնակցություն քննարկումներին
Տեսական և գործնական խնդիրների ինքնուրույն և խմբային վերլուծություն,
12․ Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.
Ընթացիկ ստուգումները գնահատվում են 8 միավոր
Գնահատման մեթոդ․ 2 բանավոր հարցում դեպքի քննարկման շրջանակներում
(յուրաքանչյուր հարցմանը տրվում է 4 միավոր)
Գնահատման չափանիշ․ դեպքի վերլուծության և մեկնաբանության կարողություն։
2. Մասնակցություն գնահատվում է 3 միավոր
3. Եզրափակիչ քննություն գնահատվում է առավելագույնը 9 միավոր։
Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում։
Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման աստիճանը։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Դասընթացի առաջին բաժինները նվիրված են հոգեդինամիկ հոգեթերապիայի
սահմանմանը, դրա պատմությանը, դասական և արդի տեսություններին և հիմնական
հայեցակարգերին :
2. Մյուս բաժինները ներառում են հոգեդինամիկ հոգեթերապիայի գործընթացի,
պայմանների, նպատակների և թերապևտի միջամտության գործընթացին:
3. Դասընթացի կենտրոնական թեմաներից են հատկապես այցելուի դիմադրության հետ
աշխատանքը, ինչպես նաև երազների, ֆանտազիաների, տրանսֆերի և կոնտրտրանսֆերի հետ աշխատանքը:
4. Դասընթացում անդրադառնալու ենք հոգեդինամիկ հոգեթերապիայի տեսակներին,
ինչպես նաև աշխատանքի ընթացքում հնարավոր դժվարություններին, սուպերվիզիայի
աշխատանքին:
5. Քննարկվելու են նաև թերապևտիկ աշխատանքի ավարտի հետ կապված խնդիրները,
աշխատանքի արդյունավետության գնահատման հարցը :
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Беккер Д.Л. Введение в теорию и практику психодинамической терапии. Изд-во ГУЗ
КПБ, 2009.
2. Психодинамическая психотерапия, Урсано Р., Зонненберг С., Лазар С., Москва, 1992.
3. Psychothérapie psychodynamique. Les concepts fondamentaux, dir. de Gabbard G. O., 2010,
Elsevier Masson SAS, Issy-les-Moulineaux, France
4. Psychodynamic Psychotherapy in Clinical Practice, 3rd Edition. Gabbard G.O.: Washington,
DC, AMerican Psychiatric Press, 2000
5. Davanloo H. "Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy: Selected papers of Habib
Davanloo", 2001, John Wiley and Sons, Chichester, England.
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1. 1308/Մ18

2. Խմբային խորհրդատվության տեսություն և պրակտիկա

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/ շաբ.
5. դաս.- 2, գործ.- 2
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. եզրափակիչ գնահատումով
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• հաղորդել
ուսանողներին
խմբային
հոգեբանական
աշխատանքի
առանձնահատկությունների, խմբային հոգեբանական աշխատանքի տարբեր
ձևաչափերի, հնարավորությունների, սահմանափակումների վերաբերյալ
հիմնարար գիտելիքներ,
• ծանոթացնել խմբային խորհրդատվական աշխատանքի
նախապատրաստման, կազմակերպման և վարման հիմնական սկզբունքներին,
խմբի զարգացման փուլերին,
• տրամադրել խմբային խորհրդատվական աշխատանքում կիրառվող մեթոդների
ու տեխնիկաների վերաբերյալ գիտելիք և հմտություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1.

2.
3.

տարբերակելու խմբային հոգեբանական աշխատանքի տեսակները և դրանց
կիրառման նպատակահարմարությունը,
իմանալու խմբային հոգեբանական աշխատանքի կազմակերպման
հիմնական սկզբունքները և պահանջները,
նկարագրելու խմբային խորհրդատվական աշխատանքի մեթոդները,
տեխնիկաները և ճանաչել դրանց կիրառման հնարավորությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
4.
5.
6.

կազմակերպելու և իրականացնելու խմբային խորհրդատվական և
թրենինգային աշխատանք,
կիրառելու խմբային խորհրդատվության մեթոդները և տեխնիկաները
խորհրդատվական նպատակներին և խմբի կարիքներին համապատասխան,
կիրառելու խմբային խորհրդատվական աշխատանքի համար անհրաժեշտ
խմբավարի հմտությունները, գնահատելու խմբի աշխատանքի արդյունքները:

գ․ ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.

7.
պահպանելու մասնագիտական էթիկայի սկզբունքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5․ սահմանելու հոգեբանական (անհատական և խմբային) խորհրդատվական
աշխատանքի իրականացման սկզբունքները, առանձնահատկությունները և
տեսակները,
Բ4․ իրականացնելու անհատական և խմբային հոգեբանական խորհրդատվական
աշխատանք,
Բ5․ կիրառելու հոգեբանական խորհրդատվության սկզբունքները կրթական,
առողջապահական
և
սոցիալական
ոլորտներում
սոցիալ-հոգեբանական
աջակցության ծառայություններ կայացնելու ուղղությամբ,
Բ6․իրականացնելու
անձնային
աճին
և
ինքնազարգացմանն
ուղղված
խորհրդատվական և լուսավորչական աշխատանք (psychoeducation) կրթական,
առողջական, սոցիալական կարիքների բավարարման և միջավայրում ինտեգրման
ուղղությամբ,
Գ4․պահպանելու մասնագիտական էթիկայի սկզբունքները:
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն, գործնական (թրենինգային) պարապմունքներ,
2. հանձնարարված գրականության ընթերցում և քննադատական վերլուծություն,
3. քննարկում,
4. դերային խաղ,
5. ինքնուրույն արտալսարանային անհատական աշխատանքներ (խմբային
խորհրդատվության նպատակային ծրագրի կազմում, նպատակներին
համապատասխան մեթոդների և տեխնիկաների ընտրություն):
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1․ 1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.
Գնահատման մեթոդները՝ ինքնուրույն աշխատանքի գնահատում (հանձնարարված
գրականության ընթերցում և քննադատական վերլուծություն, բանավոր վերլուծական
զեկույցի ներկայացում)։
Գնահատման չափանիշները՝ նյութի ինքնուրույն վերլուծություն, սեփական մոտեցման
ներկայացում։
2․ 2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.
Գնահատման մեթոդները՝ ինքնուրույն աշխատանքի գնահատում (խմբային
խորհրդատվության նպատակային ծրագրի կազմում, նպատակներին համապատասխան
մեթոդների և տեխնիկաների ընտրություն, ծրագրի գրավոր ներկայացում):
Գնահատման չափանիշները՝ ներկայացված ծրագրի համապատասխանություն
ներկայացված պահանջներին, հանդիպումների հանգամանալից նկարագրություն,
ընտրված տեխնիկաների հիմնավորվածությունը:
3․ Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 9 միավոր.
Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր քննություն։
Գնահատման չափանիշները՝ դասընթացի նյութի յուրացման որակ և ընդգրկում, մտքի
վերլուծականություն և ինքնուրույնություն։ Հարցատոմսն ընդգրկում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը՝ 3-ական միավոր։
4․ Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր։
Գնահատման մեթոդները՝ գործնական դասերին մասնակցություն, առաջադրանքների
կատարում, տեխնիկայի իրականացում:
Գնահատման չափանիշները՝ տեխնիկաների իրականացման սկզբունքների իմացության
դրսևորում:
13․Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բաժին 1. Խմբային հոգեբանական աշխատանքի տեսական հիմքերը։
Բաժին 2. Խմբային խորհրդատվական աշխատանքի կազմակերպումը։
Բաժին 3. Խմբային խորհրդատվական աշխատանքի իրականացումը։
Բաժին 4. Խմբային խորհրդատվական աշխատանքի վարողը։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Истратова O. Н. Справочник по групповой психокоррекции.- Ростов н/Д : Феникс, 2008.
2.
Кори Д. Теория и практика группового консультирования/Пер. с англ. Е. Рачковой. —
М.: Изд- во Эксмо, 2003.
3.
Куртикова И., Лаврова К., Ли В. Тренинг: руководство к действию. Теория и практика
— М.,
2005.
4.
Рудестам К. Групповая Психотерапия. Психокоррекционные группы: теория и
практика. - К.: PSYLIB, 2004.
Фопель К. Психологические группы: Рабочие материалы для ведущего: Практическое
5.
пособие /Пер. с нем. 5-е изд., стер. — М.: Генезис, 2004.
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4. 4 ժամ / շաբ.

2. Հոգեբանական խորհրդատվությունը կրթության
ոլորտում
<<Հետազոտական բաղադրիչով>>
5. դաս.- 2, գործ․-2

3. 6 ECTS
կրեդիտ

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. եզրափակիչ գնահատումով
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• տրամադրել ուսանողներին խորը և համակողմանի գիտելիքներ կրթության
հոգեբանության արդի հիմնախնդիրների վերաբերյալ,
• ծանոթացնել կրթական համակարգում հոգեբանի գործունեության կազմակերպման
առանձնահատկությունների հետ,
• զարգացնել
կրթական
համակարգի
յուրաքանչյուր
մակարդակում
(նախադպրոցական, դպրոցական և բուհական) հոգեբանական աջակցության
ծառայություն տրամադրելու հմտությունները՝ իրականացնելով հոգեախտորոշիչ,
լուսավորչական, կանխարգելիչ, զարգացնող և խորհրդատվական աշխատանքներ։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու կրթական համակարգում հոգեբանի գործունեության կազմակերպման
առանձնահատկությունները,
հիմնական
ուղղությունները,
հիմնական պարտականություններն ու իրավունքները, նրա անձին և որակավորմանը
ներկայացվող պահանջները,
2. մեկնաբանելու հոգեբանական աջակցության ծառայության կազմակերպման
առանձնահատկությունները նախադպրոցական, դպրոցական և բուհական կրթական
մակարդակներում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

3. մշակելու կրթական համակարգում հոգեբանի գործունեության պլան,
4. կազմակերպելու հոգեախտորոշիչ, հոգեկանխարգելիչ, լուսավորչական, զարգացնողշտկողական, խորհրդատվական աշխատանքներ կրթական համակարգի բոլոր
օղակներում՝ նախադպրոցական, դպրոցական, բուհական,
5. բացահայտելու կրթական համակարգում առկա հոգեբանական խնդիրները և
մշակելու կրթական համակարգում ծագող հոգեբանական խնդիրների լուծմանն
ուղղված առաջարկներ այլն:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

6. պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6․ բնութագրելու
հոգեբանական
աջակցության
ծառայության առանձնահատկությունները կրթության, առողջապահության և
մասնագիտական գործունեության ոլորտներում,
Բ5․ կիրառելու հոգեբանական խորհրդատվության սկզբունքները կրթական,
առողջապահական
և
սոցիալական
ոլորտներում
սոցիալ-հոգեբանական
աջակցության ծառայություններ կայացնելու ուղղությամբ,
Բ6․իրականացնելու
անձնային
աճին
և
ինքնազարգացմանն
ուղղված
խորհրդատվական և լուսավորչական աշխատանք (psychoeducation) կրթական,
առողջական, սոցիալական կարիքների բավարարման և միջավայրում ինտեգրման
ուղղությամբ,
Գ2․համագործակցելու գործընկերների և հարակից ոլորտի մասնագետների հետ,
համակարգելու մասնագիտական խմբերի աշխատանքներ
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Գ4․պահպանելու մասնագիտական էթիկայի սկզբունքները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. քննարկումներ, բանավեճեր,
3. գործնական դեպքերի վերլուծություններ,
4. անհատական, ինքնուրույն աշխատանքներ,
5. խմբային աշխատանքներ (ուսուցողական և դերային խաղեր) և այլն։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.
Գնահատման մեթոդները՝ թեստային առաջադրանքի գնահատում։
Գնահատման չափանիշները՝ առաջադրանքի ճիշտ տարբերակների ընտրություն։
2․ 2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.
Գնահատման մեթոդները՝ հետազոտական աշխատանք։
Գնահատման
չափանիշներ․
հետազոտական
հիմնախնդրի
ձևակերպում,
հետազոտության իրականացում, արդյունքների վերլուծություն և մեկնաբանություն։
3. Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 9 միավոր.
Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր քննություն ըստ առաջադրված հարցաշարի:
Հարցատոմսում ընդգրկված է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 3 միավոր։
Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական
պատասխաններ:
4. Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր։
Գնահատման մեթոդները՝ գործնական դասերին մասնակցություն, առաջադրանքների
կատարում:
Գնահատման չափանիշները՝ աշխատանքի կազմակերպման սկզբունքների իմացության
դրսևորում:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Կրթության հոգեբանության առարկան, նպատակը, խնդիրները, պատմությունը,
կապն այլ ոլորտների հետ։
2. Կրթության
հոգեբանի
գործունեության կազմակերպման
առանձնահատկությունները,
պարտականություններն
ու
էթիկական
սկզբունքները։
3. Կրթական գործընթացում հոգեբանի գործունեության հիմնական ուղղությունները՝
հոգեախտորոշիչ, լուսավորչական, զարգացնող, շտկողական, կանխարգելիչ,
խորհրդատվական աշխատանքներ։
4. Նախադպրոցականների, դպրոցականների, երիտասարդների, մեծահասակների
ուսուցման առանձնահատկությունները։
5. Հոգեբանական ծառայության կազմակերպումը նախադպրոցական, դպրոցական,
ԲՈՒՀ- ական կրթական հաստատություններում։
6. Կրթության հոգեբանի աշխատանքը ներառական կրթական համակարգում։
7. Սովորողի անձնային զարգացման և դաստիարակության խնդիրները։
8. Կրթական
համակարգում
հոգեբանի
գործունեության
հիմնական
դժվարություններն ու խոչընդոտները։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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1. 1308/Մ20

2. Սթրեսի կառավարման տեխնիկաները հոգեբանական
խորհրդատվության մեջ

4. 4 ժամ/ շաբ.

5. դաս.- 2, գործն․-2

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատումով

3. 6 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է`
•
•

Տրամադրելու գիտելքիներ սթրեսի դրսևորումների և սթրեսի կառավարման
մեխանիզմների վերաբերյալ,
Ձևավորելու կարողություն ներառելու սթրեսի կառավարման տեխնիկաները
հոգեբանական խորհրդատվության գործընթացքում

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. սահմանելու և մեկնաբանելու սթրեսի ձևավորման և հաղթահարման մեխանիզմները
2. ներկայացնելու և քննարկելու սթրեսի առաջացման պատճառները, անձի դերը
սթրեսի ազդեցության և դրսևորման գործընթացների վրա, հոգեբանական օգնության
ձևերի ընտրությունը
3. թվարկելու և բացատրելու սթրեսի տեսակները, փուլերը
4. քննարկելու սթրեսի հետևանքները և դրանց հետ աշխատելու ռազմավարությունները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. վերլուծելու և գնահատելու տվյալ անձի հոգևիճակը և ընտրելու սթրեսի
կառավարման տեխնիկաները, անհատական մոտեցման շրջանակներում
6. տարանջատելու սթրեսի դրսևորման տարբեր փուլերում հոգեբանական օգնության
ցուցաբերման մոտեցումները և կիրառվող տեխնիկաների
առանձնահատկությունները
7. ձևակերպելու ակնկալվող և ստացվախ արդյունքերը

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
8. պատրաստելու բանավոր զեկուցում և վարել գիտական բանավեճ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1․
Ա3․
Աբացատրելու
անձի
տարիքային
տարբեր
փուլերի
զարգացման
առանձնահատկությունները, ․գործընթացները և օրինաչափությունները ։
2․ Ա5․ սահմանելու հոգեբանական (անհատական և խմբային) խորհրդատվական
աշխատանքի իրականացման սկզբունքները, առանձնահատկությունները և տեսակները։
3․ Բ3․ կիրառելու անձի ուսումնասիրման հոգեախտորոշիչ
(ինքնագնահատման և պրոյեկտիվ) մեթոդները խորհրդատվական աշխատանքում
4․ Բ4․ իրականացնելու անհատական և խմբային հոգեբանական խորհրդատվական
աշխատանք
5․ Բ6․ իրականացնելու անձնային աճին և ինքնազարգացմանն ուղղված
խորհրդատվական և լուսավորչական աշխատանք (psychoeducation) կրթական,
առողջական, սոցիալական կարիքների բավարարման և միջավայրում ինտեգրման
ուղղությամբ։
6․ Գ3․ պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Ինտերակտիվ դասախոսություն
2. սեմինար պարապմունք և քննարկման կազմակերպում,
3. մասնակցություն հոգեբանական տեսխնիկաների ցուցադրությանը և հետագա
վերլուծությանը
4. ինքնուրույն աշխաըանքների ներկայացում և վերլուծություն

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 20 միավոր..
1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճիշտ
մեկնաբանություն:
2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.
Գնահատման մեթոդ. ռեֆերատի պատրաստում և ներկայացում բանավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճիշտ
մեկնաբանություն:
3․ Ինքնուրույն աշխատանքը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր․
Գնահատման մեթոդ. Գործնական աշխատանք սովորած մեթոդների կիրառմամբ, դեպքերի
վերլուծություն:
Գնահատման
չափանիշներ.
վերլուծական
մոտեցում,
վերլուծական
մոտեցում,
գործնականում ստացված գիտելիքները կիրառելու կարողություն:
4․ Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 8 միավոր.
Գնահատման մեթոդ բանավոր քննություն ըստ առաջադրված հարցաշարի:
Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական
պատասխաններ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բաժին 1 Սթրես հասկացությունը, տեսակները, մեխանիզմները
Բաժին 2 Սոցիալ-հոգեբանական գործոնների ազդեցությունը սթրեսի դրսևորումների վրա
Բաժին 3Սթրեսի հոգեախտորոշման և կառավարման ռազմավարությունները հոգեբանական
խորհրդատվության գործընթացում
Բաժին 4 Մասնագիտական սթրեսի և հուզական այրման կանխարգելման և կառավարման
մեխանիզմները
Բաժին 5 Սթրեսի կառավարման տեխնիկաները ժամանակակից հոգեբանական
մոտեցումներում
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Абрамова Т. Шесть упражнений Шультца//Будь здоров. – М., 2005.
2. Тарабрина Н.В. Психология посттравматического стресса М.: Когито-Центр, Институт
психологии РАН, 2009.— 304 c.
3. Постравматическое стрессовое расстройство. Под ред. В.А.Солдаткина. Ростов-на Дону,
2015.
4. Щербатых Ю.В. Психология стресса и методы коррекции: учебное пособие/ .- СПб.: Питер,
2008
5. David Simon, Michelle Grimes, and Shauna Roch Communication for Business Professionals
eCampus Ontario Toronto, Ontario, Canada
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1. 1308/Մ21

2. Մասնագիտական պրակտիկա

4. 30 ժամ/ 6 շաբաթ

5. 180 ժամ ինքնուրույն աշխ․

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. ստուգարք

3. 6 ECTS կրեդիտ

8. Մասնագիտական պրակտիկայի նպատակն է՝
• գործնական աշխատանքների միջոցով զարգացնել ուսանողի մասնագիտական
հմտությունները և փորձառությունը, մասնագիտական ոլորտում ինքնուրույն աշխատելու
կարողությունները։
9. Մասնագիտական պրակտիկայի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն․
1.

բացատրելու հոգեբանական աջակցության աշխատանքների կազմակերպման
սկզբունքները կրթական և առողջապահական կազմակերպություններում։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ․
2. կիրառելու հոգեախտորոիչ հոգեբանական մեթոդիկաները,
3. կիրառելու հոգեբանական աջակցության ձևերի սկզբունքները և մոտեցումները կրթական,
սոցիալական, առողջական կարիքներ ունեցող անձանց հետ։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ․
4. համագործակցելու թիմում, հարակից ոլորտի մասնագետների հետ,
5. պահպանելու մասնագիտական էթեիկայի սկզբունքները։
10. Պրակտիկան ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Բ3․ կիրառելու անձի ուսումնասիրման հոգեախտորոշիչ (ինքնագնահատման և
պրոյեկտիվ) մեթոդները խորհրդատվական աշխատանքում,
Բ5․ կիրառելու հոգեբանական խորհրդատվության սկզբունքները կրթական,
առողջապահական
և
սոցիալական
ոլորտներում
սոցիալ-հոգեբանական
աջակցության ծառայություններ կայացնելու ուղղությամբ,
Բ6․իրականացնելու
անձնային
աճին
և
ինքնազարգացմանն
ուղղված
խորհրդատվական և լուսավորչական աշխատանք (psychoeducation) կրթական,
առողջական, սոցիալական կարիքների բավարարման և միջավայրում ինտեգրման
ուղղությամբ,
Գ2․համագործակցելու գործընկերների և հարակից ոլորտի մասնագետների հետ,
համակարգելու մասնագիտական խմբերի աշխատանքներ
Գ4․պահպանելու մասնագիտական էթիկայի սկզբունքները:
11. Կիրառվում են պրակտիկայի իրականացման հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Իրազեկում կազմակերպության առանձնահատկությունների և գործառույթների մասին,
պրակտիկայի ընթացքում աշխատանքի առաջարկվող ձևերի մասին:
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2. Անհատական ինքնուրույն աշխատանք փորձառու մասնագետի հսկողությամբ:
3. Կատարված աշխատանքի խմբային քննարկումներ ղեկավարներների մասնակցությամբ։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Պրակտիկան գնահատվում է ստուգարքի ձևով: Պրակտիկան դրական (ստուգված) է
գնահատվում այն դեպքում, եթե ուսանողը մասնակցել է պրակտիկային, կատարել
ծրագրով նախատեսված առաջադրանքները, սահմանված ժամկետում ներկայացրել
պրակտիկայի օրագիրը:
13. Պրակտիկան իրականացվում է հետևյալ սկզբունքներով.
Մասնագիտական պրակտիկան իրականացվում է համաձայն ԵՊՀ պրակտիկային
կազմակերպման և անցկացման կարգի (հաստատված 2018թ. մայիսի 3-ին) և «ԵՊՀ մագիստրոսի
կրթական ծրագրի կառուցվածքը և բովանդակությունը» ղեկավար ձեռնարկի՝ մասնագիտական
պրակտիկայի դրույթների:
Պրակտիկան կազմակերպվում է 3-րդ կիսամյակի ընթացքում՝Անձի հոգեբանության ամբիոնի և
ընդունող կազմակերպության կողմից կազմված և հաստատված ծրագրով։
Հիմնական սկզբունքներից է պրակտիկայի ղեկավարների (ամբիոնի և կազմակերպության
պատասխանատուներ) վերահսկղությունը և ուսանողների անհատական ուղղորդումը:
ՈՒսանողները պրակտիկայի կատարման վերաբերյալ ներկայացնում են հաշվետվու
թյուն, իսկ մասնագիտությամբ առնվազն 6 ամիս աշխատող ուսանողները պրակտիկայի
ատեստավորմաննպատակով ներկայացնում են սահմանված ձևաչափի տեղեկանք՝ իրենց
աշխատանքային գործունեության բնույթի և իրականացվող աշխատանքների ցանկի ու
նկարագրության վերաբերյալ։
14. Կազմակերպությունների ցանկ.

•

ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի
Հոգեբանական աջակցության ուսումնագործնական լաբ․

•

ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտրոն

•

Կանանց Ռեսուրսային Կենտրոնը (ԿՌԿՀ)

•

Հոգեսոցիալական կարգավորման կենտրոն

•

«Ինթրա» հոգեկան առողջության կենտրոն

•

«Ուղեկից» հոգեբանական կենտրոն

•

«Հերոսների Վերականգնողական Քաղաք» հոգ․ կենտրոն․
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1. 1308/Մ22

2. Գիտական սեմինար

4. 2 ժամ/ շաբ.

3. 3 ECTS կրեդիտ

5. սեմ.- 2

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
7. ստուգարք
2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է`
• աջակցել և ուղղորդել ուսանողներին իրենց մագիստրոսական աշխատանքների
թեմաների ընտրության, մեթոդաբանության մշակման, արդյունքների վերլուծության
հարցում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. սահմանել և հիմնավորել անձի հոգեբանության հիմնախնդիրների ուսումնասիրման
տարբեր մոտեցումները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
2. տարբերակել և մեկնաբանել տարբեր մեթադաբանական հիմքով կատարված անձի և
զարգացման ուսումնասիրությունները
3. մշակել ընտրված հիմնախնդրի ուսումնասիրման համար հետազոտական նախագիծ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
4. ներկայացնել գիտական հաղորդումներ, զեկուցումներ, վարել գիտական բանավեճ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1․ սահմանելու անձի հոգեբանության բնագավառի զարգացման պատմամշակութային
նախադրյալները, մեթոդաբանական հիմքերը և զարգացման ժամանակակից միտումները,
Բ1․
իրականացնելու
անձի
և
զարգացման
հոգեբանության
ժամանակակից
հիմնախնդիրներին վերաբերող ուսումնասիրություններ՝ օգտագործելով արդյունքների
վերլուծության որակական և քանակական մեթոդները,
Գ3․ պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները,
վարելու գիտական բանավեճեր։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություն,
քննարկումներ,
հրավիրված մասնագետների հետ դասախոսություններ և տեսագործնական պարապմունքներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ուսանողը ստուգարք է ստանում, եթե իր մասնակցություն է ունեցել գիտական
սեմինարներին:
1-ին կիսամյակում – հարցադրումներով է հանդես եկել, մասնակցել է քննարկումներին,
2-րդ կիսամյակում – ներկայացրել է ուսումնասիրվող հիմնախնդրի տեսական վերլուծության
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արդյունքները,
3-րդ կիսամյակում - ներկայացրել է ուսումնասիրվող հիմնանդրի հետազոտական
նախագիծը,
4-րդ կիսամյկում – ներկայացրել է հետազոտության նախնական արդյունքները:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1-ին կիսամյակ. անձի հոգեբանության մեթոդաբանական հարցերի քննարկում,
հետազոտական աշխատանքի իրականացման և ներկայացման պահանջներ, անձի
զարգացման, անձ և հասարակության հիմնախնդիրների վերաբերյալ
ուսումնաիսրությունների ներկայացում հրավիրյալ մասնագետների, ծրագրի գիտական
ղեկավարի և ծրագրում ներառված դասախոսների կողմից,
2-4-րդ կիսամյակ. ուսանողների մագիստրոսական աշխատանքի շրջանակներում
իրականացվող աշխատանքների ներկայացում, քննարկում, աջակցություն: Քննարկվում են
հիմնախնդրի տեսական վերլուծության արդյունքները, հետազոտական նախագիծը և
իրականացված հետազոտության նախնական արդյունքները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ավանեսյան, Հ․, Խաչատրյան Ն․, (2007). Ուսանողական գիտական աշխատանքներին
ներկայացվող պահանջներ /մեթոդական ուղեցույց հոգեբանության բաժնի ուսանողների
համար/, Երևան։
2. Leong, F. T., & Austin, J. T. (2006). The psychology research handbook: A guide for graduate
students and research assistants. Sage.
3. Robins, R. W., Fraley, R. C., & Krueger, R. F. (Eds.). (2009). Handbook of research methods in
personality psychology. Guilford Press.
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3.6. «ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀՈԳԵԹԵՐԱՊԻԱ»
ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
«ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀՈԳԵԹԵՐԱՊԻԱ» ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
1. Ծրագրի անվանումը և
մասնագիտության թվանիշը

«Մանկական հոգեբանություն և հոգեթերապիա»

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Հոգեբանության մագիստրոս

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական
տարին

2022-2023

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Մագիստրոսի ծրագրում ընդունելությունը իրականացվում է ըստ ԵՊՀ համապատասխան
կանոնակարգի 1. ընդունելության մրցույթին կարող են մասնակցել ԵՊՀ-ի և այլ բուհերի
տվյալ մասնագիտության վերջին երեք տարվա շրջանավարտները, որոնց միջին
որակական գնահատականը (ՄՈԳ-ը) կազմում է 13 և բարձր միավոր։ Իսկ 13-ից ցածր
ՄՈԳ ունեցող դիմորդների ընդունելությունը կատարվում է մրցութային հիմունքներով`
տվյալ մասնագիտության բակալավրի կրթական ծրագրին համապատասխան
հարցաշարով անցկացված քննության արդյունքների հիման վրա:

9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է նախապատրաստել մանկական հոգեբանության և
հոգեթերապիայի ոլորտում տեսամեթոդաբանական և կիրառական խնդիրներով
զբաղվող մասնագետներ, որոնք ունակ կլինեն.
•
•
•

ուսումնասիրել երեխայի զարգացման օրինաչափությունները, նոր մոտեցումները,
ուսումնասիրել երեխայի զարգացման առանձնահատկությունները՝ կրթության
ոլորտում բարելավումներ իրականացնելու համար,
կազմակերպել հոգեբանական աջակցության ծառայություն՝ իրականացնելով
հոգեախտորոշիչ, հոգեկարգավորիչ, և զարգացնող աշխատանք երեխայի զարգացման
տարբեր փուլերում, ինչպես նաև կազմակերպելով խորհրդատվական և
հոգեթերապևտիկ աշխատանքներ զարգացման, հոգեբանական, վարքային և
հուզական, ընտանեկան դժվարություններ ունեցող երեխաների և դեռահասների հետ:

10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1

ԵՊՀ առկա և հեռակա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի ընդունելության կանոնակարգեր (վերահաստատվում են ամեն տարի)։
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Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա1. Ներկայացնել հիմնարար գիտելիք
զարգացման առանձնահատկությունների,
վերաբերյալ,
Ա2. Սահմանել մանկական
մեթոդաբանական հիմքերը,

մանկության շրջանի տարբեր փուլերում
գործընթացների և օրինաչափությունների

հոգեբանության

ժամանակակից

տեսությունները

և

Ա3. Ներկայացնել երեխաների հետ հոգեախտորոշիչ և հոգեշտկող աշխատանքի իրականացման սկզբունքները և մեթոդները,
Ա4. Բնութագրել խորհրդատվական և հոգեթերապևտիկ աշխատանքի իրականացման
սկզբունքները և առանձնահատկությունները տարբեր հոգեբանական դժվարությունների
դեպքում,
Ա5. Սահմանել զարգացման խանգարումների առաջացման գործոնները և աշխատանքի
առանձնահատկությունները:
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ1. Նախագծել մանկական հոգեբանության ժամանակակից հիմնախնդիրներին վերաբերող
հետազոտական կիրառական ծրագրեր,
Բ2. ՈՒսումնասիրել երեխայի զարգացաման առանձնահատկությունները սոցիալմշակութային գործոնների ներքո և վերլուծել ընտանիքի դերը երեխայի անձի զարգացման
գործընթացում
Բ3. Կիրառել հոգեախտորոշիչ մեթոդներ ինչպես օրինաչափ զարգացում ունեցող, այնպես էլ
ախտաբանական խնդիրներ ունեցող երեխաների և դեռահասների հետ աշխատանքում,
Բ4. Կիրառել հոգեշտկողական և հոգեթերապևտիկ մեթոդները զարգացման տարբեր
խնդիրներով երեխաների և նրանց շրջապատող մեծահասակների հետ աշխատանքում,
Բ5. Իրականացնել խորհրդատվական և լուսավորչական աշխատանք (psychoeducation)
տարբեր խնդիրների դեպքում թե երեխաների, թե նրանց հետ աշխատող մեծահասակների
հետ:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Գ1. Համագործակցել հարակից ոլորտների մասնագետների հետ,
Գ2. Արդյունավետորեն պլանավորել և կառավարել ժամանակը (time-management),
Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր,
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
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Կցված է

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է
13. Գնահատման ձևերը
Գնահատման ձևերն են՝ ստուգարք, առանց ընթացիկ գնահատում (1 եզրափակիչ
քննություն), 2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ գնահատում (2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ
քննություն)։
Ընթացիկ գրավոր քննությունները ենթադրում են ամփոփ վերլուծական պատասխաններ
ըստ հարցատոմսի, թեստային առաջադրանքներ, իսկ ընթացիկ բանավոր քննությունները՝
էսսեների, ռեֆերատների պատրաստում և բանավոր ներկայացում, ինքնուրույն և խմբային
աշխատանքների (հետազոտական նախագիծ, հոգեթերապևտիկ զրույցի, հոգեախտորոշիչ
մեթոդիկայի կիրառում, գործնական աշխատանք և այլն) կատարում և բանավոր
ներկայացում։
Եզրափակիչ բանավոր քննությունները անցկացվելու են ըստ հարցատոմսերի և/կամ
ինքնուրույն աշխատանքների ներկայացումների։

14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
«Մանկական հոգեբանություն և հոգեթերապիա» ծրագիրը հնարավորություն կտա
շրջանավարտներին աշխատելու որպես
•

նախակրթական հաստատությունների հոգեբան

•

դպրոցական հոգեբան

•

ծնողավարման հարցերով խորհրդատու

•

մանկան և դեռահասների հոգեբան-խորհրդատու

•

ներառական կրթության բազմապրոֆիլային թիմի հոգեբան

•

զարգացման կենտրոնների հոգեբան և այլ։

Շրջանավարտները կարող են աշխատել հետևյալ հաստատություններում հիմնական և
ավագ դպրոցներ, հատուկ ծրագրով ուսուցմամբ կրթական հաստատություններ,
զարգացման խանգարումներ ունեցող երեխաների հատուկ դպրոցներ, մանկական խնամքի
և պաշտպանության կենտրոններ, մանկական վերականգնողական հաստատություններ,
հոգեբանական ծառայության կենտրոններ, մասնագիտական կողմնորոշման կենտրոններ։
Ծրագրով նախատեսված գիտելիքները և կարողությունները հնարավորություն են տալիս
շրջանավարտներին վերոնշյալ հաստատություններում իրականացել անհատական և/կամ

խմբային

խորհրդատվական,

զարգացնող,
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հոգեախտորոշիչ

և

հոգեկախարգելիչ

աշխատանքներ։ Շրջանավարտները
կարող են իրականացնել ծնողավարման և
ընտանեկան խորհրդատվություն, ինչպես նաև իրականացնել հոգեբանական գնահատման
և վերականգնողական աշխատանքներ տարբեր հաստատություններում։
Ծրագիրը
հնարավորություն է ընձեռնում նաև շրջանավարտներին իրականացնելու մասնավոր
պրակտիկա երեխաների և դեռահասների հետ։ Ծրագրի շրջանավարտները կարող են
շարունակել իրենց ուսումը ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի
ասպիրանտուրայում:

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Սույն ծրագրով ուսումնառության օժանդակության համար առկա են բազմազան
ռեսուրսներ՝ դասախոսների անձնական միջոցներով և ամբիոնի դրամաշնորհային
ծրագրերի շրջանակներում ձեռքբերված ժամանակակից մասնագիտական գրականություն
(հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն), էլեկտրոնային գրադարան, քանակական և որակական
հետազոտությունների համար նախատեսված համակարգչային ծրագրեր, ինչպես
՛նաև տեսաձայնային ուսումնական նյութեր (մասնագիտական հարցեր լուսաբանող
ֆիլմեր, անվանի գիտնականների դասախոսություններ և վարպետության դասեր)։
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքների ձեռքբերման համար կիրառվում են դասավանդման
և ուսումնառության նորարարական մեթոդներ։ Դասախոսությունները ընթանում են
ինտերակտիվ եղանակով, խրախուսվում է և խթանվում է ուսանողների մասնակցությունը
քննարկումներին, կազմակերպվում են հրավիրված դասախոսների հետ հանդիպումներ և
առցանց դասախոսություններ։ Տեսական ուղղվածություն ունեցող ուսումնական մոդուլների
դեպքում կիրառվում են ուսումնառության հետևյալ մեթոդները՝ մասնավորապես, թեմային
առնչվող գիտական հոդվածների վերլուծություն, ռեֆերատների և էսսեների պատրաստում,
հետազոտական նախագծերի մշակում։ Տեսագործնական ուսումնական մոդուլների դեպքում
կիրառվում են ինտերակտիվ մեթոդներ՝ մասնավորապես, իրավիճակի մոդելավորում,
դեպքի վերլուծություն, դերային խաղեր, ինչպես նաև ինքնուրույն աշխատանք ենթադրող
արտալսարանային ակտիվություն (հոգեթերապևտիկ զրույցի, հոգեախտորոշիչ մեթոդիկայի
անցկացում, արդյունքների վերլուծություն, ինքնառեֆլեքսիա)։ Ծրագրի շրջանակներում
ակտիվ համագործակցություն է իրականացվում մի շարք կենտրոնների և ուսումնական
հաստատությունների հետ՝ ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտրոն, Երևանի
բժշկահոգեբանամանկավարժական գնահատման կենտրոններ, «Երևանի Անանիա
Շիրակացու
անվան
ճեմարան»
կրթահամալիրի
հոգեբանական
ծառայության
կենտրոն,<<Arpi’s place>> մանկական կենտրոն,“Երանգ Artstudio” մանկական ուսումնական
կենտրոն, Երևանի <<Զատիկ>> երեխաների աջակցության կենտրոն, որտեղ ուսանողները
հնարավորություն են ստանում մարզելու իերնց հմտությունները և ամրապնդելու ստացած
գիտելիքները։

16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են
ծրագիրը մշակելիս
«Մանկական հոգեբանություն և հոգեթերապիա» կրթական ծրագրի հիմքում ընկած են
կրթության որակավորումների ազգային շրջանակով մագիստրոսի կրթության համար
սահմանվող գիտելիքի, հմտությունների, կարողությունների վերաբերյալ ընդհանուր
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պահանջները: «Մանկական հոգեբանություն և հոգեթերապիա»
կրթական ծրագրի
մշակման համար հիմք են ծառայել միջազգային ծրագրային կողմնորոշիչները և
չափորոշիչները: Մասնավորապես հիմնվել ենք հետխորհրդային և արևմտյան երկրների
առաջատար բուհերի այն ծրագրերի վրա, որոնք ստացել են համապատասխան
հավատարմագրում, դրանք են` Մեծ Բրիտանիայի UCL-ի (Child Development MSc),
Կանզասի համալսարանի (MA in Clinical Child Psychology Program), Վաշինգտոնի
համալսարանի (MA in Applied Child and Adolescent Psychology: Prevention and Treatment),
Մոսկվայի պետական համալսարանի (մագիստրոսական ծրագիր՝ Психология развития),
Սանկտ-Պետերբուրգի պետական համալսարանի (մագիստրոսական ծրագիր՝ Психология
развития и образования) զարգացման հոգեբանության մասնագիտացմամբ մագիստրոսական
ծրագրերը:

17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ
-

18. Դասախոսական կազմին ներկայացվող պահանջներ
1. Ընդհանրական կարողություններ
Դասավանդման և հոգեբանամանկավարժական
• Ուսանողակենտրոն մեթոդաբանության իմացություն և կիրառման կարողություն
դասընթացի մշակման և իրականացման գործում:
• Դասավանդման և ուսուցանման ինտերակտիվ և նորարարական մեթոդների
կիրառման, չափանիշահեն գնահատման կարողություն:
• Ուսանողին աջակցելու, մասնագտիտական
գիտելիքների ձևավորելու կարողություն

անհրաժեշտ

հմտությունների

և

• Ուսանողին մասնագիտական ոլորտում մոտիվացնելու և անձնային ուժեղ կողմերի
շեշտադրման կարողություն:
Հետազոտական
• հետազոտության քանակական և որակական մեթոդների իմացություն,
• հետազոտական
կարողություն,

նախագծեր

մշակելու,

իրականացնելու

և

ղեկավարելու

• տարաբնույթ գիտական աղբյուրների հետ աշխատելու, ինչպես նաև համացանցային
տեղեկատվական ռեսուրսներից օգտվելու հմտություն,
Հաղորդակցման
• Բանավոր և գրավոր խոսքի գրագետ կառուցում, օգտագործում,
• միջանձնային հաղորդակցման հմտություններ,
• օտար լեզվի իմացություն (B1 մակարդակի իմացությունը ցանկալի է)։
ՏՀՏ կիրառություն
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• բազային համակարգչային (MS Office փաթեթի ազատ տիրապետում՝ Word, Excel,
Power-Point) հմտություններ,
• ժամանակակից էլեկտրոնային հարթակներից օգտվելու հմտություններ,
• լուսացուցադրություններ պատրաստելու և ներկայացնելու հմտություններ (pptx,
prezi, canva և այլն):
Այլ կարողություններ
• ժամանակի կառավարման կարողություններ,
• համագործակցելու կարողություններ

2. Մասնագիտական գիտելիքներ և կարողություններ
•

•

Հասարակության զարգացման ժամանակակից միտումների համատեքստում
երեխայի զարգացման հիմնախնդիրները հասկանալու, վերլուծելու և
մեկնաբանելու կարողություն,
Զարգացման հոգեբանության, սոցիալական հոգեբանության և հոգեբանական
խորհրդատվության արդի հիմնախնդիրների և ժամանակակից միտումների
մասին գիտելիքներ, մանկության տարիքին առնչվող խնդիրների համատեքստում
դրանց կիրառում

•

Զարգացման հոգեբանության և երեխանոերի ու դեռահասների հոգեբանական
խորհրդատվությանն/հոգեթերապիային առնչվող մեթոդական և կիրառական
բնույթի խնդիրների ուսումնասիրման կարողություն քանակական և/կամ
որակական մեթոդաբանությամբ,

•

Երեխաներին և դեռահասներին, նրանց ծնողներին հոգեբանական աջակցության
տարբեր ձևերի՝ հոգեախտորոշիչ, խորհրդատվական, լուսավորչական և
հոգեբանական զարգացնող աշխատանք իրականացնելու կարողություն,

•

Հոգեբանական ծառայության կազմակերպման սկզբունքների իմացություն և
կարողություն կրթության, առողջապահության, զարգացման ոլորտներում:

3. Ընդհանուր պահանջներ
Մասնագիտական պահանջներ
•

գիտական աստիճան և/կամ արտերկրյա բուհում ստացած մագիստրոսի կոչում
հոգեբանության կամ հարակից ոլորտում, կամ առնվազն 5 տարվա հոգեբանական
աշխատանքի փորձի առկայություն կրթության կամ առողջապահության ոլորտներում
և/կամ մասնավոր պրակտիկայի շջանակներում,

•

վերջին 5 տարում առնվազն 1 գիտական և/կամ մեթոդական հրատարակություն
առկայություն,

•

վերջին 5 տարում առնվազն 2 մասնակցություն միջազգային գիտաժողովների և/կամ
աշխատաժողովների,

•

վերջին

5

տարվա

ընթացքում

մասնակցություն
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տեղական

կամ

միջազգային

վերապատրաստումների
դասընթացների:

և/կամ

մասնագիտական

որակավորման

բարձրացման

Մանկավարժական փորձ
•

մասնագիտական դասընթացների դասավանդման և/կամ վերապատրաստումներ
(թրեյնինգներ) իրականացնելու առնվազն 3 տարվա փորձ:
Այլ պահանջներ

•

ուսանողական հարցման արդյունքներով ստացված գնահատականների միջինը՝
առնվազն 4,0 (գործող դասախոսների համար)։
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«ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀՈԳԵԹԵՐԱՊԻԱ» ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Ա1
Ներկայացնել հիմնարար գիտելիք մանկության շրջանի Բ1
Նախագծել
մանկական
հոգեբանության
ժամանակակից
տարբեր փուլերում զարգացման առանձնահատկությունների,
հիմնախնդիրներին վերաբերող հետազոտական կիրառական
գործընթացների և օրինաչափությունների վերաբերյալ
ծրագրեր
Ա2 Սահմանել
մանկական
հոգեբանության
ժամանակակից Բ2
ՈՒսումնասիրել
երեխայի
զարգացաման
տեսությունները և մեթոդաբանական հիմքերը
առանձնահատկությունները սոցիալ-մշակութային գործոնների
ներքո և վերլուծել ընտանիքի դերը երեխայի անձի զարգացման
գործընթացում
Ա3

Ներկայացնել երեխաների հետ հոգեախտորոշիչ և հոգեշտկող Բ3
աշխատանքի իրականացման սկզբունքները և մեթոդները

Ա4

Բնութագրել
խորհրդատվական
և
հոգեթերապևտիկ Բ4
աշխատանքի
իրականացման
սկզբունքները
և
առանձնահատկությունները
տարբեր
հոգեբանական
դժվարությունների դեպքում

Ա5

Սահմանել
զարգացման
խանգարումների
առաջացման Բ5
գործոնները և աշխատանքի առանձնահատկությունները

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1
Համագործակցել հարակից ոլորտների մասնագետների հետ,
Գ2

Արդյունավետորեն պլանավորել
(time-management)

Գ3

և կառավարել ժամանակը Գ4
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Կիրառել հոգեախտորոշիչ մեթոդներ ինչպես օրինաչափ
զարգացում ունեցող, այնպես էլ ախտաբանական խնդիրներ
ունեցող երեխաների և դեռահասների հետ աշխատանքում
Կիրառել հոգեշտկողական և հոգեթերապևտիկ մեթոդները
զարգացման տարբեր խնդիրներով երեխաների և նրանց
շրջապատող մեծահասակների հետ աշխատանքում
Իրականացնել
խորհրդատվական
և
լուսավորչական
աշխատանք (psychoeducation) տարբեր խնդիրների դեպքում թե
երեխաների, թե նրանց հետ աշխատող մեծահասակների հետ

Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր,
Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը

Ուսումնական մոդուլի անվանումը

Մոդուլի
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Բ1 Բ2 Բ3 Բ4 Բ5 Բ6 Բ7 Բ8
թվանիշը Ա1 Ա2 Ա3 Ա4 Ա5 Ա6

Գ1

Գ2

Գ3

Օտար լեզու- 1

1602/Մ01

+

+

+

+

Օտար լեզու- 2

1602/Մ02

+

+

+

+

1308/Մ01

+

+

+

+

1308/Մ02
1308/Մ03

+
+

+
+

1308/Մ04 + +
1308/Մ05 +
1308/Մ06

+

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները
մասնագիտական
Ոլորտում
Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ
Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները
/Մանկական հոգեբանություն և հոգեթերապիա/
Մանկան զարգացման կիրառական հարցեր
Անձի ժամանակակից տեսություններ
Մանկական հոգեախտորոշում
Կրթության հոգեբանության կիրառական հարցեր
Զարգացման դժվարություն ունեցող երեխաների
գնահատում
Մանկություն․փիլիսոփայական և պատմամշակութային ասպեկտներ
Հոգեֆիզիկական զարգացման խանգարումներ
ունեցող երեխաների հոգեբանություն
Մանկական հոգեթերապիա
Ավազաթերապիա
Ընտանեկան ճգնաժամային միջամտություն
Երեխայի առողջության հոգեբանություն
Հոգետրավման մանկության շրջանում

1308/Մ07

+

1308/Մ08
1308/Մ09 +

+
+
+

+

+

+

1308/Մ11

+
+
+

+
+

1308/Մ13
1308/Մ14
1308/Մ15

+

+
+

+

+

+
+
+
+

+

1308/Մ10

1308/Մ12

+
+

+

+

+

+

+
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+

+

+

+

+
+

+
+

+
+
+
+

+

+
+

+

Գ4

+

+
+

+

+

+
+

+

+

+
+

+
+
+
+

Պրենատալ հոգեբանություն
Դեռահասների և պատանիների խորհրդատվություն
Զարգացման դժվարություններ ունեցող երեխաների
սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն
Արդյունավետ ծնողավարություն և ծնողական
խորհրդավություն
Արտ-թերապիան երեխաների և դեռահասների հետ
Գիտական սեմինար
Մասնագիտական պրակտիկա

1308/Մ16 +
1308/Մ17
1308/Մ18 +

+

+

+

1308/Մ19 +
1308/Մ20
1308/Մ21 +
1308/Մ22

+
+

+
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+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

+

+

+

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ

«Մանկական հոգեբանություն և հոգեթերապիա»

ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ

1. 1602/Մ01

2. Օտար լեզու-1

4. 4 ժամ/ շաբ.

5. գործ. – 4

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. ստուգարք

3. 6 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

•
•

կատարելագործել ուսանողների օտար (անգլերեն) լեզվով
հաղորդակցական կարողությունները՝ ինչպես մասնագիտության,
այնպես էլ հաղորդակցման այլ ոլորտներում,
խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և
ոճաբանական յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,
զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու
կարողությունը:
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ճիշտ ընկալելու մասնագիտական տեքստերի բովանդակությունն ու
կառուցվածքը՝
կիրառելով
վերլուծության
տարբեր
մոտեցումները
(որոնողական, ճանաչողական, մեկնաբանական),
2. տարորոշելու մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց
ճշգրիտ գործածության նպատակդրմամբ,
3. ցուցաբերելու մասնագիտության ոլորտում օտար (անգլերեն) լեզվով ինքնուրույն
աշխատանք կատարելու սկզբունքների իմացություն:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. իրականացնելու մասնագիտական տեքստերի իմաստային, կառուցվածքային և
ոճական վերլուծություն և թարգմանություն,
5. ներկայացնելու և մեկնաբանելու մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ,
ձևակերպել և հիմնավորել անձնական կարծիքը, բանավիճել մասնագիտական
հարցերի արդի հիմնախնդիրների շուրջ,
6. գրելու և ներկայացնելու մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ,
ռեֆերատներ, գիտաժողովի թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ կառուցելով
շարադրանքը,
7. լսելով
ընկալելու
և
վերարտադրելու
մասնագիտությանն
առնչվող
դասախոսությունների,
հարցազրույցների
ձայնագրություններ
և
տեսագրություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

8. արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ
ինտերնետային) տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և
ներկայացնելու նպատակով,
9. դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները
պետք է համապատասխանեն Լեզուների իմացության/ իրազեկության
համաեվրոպական համակարգի (CEFR-ի) B2 մակարդակին:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Սահմանել մանկական հոգեբանության ժամանակակից տեսությունները և
մեթոդաբանական հիմքերը,
Բ2. ՈՒսումնասիրել երեխայի զարգացաման առանձնահատկությունները սոցիալմշակութային գործոնների ներքո և վերլուծել ընտանիքի դերը անձի զարգացման
գործընթացում
Գ1. Համագործակցել հարակից ոլորտների մասնագետների հետ,
Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,
4. ինքնուրույն աշխատանք,
5. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն
նախագծի իրականացում),
6. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
7. իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ ստուգում
2. 2-րդ ընթացիկ ստուգում
3. Դասընթացը ավարտվում է բանավոր քննությամբ՝ 20 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր.
1. մասնագիտական տեքստի ընթերցում, թարգմանություն և վերարտադրում,
2. մասնագիտական բառապաշարի ստուգում,
3. զրույց մասնագիտական թեմաների շուրջ,
4. բանավոր ներկայացում (պրեզենտացիա) մասնագիտական խնդրի վերաբերյալ:
13.

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1. Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, քերականական և
ոճաբանական յուրահատկությունները:
2. Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց իրացումը օտար
(անգլերեն) լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման գործընթացում:
3. Ակադեմիական
գրագրություն՝
գիտական
հոդվածների
ու
աշխատությունների, գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև
ռեֆերատների, զեկուցումների, էսսեների շարադրման ձևերն ու սկզբունքները:
4. Մասնագիտական
բնագիր
տեքստերի,
դասախոսությունների,
ձայնագրությունների ունկնդրմամբ՝ դրանց բովանդակության վերծանման,
վերարտադրության առանձնահատկությունները:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. John M.Swales,Christine B. Feak․
2. “English in Today’s Research World’’ a Writing Guide.
3. The University of Michigan Press, USA,2003․
4. “Academic writing for Graduate Students’’ 2000, USA․
5. English for psychologists, Lilit Zakoyan, Երևան 2014․
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2. Օտար լեզու-2

4. 2 ժամ/ շաբ.

5. գործ. – 2

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. ստուգարք

3. 3 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ամբողջացնել նախորդ մոդուլի օգնությամբ ձեռք բերած գիտելիքները,
ծանոթացնել օտար լեզվի իմացության ստուգման և գնահատման պահանջներին,
ներկայացնել լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները և ծանոթացնել
թեստավորման
հիմանական
սկզբունքներին,
ռազմավարությանը
և
մարտավարությանը,
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
•
•
•

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ցուցաբերելու
օտար
լեզվի
իմացություն
համապատասխան
(B2-C1),
2. նկարագրելու միջազգային թեստավորման և
պահանջները։

միջազգային

գնահատման

չափորոշիչներին

սկզբունքնեևը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. գործնականում
կատարելու
թեստային
աշխատանքներ`
կազմված
համաեվրոպական չափանիշների B2-C1 մակարակին համապատասխան,
4. արտահայտելու մասնագիտական (ակադեմիական) գիտելիքները գրավոր և
բանավոր խոսքով։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
5. արդյունավետ կիրառելու համակարգչային հմտությունները։
10.
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Սահմանել մանկական հոգեբանության ժամանակակից տեսությունները և
մեթոդաբանական հիմքերը,
Բ2. ՈՒսումնասիրել երեխայի զարգացաման առանձնահատկությունները սոցիալմշակութային գործոնների ներքո և վերլուծել ընտանիքի դերը անձի զարգացման
գործընթացում
Գ1. Համագործակցել հարակից ոլորտների մասնագետների հետ,
Գ3.

Պատրաստել

զեկուցումներ,

ներկայացնել

արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր
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հետազոտությունների

և

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. ինքնուրույն աշխատանք,
4. գրավոր փորձնական միջազգային թեստի անցկացում և գնահատում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է TOEFL թեստավորման
միջոցով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1. Օտար լեզվի իմացության միջազգային թեստավորման յուրահատկությունները։
2. Լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները (CEFR) և թեստավորման
հիմանական սկզբունքները։
3. Լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը։
4. Միջազգային թեստերի (TOEFL, IELTS, ITEP) առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Debora Philips “ Longman Preparation Course for the TOEFL IBT” Longman 2007․
2. 2 Bruce Rogers “ The Complete Guide for TOEFL IBT Test Preparation”, Thomson 2007․
3. ETS “The Official Guide to the TOEFL Testing”, McGraw-Hill Education 2012․
4. Pauline Cullen “The Official Cambridge Guide to IELTS”, Cambridge English 2014․
5. Kaplan “IELTS Premier”, Kaplan Publishing 2016․
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2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական
ոլորտում

4. 2 ժամ/շաբ.

5. գործ. – 2

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. ստուգարք

3. 3 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ծանոթացնել IBM SPSS ծրագրային փաթեթի հնարավորություններին, հիմնական
գործառույթներին,
ձևավորել IBM SPSS ծրագրային փաթեթի կիրառման հմտություններ հետազոտական
աշխատանքներում։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի `
•

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնելու և բացատրելու SPSS ծրագրային փաթեթի հնարավորությունները,
2. ճանաչելու և բացատրելու տվյալների ներկայացման և վերլուծության միջոցները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

3. ստեղծելու տվյալների բազա IBM SPSS ծրագրի միջոցով, կոդավորելու,
վերակոդավորելու փոփոխականներ,
4. կազմելու գրաֆիկներ ու աղյուսակներ IBM SPSS ծրագրի միջոցով,
5. կիրառելու նկարագրողական վիճակագրություն,
6. կիրառելու խմբերի համեմատության և կորելյացիոն վերլուծություններ։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
7. ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Սահմանել մանկական
մեթոդաբանական հիմքերը,

հոգեբանության

ժամանակակից

տեսությունները

և

Բ1. Նախագծել մանկական հոգեբանության ժամանակակից հիմնախնդիրներին վերաբերող
հետազոտական կիրառական ծրագրեր,
Գ1. Համագործակցել հարակից ոլորտների մասնագետների հետ,
Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. գործնական առաջադրանքներ, վարժություններ
3. տնային առաջադրանքներ ինքնուրույն աշխատանքի համար
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Գնահատման մեթոդներ՝ թեստեր խնդիրներ-առաջադրանքներով
Գնահատաման չափանիշներ՝ ճիշտ պատասխանների քանակ
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. SPSS ծրագրային փաթեթի ընդհանուր նկարագրություն, նրա առավելություններն ու
թերությունները մյուս ծրագրերի համեմատ։ Տվյալների մուտքագրում և կոդավորում։ Նոր

645

փոփոխականների ստեղծում։
2. Տվյալների ներկայացումը գրաֆիկական եղանակով և աղյուսակների միջոցով։
Նկարագրողական վիճակագրություն (միջին, մոդա, մեդիանա, ստանդարտ շեղում)։
3. Խի-քառակուսի։
4. Փոփոխականների միջև կապերի դուրսբերում։ Կորելյացիոն վերլություն և դրա
տեսակները
5. Երկու խմբերի համեմատություն։ Թի-թեստ:
6. ANOVA, միագործոնային դիսպերսիոն վերլություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.

Ա․ Գալստյան «Մաթեմատիկական վիճակագրության մեթոդները հոգեբանական
հետազոտություններում», Եր․,հեղ․ հրատ․, 2015:
Наследов А.Д. «Математические методы психологического исследования. Анализ и
интерпретация данных». Уч. Пос., 4-е изд., СПб.: Речь, 2012.
Наследов А.Д. IBM SPSS Statistics 20 и AMOS: профессиональный статистический
анализ данных издание, 2013 год, 416 стр.
D. Howitt, D. Cramer, Introduction to SPSS Statistics in Psychology For version 19 and
earlier Fifth edition, Pearson Education Limited, 5 ed., 2011.
Field, Andy P. Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics: And Sex and Drugs and
Rock 'n' Roll. 2013.
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1. 1308/Մ02

2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. -1, գործ. -1,

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. ստուգարք

3. 3 ECTS կրեդիտ

Դասընթացի նպատակն է՝
•
•

համալրել ուսանողների գիտելիքները հոգեբանական հետազոտությունների պլանավորման,
կազմակերպման ու անցկացման ոլորտում,
ձևավորել տվյալների վերլուծության քանակական մեթոդների կիրառման
հմտություններ։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. համեմատելու հոգեբանական հետազոտության տարբեր ծրագրեր և
հետազոտության իրականացման մեթոդները,
2. հիմնավորելու տվյալների վերլուծության մեթոդները և դրանց կիրառման
համապատասխանությունը հետազոտական նպատակներին։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

3. կազմելու հետազոտության նախագիծ՝ սահմանելով հետազոտության նպատակը,
խնդիրները և կիրառվող մեթոդները,
4․ վերլուծելու հետազոտության վալիդության չափանիշները և տեսակները,
5․ իրականացնելու հետազոտական կոնստրուկտի օպերացիոնալիզացիա և
կատարելու համապատասխան մեթոդների ընտրություն։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
6. կիրառելու գիտելիքները պրակտիկայում,
7. ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Սահմանել մանկական
մեթոդաբանական հիմքերը,

հոգեբանության

ժամանակակից

տեսությունները

և

Բ1. Նախագծել մանկական հոգեբանության ժամանակակից հիմնախնդիրներին վերաբերող
հետազոտական կիրառական ծրագրեր,
Գ2. Արդյունավետորեն պլանավորել և կառավարել ժամանակը (time-management),
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
•
•
•

դասախոսություն,
հանձնարարված գրականության ընթերցում և վերլուծություն,
գործնական և թեստային առաջադրանքներ։

12.

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Գնահատման մեթոդներ․թեստային առաջադրանքներ, հետազոտական նախագծի
ներկայացում

Գնահատման չափանիշներ.
• թեստային առաջադրանքի համար ճիշտ պատասխանների քանակ,
• նախագծի ներկայացման որակ. թեմայի, նպատակի, հետազոտական հարցի
տրամաբանություն, տվյալների հավաքագրման և վերլուծության մեթոդների
ընտրության համապատասխանություն
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հետազոտության պլանավորում։
2. Հետազոտական խնդրի առաջադրում։ Վարկած։ Վարկածի տեսակները։
3. Հետազոտության վալիդության հիմնահարցը։ Կոնստրուկտի վալիդություն։
Վալիդության տեսակներ։
4. Հետազոտական տարբեր ծրագրեր․ պասիվ/ակտիվ, կորելյացիոն/գիտափորձի
պլաններ։
5. Հետազոտության մեթոդներ։ Հարցարանի կազմում։
6. Արդյունքների վերլուծության վիճակագրական մեթոդներ․ ռեգրեսիոն վերլուծություն,
գործոնային վերլուծություն, մոդերացիա, մեդիացիա, SEM։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Гудвин Дж. Исследование в психологии: методы и планирование. - СПб.: Питер, 2004.
2. Наследов А. IBM SPSS Statistics 20 и AMOS. Профессиональный статистический анализ
данных СПб: Питер, 2013.
3. Leong F., Austin J. Psychology Research Handbook. (eds.) -2nd ed. 2006 Sage publications, Inc.
4.

Psychology

Research

Methods:

Core

Skills

and

Concepts

http://2012books.lardbucket.org/books/psychology-research-methods-core-skills-and-concepts/.
5. Howitt, Dennis, and Duncan Cramer. Introduction to Research Methods in Psychology.
Harlow, Essex: Pearson/Prentice Hall, 2011.
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ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ

1. 1308/Մ03

2. Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրներ /Մանկական
հոգեբանություն և հոգեթերապիա/
4. 2 ժամ/ շաբ.
5. դաս. – 2
6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
7. ստուգարք
8․Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին `

3. 3 ECTS
Կրեդիտ

մանկական հոգեբանության ժամանակակից հիմնախնդիրների և զարգացման
միտումներին,
• երեխայի հոգեբանական խորհրդատվության և աջակցության կազմակերպման
պրակտիկային:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
•

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1․սահմանել և մեկնաբանել մանկական հոգեբանության առարկայի ժամանակակից
ընկալումները,

2․ներկայացնել և քննարկել երեխայի և դեռահասի հոգեբանության զարգացման
ժամանակակից միտումները և ուսումնասիրվող հիմնախնդիրների շրջանակը։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

3․ իրականացնելու հոգեբանական խորհրդատվության ծառայությունների կարիքների
գնահատում,
4․ վերլուծելու հոգեբանական ծառայության կազմակերպման մարտահրավերները և
հաղթահարման ճանապարհները։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

5․ թիմային աշխատանքի հմտություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Սահմանել մանկական հոգեբանության ժամանակակից տեսությունները և
մեթոդաբանական հիմքերը,
Բ1. Նախագծել մանկական հոգեբանության ժամանակակից
վերաբերող հետազոտական կիրառական ծրագրեր,

հիմնախնդիրներին

Բ2. ՈՒսումնասիրել երեխայի զարգացաման առանձնահատկությունները սոցիալմշակութային գործոնների ներքո և վերլուծել ընտանիքի դերը անձի զարգացման
գործընթացում
Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր,
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. սեմինար պարապմունք քննարկման կազմակերպման միջոցով,
3. խմբային ախատանք՝ հետազոտական նախագծի պատրաստում և իրականացում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Գնահատման մեթոդ. հոդվածների ինքնուրույն վերլուծություն, հետազոտական
նախագծի կատարում:

Գնահատման չափանիշներ. վերլուծականության աստիճան, նախագծի պատրաստման և

կատարման ամբողջականություն, ներկայացման որակ:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բաժին 1. Երեխայի հոգեբանական զարգացման վերաբերյալ ժամանակակից միտումները:
Բաժին 2. Երեխայի և դեռահասի զարգացման վրա սոցիալ-մշակութային ազդեցությության
ուսումնասիրության ժամանակակից մոտեցումներ
Բաժին 3. Երեխայի հոգեկան առողջության աջակցության ժամանակակից միտումները։
Հոգեբանական
խորհրդատվության
ծառայությունների
կարիքների
գնահատում,
նպատակներ, սոցիալական համատեքստ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Крайг Грейс. Психология развития. – С-Пб, 2002, 992 с.
2. Berk L. Development through lifespan. 5th ed. 2009.
3. Child Psychology: A handbook of contemporary issues, edited by Balter L., Tamis-LeMonda,
2016․
4. Manassis K, Problem Solving in Child and Adolescent Psychotherapy: A Skills-Based,
Collaborative Approach, 2014․
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1. 1308/Մ04

2. Մանկան զարգացման կիրառական հարցեր

3. 6 ECTS
կրեդիտ

«Հետազոտական բաղադրիչով»
4. 4 ժամ/ շաբ.
5. դաս.- 2, գործ.- 2
6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
7. եզրափակիչ գնահատումով
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ծանոթացնել
ուսանողներին
երեխայի
և
դեռահասների
զարգացման առանձնահատկություններին, օրինաչափություններին,
• փոխանցել գիտելիքներ յուրաքանչյուր տարիքային փուլում զարգացման
կարևոր խնդիրների վերաբերյալ,
• ծանոթացնել տարբեր տարիքային փուլերում զարգացման ընթացքում
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. բնութագրելու
երեխայի
և
դեռահասի
տարիքային
զարգացման
առանձնահատկությունները, օրինաչափությունները,
2. սահմանելու յուրաքանչյուր տարիքում ծագող դժվարությունները, հիմնական
խնդիրները,
3. հիմնավորելու տարիքային զարգացման վրա կենսաբանական, սոցիալական
գործոնների ազդեցությունը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. վերլուծելու և տարբերակելու յուրաքանչյուր տարիքային փուլին
բնորոշ
կարևոր առանձնահատկությունները,
5. կազմակերպելու խորհրդատվական աշխատանք մեծահասակների
երեխաների և դեռահասների զարգացման հարցերի վերաբերյալ:

հետ՝

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

6. կիրառելու գիտելիքները պրակտիկայում,
7. պատրաստելու զեկուցումներ, վարելու գիտական բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Ներկայացնել հիմնարար գիտելիք տարիքային տարբեր փուլերում զարգացման
առանձնահատկությունների, գործընթացների և օրինաչափությունների վերաբերյալ,
Ա2. Սահմանել մանկական
մեթոդաբանական հիմքերը,

հոգեբանության

ժամանակակից

Բ1. Նախագծել մանկական հոգեբանության
վերաբերող հետազոտական կիրառական ծրագրեր,

ժամանակակից

տեսությունները

և

հիմնախնդիրներին

Բ2. ՈՒսումնասիրել երեխայի զարգացաման առանձնահատկությունները սոցիալմշակութային գործոնների ներքո և վերլուծել ընտանիքի դերը անձի զարգացման
գործընթացում
Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
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գիտական բանավեճեր,
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ և քննարկումներ,
2. հոդվածների, ինչպես նաև նախադեպերի վերլուծություններ,
3. դերային խաղեր, հմտությունների մարզում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն՝ առավելագույնը 4 միավոր․
Գնահատման մեթոդները՝ ամփոփ գրավոր պատասխաններ հարցերին։
Գնահատման չափանիշները՝ նյութի համապատասխանությունն ու վերլուծական միտքը։
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն՝ առավելագույնը 4 միավոր․
Գնահատման մեթոդները՝ ինքնուրույն աշխատանքի ներկայացում։
Գնահատման չափանիշները՝ քննադատական մոտեցման առկայություն։
3. Մասնակցությունը՝ 3 միավոր
4. Եզրափակիչ քննություն. առավելագույնը 9 միավոր․
Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում։
Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման աստիճանը։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բաժին 1. Նորածնության և մանկիկության շրջան։
Բաժին 2. Վաղ մանկության շրջան։
Բաժին 3. Միջին մանկության շրջան։
Բաժին 4. Դեռահասության և պատանեկության շրջան։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Aáðàìîâà Ã.Ñ. “Âîçðàñòíàÿ ïñèõîëîãèÿ”, Ì., Àêàäåìè÷åñêèé ïðîåêò, 2000. – 624 ñ.
2. Крайг Грейс. Психология развития. – С-Пб, 2002, 992 с.
3. Handbook of child psychology / editors-in-chief, William Damon & Richard M. Lerner.,
N_Y, 2001.
4. Berk L. Development through lifespan. 5th ed. 2009.
5. Sharon K.Hall “Raising kids in 21th century”, A John Wiley & Sons, Ltd., Publication,
2001․
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1. 1308/Մ05

2. Անձի ժամանակակից տեսություններ

4. 4 ժամ/ շաբ.

5. դաս.- 2, գործ.- 2

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատումով

8.

3. 6 ECTS կրեդիտ

Դասընթացի նպատակն է`
•
•

ծանոթացնելու անձի հոգեբանության առարկայի ժամանակակից ընկալումներին,
տրամադրելու գիտելիքներ անձի հիմնախնդրի ուսումնասիրման սոցիալական,
մշակութային և էքզիստենցիալ/հոգևոր չափումներով պայմանավորված նոր
միտումների մասին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. թվարկելու և բացատրելու անձի ժամանակակից տեսությունների
հիմնադրույթները,
2. քննարկելու անձի տարբեր տեսությունների սահմանափակումները և
կիրառական նշանակությունը։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. վերլուծելու և համեմատելու անձի տարբեր սահմանումները,
4. տարանջատելու անձի հիմնախնդրի ուսումնասիրման հնարավորությունները
տարբեր հոգեբանական դիսկուրսներում/տիրույթներում,
5. ձևակերպելու անձի ուսումնասիրման հարցադրումներ` կախված տարբեր
կիրառական խնդիրներից։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
6. պատրաստելու բանավոր զեկուցում և վարել գիտական բանավեճ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Ներկայացնել հիմնարար գիտելիք մանկության շրջանի տարբեր փուլերում
զարգացման առանձնահատկությունների, գործընթացների և օրինաչափությունների
վերաբերյալ,
Բ2. ՈՒսումնասիրել երեխայի զարգացաման առանձնահատկությունները սոցիալմշակութային գործոնների ներքո և վերլուծել ընտանիքի դերը երեխայի անձի
զարգացման գործընթացում
Բ5.
Իրականացնել
խորհրդատվական
և
լուսավորչական
աշխատանք
(psychoeducation) տարբեր խնդիրների դեպքում թե երեխաների, թե նրանց հետ
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աշխատող մեծահասակների հետ
Գ1. Համագործակցել հարակից ոլորտների մասնագետների հետ,
Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. սեմինար պարապմունք և քննարկման կազմակերպում,
3. մասնակցություն քննարկումներին, հանձնարարված գրականության քննադատական
վերլուծույուն,
4. հիմնախնդրի ինքնուրույն վերլուծություն և բանավոր զեկուցում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր
կերպով:

Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի
ճիշտ մեկնաբանություն:

2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր
կերպով:

Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի
ճիշտ մեկնաբանություն:

3․ Ինքնուրույն աշխատանքը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր․

Գնահատման մեթոդ. էսսեի պատրաստման և բանավոր ներկայացման գնահատում:
Գնահատման չափանիշներ. վերլուծական մոտեցում, էսսեում արտացոլված նյութի
ամբողջականություն, նյութի տիրպետման աստիճան և ներկայացման որակ:

4․ Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 8 միավոր.
բանավոր քննություն ըստ առաջադրված հարցաշարի:

Գնահատման

չափանիշներ.

հարցերի

առանցքային

կողմերի

վերլուծական պատասխաններ:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Բաժին 1. Անձի դիսպոզիցիոնալ և սոցիալ-կոգնիտիվ ուղությունները
Բաժին 2. Անձի հոգեդինամիկ տեսությունների զարգացումը
Բաժին 3. Անձի ավտոնամիայի, ինքնիրացման և երջանկությանը վերաբերող
ուսումնասիրություններ։

14. Հիմնական գրականության ցանկ.

654
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ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ
Պարտադիր
1. 1308/Մ06

2. Մանկական հոգեախտորոշում
<<Հետազոտական բաղադրիչով>>

4. 2 ժամ/շաբ.

1. դաս.- 2

6. 2-րդ՝գարնանային կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման

3. 3 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

•

•

Ուսանողների ծանոթացնել երեխայի անձի և հոգեկանի հետազոտման մեթոդներին,
ծանոթացնել մանկական նկարային և պրոյեկտիվ մեթոդների բազմազանությանը,
ինչպես նաև երեխաների հետ աշխատանքում հեքիաթաթերապիայի կիառության լայն
հնարավորություններին
Ուսանողներին տալ գիտելիքներ մանկական հոգեախտորոշիչ պրոյեկտիվ, նկարային
և հեքիաթաթերալիայի մեթոդիկաների վերաբերյալ, ձևավորել գործնական
հմտություններ առանձին մեթոդիկաների կիրառման համար
Ապահվել երեխաների հետ աշխատանքում պրոյեկտիվ, նկարային մի քանի
մանկական թեստերի և հեքիաթաթերապիայի պրակտիկ հմտությունների ձեռքբերում:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ընտրել մանկական հոգեախտորոշման մեթոդ/մեթոդիկա, հիմնավորել մեթոդիկայի և
ախտորոշիչ խնդրի համապատասխանությունը
2. Ներկայացնել առանձին մանկական հոգեախտորոշման պրոյեկտիվ, նկարային
մեթոդիկաների և մանկան հեքիաթաթերապիայի ընթացակարգը, ապահովել
անցկացումը
3. Ձևակերպել ներկայացվող մեթոդների և մեթոդիկաների մեկնաբանությունները,
համադրել դրանք մանկան հոգեախտորոշման այլ մեթոդներով ստացված արդունքների
հետ

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. Հաշվարկել և գնահատել մանկան հոգեախտորոշման մեթոդիկաներով և այլ
տեխնիկաներով (նկարային, հեքիաթի կիրառությամբ) ստացվող արդյունքները,
կանխատեսել մեկնաբանման դժվարությունները
5. Ցուցաբերել մասնագիտական հմտություններ տվյալների վերլուծություններում
6. Կատարել մանկան հոգեախտորոշման մեթոդիկաներով ստացվող քանակական և
որակական տվյալների մշակում

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
7. Գործնականում ինքնուրույն իրականացնել երեխայի անձի հոգեախտորոշիչ
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ընթացակարգ
8. Մեկնաբանել հոգեախտորոշիչ ընթացակարգով ստացված տվյալները, կատարել
ինքնուրույն եզրակացություններ, կարողանալ տալ առաջարկներ երեխաների հետ
արդյունավետ աշխատանքի համար
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Ներկայացնել երեխաների հետ հոգեախտորոշիչ և հոգեշտկող աշխատանքի իրականացման սկզբունքները և մեթոդները,
Բ3. Կիրառել հոգեախտորոշիչ մեթոդներ ինչպես օրինաչափ զարգացում ունեցող, այնպես էլ
ախտաբանական խնդիրներ ունեցող երեխաների և դեռահասների հետ աշխատանքում,
Գ1. Համագործակցել հարակից ոլորտների մասնագետների հետ,
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ և քննարկումներ
2. անհատական գործնական աշխատանքներ առանձին թեստերով և տեխնիկաներով
3. մասնագիտական հմտությունների ձևավորում և մարզում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.
Գնահատման մեթոդ. բանավոր պատասխաններ հարցերին և թեստային առաջադրանքների
կատարում, յուրաքանչյուրը 2-ական միավոր
Գնահատման չափանիշները. նյութի ինքնուրույն տիրապետում, պրոյեկտիվ թեստի
անցկացում և մեկնաբանում
2.2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.
Գնահատման
մեթոդ. հետազոտական խնդրի
առաջադրում,
համապատասխան
հոգեախտորոշիչ մեթոդիկայի ընտրություն, կիրառում և մեկնաբանում, յուրաքանչյուրը 2ական միավոր
Գնահատման չափանիշները. մեթոդիկայի համապատասխանություն դրված խնդրին և
ընթացակարգի կատարման ինքնուրույնություն, մեկնաբանումներ
3․ Ընթացիկ ստուգումները գնահատվում են 6 միավոր․
Գնահատման մեթոդ․ 3 հարցում՝ յուրաքաչյուրը 2-ական միավոր,
Գնահատման չափանիշներ․ հոգեախտորոշիչ մեթոդների տիրապետում, ընթացիկ
առաջադրանքների ինքնուրույն կատարում, ախտորոշիչ բաղադրիչների տիրապետում։
4․ Ինքնուրույն աշխատանք գնահատվում է 6 միավոր․
Գնահատման մեթոդ․ ուսուցանված հոգեախտորոշիչ մեթոդիկաների կիրառում
Գնահատման չափանիշները․ ինքնուրույն վերլուծություն և մեկնաբանում, եզրահանգումների
առկայություն։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
ԹԵՄԱ 1․ Երեխայի հոգեկան զարգացման գնահատում և ախտորոշում․ կոգնիտիվ, հուզական

և խոսքի ներդաշնակ զարգացումը մանկական և դեռահասության տարիքում

Երեխայի մտավոր կարղությունների գնահատում և համադորում կրթության մեջ
ստացվող արդյունքի հետ
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Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների
ռեսուրսների
բացահայտում
և
խթանում
հոգեախտորոշիչ
գործընթացի
շրջանակներում
Երեխաների հուզական զարգացման ախտորոշում, կրթական հաստատությունում
հարմարման խնդիրների դուրսբերում
Հոգեկան զարգացման գնահատման առաջադրանքներ, դպրոցի հարմարման և
ինքնագնահատականի թեստերի տիրապետում
ԹԵՄԱ
2․
Երեխաների
հոգեբանական
ախտորոշման
ընթացակարգերի

առանձնահատկությունները տարբեր տարիքներում

Հոգեախտորոշիչ ընթացակարգերի պահպանման խնդիրը
Ծնող-երեխա-մանկավարժ հարաբերությունների հստակեցումը հոգեախտորոշիչ
գործընթացի շրջանակներում
Ընթացակարգերի ճկունություն և օբյեկտիվության պահպանում երեխաների
հոգեախտորոշիչ տվյալների հավաքագրման ընթացքում
ԹԵՄԱ 3․ Առանձին հոգեախտորոշիչ մեթոդիկաների տիրապետման և կիրառման

առանձնահատկությունները

Թեստերի և տեխնիկաների գնահատման, ախտորոշման և շտկման ընթացակարգերի
տարբերակում և համադրում
Շտկող և ճշգրտող փոփոխությունների հնարավորությունները
հոգեբանական
գնահատման և ախտորոշման գործընթացներում
ԹԵՄԱ 4․ Նկարային թեստեր
«Նկարիր Մարդ»,
«Նկարիր ծառ» և այլ նկարային թեստերի ընթացակարգի
առանձնահատկությունները,
նորմատիվային ցուցանիշները, հոգեախտորոշիչ
գործառույթները և մեկնաբանությունները
ԹԵՄԱ 5․ Ապերցեպտիվ թեստեր
Ապերցեպտիվ թեստերի մոդիֆիկացված տարբերակների տարբեր տարիքների
համար․
Մանկան տարբերակ կենդանիների նկարներով, մանկական ապերցեպտիվ թեստ
մարդկանց կերպարներով, դեռահասության տարիքի համար նախատեսված
ապերցեպտիվ թեստ ուրվագծված պատկերներով
Թեստերի անցկացում, տիրապետում, ինքնուրույն կիրառում և մեկնաբում
ԹԵՄԱ 6․ Հոգեախտորոշիչ տեխնիկաների հեքիաթի կիրառությամբ
Հեքիաթյին գործառույթը երեխայի հոգեկան գնահատման տեսանկյունից
Հեքիաթային տեխնիկաների բազմազանությունը
Հեքիաթի կիրառությունը երեխայի ինքնագնահատման, Ես-ի գիտակցման և անձի
հոգախտորոշման համար
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Բեջանյան Ա. Տ., Պապոյան Վ. Ռ., Գալստյան Ա. Ս., Երեխայի հոգեկան զարգացումը
գնահատող փաթեթ: Մեթոդական ուղեցույց/ հեղինակային հրատարակչություն, Եր., 2017
2. Հեքիաթաթերապիայի տեսություն և պրակտիկա։ Ուսումնական ձեռնարկ / Ղազարյան
Գ․Հ․, Գալստյան Ա․Ս․, Մուրադյան Ե․Բ․-Եր․։Հեղ․ հրատ․, 2015
3. Детская психодиагностика. Практические занятия . сост. Филипова Ю.В., Ярославль. 2003
4. Беллак Л. и др. Проективная психология: Пер. с англ., 2-е изд., М., Психометрия, 2010
5. Бурлакова Н. С., Олешкевич В. И. Проективные методы: теория, практика применения к
исследованию личности ребенка – М.: Институт общегуманитарных исследований, 2001
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1. 1308/Մ07

2. Կրթության հոգեբանության կիրառական հարցեր

4. 2 ժամ/շաբ.

5․ դաս.- 2

6․ 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. առանց ընթացիկ գնահատման

3. 3 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

•
•
•

ծանոթացնել ուսանողներին կրթության կառուցվածքին, ուսումնական և
մանկավարժական գործունեության հոգեբանական առանձնահատկություններին և
օրինաչափություններին,
տրամադրել տարբեր տարիքային փուլերում սովորողների կրթության կազմակերպման
առանձնահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքներ,
ձևավորել ուսումնական գործընթացի գնահատաման և վերլուծության իրականացման
հմտություններ:
ձևավորել առանձնահատուկ կրթական կարիքներ ունեցող սովորողների
առանձնահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքներ

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ուսումնական գործունեության կառուցվածքը, ուսումնական մոտիվացիայի տեսակները
2. ուսուցանման դասական և ինտերակտիվ մեթոդների տարբերությունները,
3. մանկավարժին անհրաժեշտ մասնագիտական որակներն ու ընդունակությունները,
4. սովորողների ուսումնական գործունեության առանձնահատկությունները տարբեր
տարիքային փուլերում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. իրականացնել ուսումնական գործընթացի հոգեբանական գնահատում,
6.

իրականացնել դասավանդման ընթացքում կիրառվող մեթոդների վերլուծություն

7. տարբերակել տարբեր տարիքային խմբերին անհրաժեշտ հոգեբանամանկավարժական
աջակցության յուրահատկությունները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
8. տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (համացանցի ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ) օգտվելու հմտությունների,
9. պրոբլեմային իրավիճակների վերաբերյալ սեփական կարծիքը ձևավորելու և
արտահայտելու ունակության
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
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Ա2.
Սահմանել
մանկական
մեթոդաբանական հիմքերը,

հոգեբանության

ժամանակակից

տեսությունները

և

Ա3. Ներկայացնել երեխաների հետ հոգեախտորոշիչ և հոգեշտկող աշխատանքի իրականացման
սկզբունքները և մեթոդները,
Բ1. Նախագծել մանկական հոգեբանության ժամանակակից հիմնախնդիրներին վերաբերող
հետազոտական կիրառական ծրագրեր,
Բ5. Իրականացնել խորհրդատվական և լուսավորչական աշխատանք (psychoeducation) տարբեր
խնդիրների դեպքում թե երեխաների, թե նրանց հետ աշխատող մեծահասակների հետ
Գ1. Համագործակցել հարակից ոլորտների մասնագետների հետ
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2. Խմբային աշխատանք
3. Շրջված լսարանի մեթոդ
4. Տեսահոլովակի դիտում
5. Ուղղորդված դասախոսություն
6. Քննարկում
7. Դեպքի վերլուծուոյթուն
8. Հանդիպում հրավիրված մասնագետի հետ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1․ Ընթացիկ ստուգումները գնահատվում են 3 միավոր
Գնահատման մեթոդները՝ սեմինար հանդիպումների ընթացքում հանձնարարված գիտական
հոդվածների ընթերցում և քննադատական վերլուծություն
Գնահատման չափանիշները՝ առնվազն 1 հոդվածի ինքնուրույն
2․Ինքնուրույն աշխատանքը գնահատվում է 8 միավոր
Գնահատման մեթոդները՝ նախապես ընտրված թեմային համաձայն էսսեի ներկայացում
Գնահատման
չափանիշները՝
ուսումնասիրված
գրականության
քանակ,
մտքի
տրամաբանվածություն, վերլուծականություն
3․Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 9 միավոր.
Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր քննություն։ Հարցատոմսն ընդգրկում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը՝ 3-ական միավոր։
Գնահատման չափանիշները՝ դասընթացի նյութի յուրացման որակ և ընդգրկում, մտքի
վերլուծականություն և ինքնուրույնություն։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Կրթական համակարգեր: Կրթության տեսություններ
2. Արդյունավետ ուսումնական գործընթաց։ Ուսուցում: Զարգացնող ուսուցում:
3. Ուսումնական մոտիվացիա, դասավանդում և ուսուցում
4. Կրթական գոծընթացի սուբյեկտներ՝ մանկավարժ և սովորող
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5. Առանձնահատուկ կրթական կարիքներ և ներառական կրթություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Крайг Г., Бокум Д. -Психология развития. — 9-е изд. — СПб.: Питер, 2005. — 940
2. Лежнина Л.В. Становление практической психологии образования: кросс-культурный
анализ // Психологическая наука и образование. 2008. № 1. С. 31–37.
3. Педагогическая психология: Хрестоматия/ Сост. В.Н. Карандашев, Н.В. Носова, О.Н.
Щепелина.- СПб, Питер, 2006
4. Angele Attard, Emma Di Ioio, Koen Geven, Robert Santa- Student Centered Learning An Insight
Into Theory And Practice, Bucharest, 2010
5. Gopalan, Juliana Aida Abu Bakar, Abdul NasirZulkifli,Asmidah Alwi and Ruzinoor Che MatA
Review of the Motivation Theories in LearningValarmathie
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1. 1308/Մ08
4. 2 ժամ/շաբ.

2. Զարգացման դժվարություններ ունեցող երեխաների
գնահատում
5. դաս.- 2

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

3. 3 ECTS
կրեդիտ

7. առանց ընթացիկ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

•

նպաստել զարգացման տարբեր դժվարություններ ունեցող երեխաների /աուտիստիկ
սպեկտրի խանգարումներ, մտավոր, հոգեխոսքային զարգացման խնդիրներ և այլն/
առանձնահատկությունների վերաբերյալ համեմատական և ամբողջական գիտելիքների
յուրացմանը։
տրամադրել տեսական և գործնական գիտելիքներ զարգացման դժվարություններ
ունեցող երեխաների իմացական, հուզական, վարքային և շփման ոլորտի
առանձնահատկությունների գնահատման վերաբերյալ

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. տարբերակել զարգացման տարբեր դժվարություններ ունեցող երեխաների
առանձնահատկությունները, դրսևորումները և բնութագրերը
2. ծանոթանալ այդ երեխաների առանձնահատկությունների հետազոտման ընդհանուր
սկզբունքներին և մոտեցումներին
3. տիրապետել մասնագիտական դաշտում առկա գնահատման նորաստեղծ մեթոդներին և
մեթոդիկաներին

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. ձեռք բերել գիտելիքներ գնահատման համար անհրաժեշտ միջավայրային խաղային
պայմանների, գնահատման գործիքների, գնահատման փուլերի վերաբերյալ
5. հետազոտել զարգացման դժվարություններ ունեցող երեխաների իմացական, հուզական,
շփման և վարքային ոլորտի առանձնահատկությունները, կիրառել գնահատման գործիքները
6.

կազմել երեխայի հոգեբանական բնութագրերը, տիրապետել փաստաթղթային
ձևաչափերին

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
7. Կիրառելու գիտելիքները պրակտիկայում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Ներկայացնել երեխաների հետ հոգեախտորոշիչ և հոգեշտկող աշխատանքի իրականացման
սկզբունքները և մեթոդները,
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Ա5. Սահմանել զարգացման խանգարումների առաջացման գործոնները և աշխատանքի
առանձնահատկությունները
Բ3. Կիրառել հոգեախտորոշիչ մեթոդներ ինչպես օրինաչափ զարգացում ունեցող, այնպես էլ
ախտաբանական խնդիրներ ունեցող երեխաների և դեռահասների հետ աշխատանքում,
Բ4. Կիրառել հոգեշտկողական և հոգեթերապևտիկ մեթոդները զարգացման տարբեր
խնդիրներով երեխաների և նրանց շրջապատող մեծահասակների հետ աշխատանքում,
Գ1. Համագործակցել հարակից ոլորտների մասնագետների հետ,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն, գործնական պարապմունքներ, քննարկումներ, գիտափորձեր
2.պասիվ ունկնդրում, հանձնարարված գրականության ընթերցում
3.ինքնուրույն խնդիրների լուծման պլանի կազմում, չափումների, դիտարկումների ինքնուրույն
հետազոտությունների իրականացում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Գնահատման մեթոդ՝
Ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման համար կիրառվում է 20 միավորանոց
սանդղակ, նվազագույն շեմը՝ 10 միավոր
1․ Մասնակցություն՝ հատկացվող առավելագույն միավորը՝ 3

Գնահատման
չափանիշ՝
ուսանողների
մասնակցությունը
և
հաճախելիությունը
դասախոսություններին
2․ Ինքնուրույն աշխատանք՝՝ հատկացվող առավելագույն միավորը՝ 8
Գնահատման մեթոդ՝ դեպքերի վերլուծություններ, առաջադրված հարցերի պատասխաններ
գրավոր կերպով
Գնահատման չափանիշներ՝ աջակցության ուղղությունների և քայլերի պլանավորման
կարողություն, վերլուծական մտածողություն, տրամադրված տեսական նյութի վերլուծության
կարողություն
3․ Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ հատկացվող առավելագույն միավորը՝ 9
Գնահատման չափանիշներ՝ հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական
պատասխաններ
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
<< Զարգացման դժվարություններ ունեցող երեխաների հոգեբանական բնութագրերը>>,
<<Գնահատման փուլերը, մեթոդներն ու գործիքները>>, <<Գործնական հմտություններ
զարգացման դժվարություններ ունեցող երեխաների առանձնահատկությունների գնահատման
վերաբերյալ>>, <<Գնահատման փաստաթղթային ձևաչափերի մասին տեսա-գործնական
գիտելիքների տրամադրում>>։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Ադամյան Հ, Մարգարյան Լ. Մանկավարժահոգեբանական գնահատման և առակցության
գործընթացների կազմակերպումը աջակցության կենտրոններում, Երևան, 2019։
2. Անտոնյան Ս., Թովմասյան Լ., Զարգացման խանգարումներ և հոգեբանական խնդիրներ
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ունեցող երեխաներին տրամադրվող հոգեբանական աջակցություն, Երևան, 2019։
3. Забрамная С.Д., Левченко И.Ю., Психолого-педагогическая диагностика
нарушений развития (курс лекций). М., 2007.
4. Забрамная, О.В. Боровик, Практический материал для проведения психологопедагогического обследования детей: Коорекционная педагогика: М., 2008.
5. Романчук О. И. Синдром дефицита внимания и гиперактивности у детей. М., 2010.
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1. 1308/Մ09

2․ Մանկություն․փիլիսոփայական և պատմա-մշակութային
ասպեկտներ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս-2
6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

3. 3 ECTS
կրեդիտ

7. առանց ընթացիկ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. Ձևավորել գիտական աշխարհայացք, որի հիմնված է զարգացման հոգեբանության
մեթոդաբանական առանձնահատկությունները վերլուծելու կարողության և գործնական
կիրառության վրա:
2. Նպաստել մանկության ֆենոմենի գիտակցմանը և այն վերլուծելու ունակության
զարգացմանը՝ պատմամշակութային և մարդաբանական (անտրոպոլոգիական)
տեսանկյունից:
3. Զինել մանկության խնդիրների հետ աշխատելու գիտահետազոտական և կիրառական
մեթոդներով:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. բացատրելու մշակութայբանական և մարդաբանական (անտրոպոլոգիական) մոտեցումը
հոգեկան զարգացման ուսումնասիրման վերաբերյալ,
2. տարբերակելու պատմական ժամանակահատվածներում մանկության մեկնաբանման և
բնութագրման հիմնական առանձնահատկությունները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. կիրառելու երեխայի հարաբերությունների մեթոդաբանությունը և վերլուծության
սկզբունքները մանկության սոցիալական հոգեբանության ոլորտում
4. կիրառելու տարբեր պատմա-մշակութային ժամանակաշրջաններում երեխայի աշխարհի
պատկերի կառուցման վերլուծության սկզբունքները

5. կողմնորոշվելու ներտեսակային և ժամանակաշրջանային աքսելերացիայի հարցերում և
կիրառել այդ գիտելիքը գիտափորձում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
6 տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (համացանցի ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ) օգտվելու հմտությունների
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Ներկայացնել հիմնարար գիտելիք մանկության շրջանի տարբեր փուլերում զարգացման
առանձնահատկությունների, գործընթացների և օրինաչափությունների վերաբերյալ,
Ա2.

Սահմանել

մանկական

հոգեբանության
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ժամանակակից

տեսությունները

և

մեթոդաբանական հիմքերը,
Բ2. ՈՒսումնասիրել երեխայի զարգացաման առանձնահատկությունները սոցիալ-մշակութային
գործոնների ներքո և վերլուծել ընտանիքի դերը երեխայի անձի զարգացման գործընթացում
Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2. Մասնակցություն քննարկումներին և հանձնարարված գրականության քննադատական
վերլուծություն
3. Հիմնախնդրի ինքնուրույն վերլուծություն և բանավոր զեկուցում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Ինքնուրույն աշխատանքը գնահատվում է 8 միավոր
Գնահատման մեթոդները՝ վերլուծական էսսե։
Գնահատման չափանիշները՝ նյութի վերլուծականությունը և տրամաբանվածությունը։
2․ Մասնակցությունը գնահատվում է 3 միավոր
Դասերին ներկայացության համար տրվում է 1 միավոր, դասերին մասնակցության և
հարցադրումների ձևակերպման համար տրվում է 2 միավոր։
3․ Եզրափակիչ քննություն գնահատվում է 9 միավոր
Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում։
Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման աստիճանը, վերլուծականությունը և
տրամաբանվածությունը։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Մանկության հիմնախնդիրների պատմա-մշակութային և մարդաբանական
(անտրոպոլոգիական) վերլուծություն (մեթոդաբանական ասպեկտ)
2. Մանկության աշարհը տարբեր մշակույթնեում և ժամանակաշրջաններում
3. Ժամանակակից պատկերացումները մանկության վերաբերյալ
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.

Абраменкова В.В. Социальная психология детства, М,: «ПЕРСЭ», 2008
Зеньковский В.В. Психология детства, Екатеринбург, 1995
Мид М. Культура и мир детства, М.:1988
Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология развития человека: Развитие субъективной
реальности в онтогенезе: «Учебное пособие», М.: ПСТГУ, 2013
5. Субботский Е.В. Строящееся сознание, М.: Смысл, 2007
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1. 1308/Մ10 2. Հոգեֆիզիկական զարգացման խանգարումներ ունեցող
երեխաների հոգեբանություն
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.- 2, գործ.- 2
6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
8.Դասընթացի նպատակն է՝
•

•

•

•

3. 6 ECTS
կրեդիտ

7. եզրափակիչ գնահատումով

Ուսանողներին տրամադրել զգայական, հոգեկան, մտավոր և ֆիզիկական
զարգացման խանգարումներ ունեցող երեխաների հոգեկան զարգացման
առանձնահատկությունների
և
օրինաչափությունների
մասին
հիմնարար
գիտելիքներ:
Զարգացնել ուսանողների կարողությունները իրականացնելու զգայական,
հոգեկան/մտավոր և ֆիզիկական զարգացման խանգարումներ ունեցող երեխաների
հոգեկան զարգացման առանձնահատկությունների հոգեբանական գնահատում:
Ուսանողներին ունակ դարձնելու ցուցաբերել հոգեբանական մասնագիտական
աջակցություն և ուղեկցում հոգեֆիզիկական զարգացման խանգարումներ ունեցող
երեխաներին և նրանց ընտանիքներին:
Ձևավորելու ուսանողների հմտությունները առաջադրելու հոգեֆիզիկական
զարգացման խանգարումներ ունեցող անձանց և նրանց ընտանիքների
հոգեբանական հիմնախնդիրների վերաբերյալ մասնագիտական լուծումներ՝
ելնելով գիտության արդի տվյալներից:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Սահմանելու հոգեֆիզիկական զարգացման խանգարումներ ունեցող երեխաների
հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները, հիմնական կատեգորիաների ապարատը:
2. Ներկայացնելու հոգեֆիզիկական զարգացման խանգրումներ ունեցող երեխաների
հոգեբանության հիմնարար մեթոդաբանական հիմքերը, սկզբունքները, այս
երեխաների հոգեկան զարգացման օրինաչափությունները և
առանձնահատկությունները:
3. Մեկնաբանելու հոգեֆիզիկական զարգացման խանգարումներ ունեցող անձանց
հոգեկան զարգացման խանգարումների պաթոգենեզը, դրանց ձևավորման վրա ազդող
գործոնները, դիզօնթոգենեզի տարբեր տեսակներին բնորոշ
առանձնահատկությունները:
4. Ընտրելու հոգեֆիզիկական զարգացման խանգարումներ ունեցող երեխաների
հոգեբանական գնահատման և աջակցության արդյունավետ մեթոդներ և ուղիներ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. Կիրառել դասընթացի ժամանակ ձեռքբերված գիտելիքները հոգեֆիզիկական
զարգացման խանգարումեր ունեցող երեխաներին և նրանց ընտանիքներին
ցուցաբերվող հոգեբանական միջամտության ժամանակ:
6. Մշակել հոգեֆիզիկական զարգացման խանգարումներ ունեցող երեխաներին և
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նրանց ընտանիքներին ցուցաբերվող հոգեբանական աջակցության ուղիներ:
7.

Վերլուծել և քննադատաբար գնահատել հոգեֆիզիկական զարգացման
խանգարումներ ունեցող անձանց հոգեբանության արդի մոտեցումները:

8. Գնահատել հոգեֆիզիկական զարգացման խանգարումներ ունեցող երեխաներին
ցուցաբերվող հոգեբանական աջակցության արդի մեթոդների և ուղիների
արդյունավետությունը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
9. Օգտվելու մասնագիտական ֆունդամենտալ և արդի գրականությունից և
ուսումնասիրություններից:
10. Պատրաստել զեկույցներ, վարել գիտական բանավեճեր
11. Ստեղծագործաբար կիրառել ունեցած գիտելիքները
12. Արդյունավետ կերպով պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսներ

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Ներկայացնել երեխաների հետ հոգեախտորոշիչ և հոգեշտկող աշխատանքի իրականացման սկզբունքները և մեթոդները,
Ա4. Բնութագրել խորհրդատվական և հոգեթերապևտիկ աշխատանքի իրականացման
սկզբունքները և առանձնահատկությունները տարբեր հոգեբանական դժվարությունների
դեպքում,
Ա5. Սահմանել զարգացման խանգարումների առաջացման գործոնները և աշխատանքի
առանձնահատկությունները
Բ2. ՈՒսումնասիրել երեխայի զարգացաման առանձնահատկությունները սոցիալմշակութային գործոնների ներքո և վերլուծել ընտանիքի դերը անձի զարգացման
գործընթացում
Բ4. Կիրառել հոգեշտկողական և հոգեթերապևտիկ մեթոդները զարգացման տարբեր
խնդիրներով երեխաների և նրանց շրջապատող մեծահասակների հետ աշխատանքում,
Բ5. Իրականացնել խորհրդատվական և լուսավորչական աշխատանք (psychoeducation)
տարբեր խնդիրների դեպքում թե երեխաների, թե նրանց հետ աշխատող մեծահասակների
հետ
Գ1. Համագործակցել հարակից ոլորտների մասնագետների հետ,
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. բացահայտել հոգեֆիզիկական զարգացման խանգարումներ ունեցող երեխաների
հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները
2. վերլուծել այս անձանց և նրանց ընտանիքներին ցուցաբերվող մասնագիտական
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աջակցության արդի մարտահրավերները Հայաստանում և արտերկրում
3. առաջադրել ուղիներ զգայական, հոգեկան, մտավոր և ֆիզիկական զարգացման
խանգարումներ ունեցող անձանց հոգեբանական հիմնախնդիրների լուծումների համար
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1․ 1-ին ընթացիկ քննություն՝ գրավոր քննություն։ Գնահատման բաղադրիչի կշիռը կազմում
է 20%: Հատկացվող առավելագույն միավորը 4 է:
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի
ճիշտ մեկնաբանություն:
2․ 2-րդ ընթացիկ քննության գնահատման բաղադրիչի կշիռը կազմում է 20%: Հատկացվող
առավելագույն միավորը 4 է:
Գնահատման մեթոդ. ռեֆերատի ներկայացում:
Գնահատման չափանիշներ. վերլուծական մոտեցում, էսսեում արտացոլված նյութի
ամբողջականություն, նյութի տիրպետման աստիճան և ներկայացման որակ:
3. Մասնակցության բաղադրիչի կշիռը կազմում է 15%: Հատկացվող առավելագույն
միավորը 3 է:
4. Եզրափակիչ քննության գնահատման բաղադրիչի կշիռը կազմում է 45%: Հատկացվող
առավելագույն միավորը 9 է:
Գնահատման մեթոդ․ Բանավոր քննություն ըստ առաջադրված հարցաշարի:
Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական
պատասխաններ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Հոգեֆիզիկական զարգացման խանգարումներ ունեցող անձանց հոգեբանության
առարկան, օբյեկտը, խնդիրները, բաժինները, միջառարկայական կապերը,
մեթոդները,
Հոգեֆիզիկական զարգացման խանգարումներ ունեցող անձանց հոգեբանության
կատեգորիաների ապարատը:
Հոգեֆիզիկական զարգացման խանգարումներ ունեցող անձանց հոգեբանության
մեթոդաբանական հիմքերը:
Մտավոր զարգացման խանգարումներ ունեցող անձանց հոգեբանություն:
Տեսողության խանգարումներ ունեցող անձանց հոգեբանություն:
Լսողության խանգարումներ ունեցող անձանց հոգեբանություն:
Խոսքի խանգարումներ ունեցող անձանց հոգեբանություն:
Հենաշարժիչ համակարրգի խանգարումներ ունեցող անձանց հոգեբանություն:
Աուտիստիկ սպեկտրի խանգարումներ ունեցող անձանց հոգեբանություն:
Ուշադրության
պակասի
և
գերակտիվության
համախտանիշ,
վարքի
խանգարումներ:
Զարգացման բարդ և բազմակի խագարումներ ունեցող անձանց հոգեբանություն

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.

Детская психиатрия. Под ред. Э.Эйдемиллера, П.: 2006
Мамайчук И.И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в
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3.
4.
5.

развитии, Спб:-2006
Слепович Е.С., Поляков А.М., Работа с детьми с интеллектуальной недостаточностью,
Спб- 2006
Assessing Communication and Learning in Young Children who are Deafblind or who
have Multiple Disabilities, Ed. By Charity Rowland, Ph.D, © 2009 by Design to Learn
Projects, Oregon Health & Science University
Inclusive education strategies: a textbook, ed. R.Ticha et al., UofM, ASPU, UNICEF Armenia,
Minnesota, USA © 2018
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1. 1308/Մ11

2. Մանկական հոգեթերապիա

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.- 2, գործ.- 2

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատումով

3. 6 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝ ծանոթացնել ուսանողներին երեխաների հոգեթերապիայի
էությանը, առանձնահատկություններին, հնարներին և մեթոդներին, տարաբնույթ
հոգեբանական դժվարություններ ունեցող երեխաների հետ աշխատանքի էական
կողմերին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.
3.

սահմանելու երեխայի հոգեթերապիային վերաբերող հիմնական մոտեցումները,
հասկացությունները
հիմնավորելու մանկական հոգեթերապիայի ձևերը, ուղղությունները
ներկայացնելու մանկական հոգեթերպաիայի պատմությանը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.
5.
6.
7.

տարբերակել հոգեթերապևտիկ աշխատանքի պահանջ ունեցող երեխաների
կարիքները
կազմակերպել և պլանավորել մանկական հոգեթերպաևտիկ աշխտանքները
տարբերակել հոգեթերապևտիկ աշխատանքի ընթացքում ծագող դժվարությունները
կառուցել ծնող-խորհրդատու արդյունավետ փոխհարաբերություններ՝ երեխային
աջակցեկու նպատակով

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
8.
9.

կիրառելու մանկան և դեռահասի հոգեթերապիա վարելու հնարները
գիտելիքները պրակտիկայում
պահպանելու էթիկայի սկզբունքները խորհրդատվության գործընթացը
կազմակերպելիս

և

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Ներկայացնել երեխաների հետ հոգեախտորոշիչ և հոգեշտկող աշխատանքի իրականացման սկզբունքները և մեթոդները,
Ա4. Բնութագրել խորհրդատվական և հոգեթերապևտիկ աշխատանքի իրականացման
սկզբունքները և առանձնահատկությունները տարբեր հոգեբանական դժվարությունների
դեպքում,
Բ1. Նախագծել մանկական հոգեբանության ժամանակակից
վերաբերող հետազոտական կիրառական ծրագրեր,

հիմնախնդիրներին

Բ5. Իրականացնել խորհրդատվական և լուսավորչական աշխատանք (psychoeducation)
տարբեր խնդիրների դեպքում թե երեխաների, թե նրանց հետ աշխատող մեծահասակների
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հետ
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
դասախոսություններ և քննարկումներ,
2.
մենագրությունների, հոդվածների վերլուծություններ,
3.
դերային խաղեր, հմտությունների մարզում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1․ 1-ին ընթացիկ քննություն՝ գրավոր քննություն։ Ընթացիկ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր։
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր
կերպով:

Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի
ճիշտ մեկնաբանություն:

2․ 2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր..
Գնահատման մեթոդ. մենագրության վերլուծության և բանավոր ներկայացման
գնահատում:

Գնահատման չափանիշներ. վերլուծական մոտեցում, էսսեում արտացոլված նյութի
ամբողջականություն, նյութի տիրպետման աստիճան և ներկայացման որակ:

3․ Մասնակցությունը՝ 3 միավոր
4․ Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 9 միավոր..
բանավոր քննություն ըստ առաջադրված հարցաշարի:

Գնահատման

չափանիշներ.

հարցերի

առանցքային

կողմերի

իմացություն,

վերլուծական պատասխաններ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բաժին 1. Մանկական հոգեթերապիան որպես հոգեթերապեվտիկ առանձին
ուղղություն։
Բաժին 2. Մանկական հոգեթերապիայի փուլերը։
Բաժին 3. Մանկական հոգեթերապիայում կիրառվող հմտություններ։
Բաժին 4. Մանկական հոգեթերապիայի սահմաններում կիրառվող հոգեթերապեվտիկ
տեխնիկաներ։
Բաժին 5. Մանկական հոգեթերապիա հոգեբանական տարբեր դժվարություններ ունեցող
երեխաների եվ դեռահասների հետ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Խանամիրյան Ի․ <<Մանկան հոգեթերապիա>> ուսումնական ձեռնարկ, Երևան,
Զանգակ 2016.
2. Бремс К. «Полное руководство по детской психотерапии» , М., ЭКСМО-Пресс, 2002,
640 стр.
3. Четик М. «Техники детской терапии», СПб, «Питер», 2003, 256 стр.
4. Экслайн В. «Игровая терапия», М., Апрель-пресс, 2007, 480 стр.
5. Landreth, G. L. (2002). Play therapy: The art of the relationship. New York, NY: BrunnerRoutledge.
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ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ
Կամընտրական

1. 1308/Մ12

2. Ավազաթերապիա

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.- 2

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

Ուսանողներին օժտել ավազաթերապիայի՝ որպես արտ-թերապևտիկ մեթոդի
վերաբերյալ համակողմանի գիտելիքներով:

•

Ծանոթացնել ավազաթերապիայի դասական և մոդիֆիկացված տեսակներին,
թերապևտիկ և զարգացնող աշխատանքում կիրառությանը, ավազանկարչությանը՝
որպես հոգեբանական աշխատանքում ավազի կիրառության նորագույն եղանակի:

•

Տրամադրել տեղեկություն մանկական ավազաթերապիայի
առանձնահատկությունների, մանկական հոգեթերապիայում դրա կիրառության
ուղիների վերաբերյալ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
Ներկայացնել ավազաթերապիայի էությունը, ծագման պատմությունը,
առավելություններն ու սահմանափակումները:
2. Նկարագրել ավազաթերապիայի փուլերը, ավազաթերապիայի սենյակի
կահավորումն ու կիրառվող նյութերը:
3. Մեկնաբանել ավազային աշխարհի պատկերներ՝ ըստ յունգյան և մոդիֆիկացված
ավազաթերապիայի սկզբունքների:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

Վերլուծել ավազային աշխարհը, կատարել առաջնային գնահատում:

5. Կիրառել ավազով զարգացնող խաղեր տարբեր տարիքային խմբերի երեխաների
հետ:
6.

Մշակել և իրականացնել ավազով զարգացնող աշխատանքի ծրագիր:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
7.

Կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
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Ա3. Ներկայացնել երեխաների հետ հոգեախտորոշիչ և հոգեշտկող աշխատանքի իրականացման սկզբունքները և մեթոդները,
Ա4. Բնութագրել խորհրդատվական և հոգեթերապևտիկ աշխատանքի իրականացման
սկզբունքները և առանձնահատկությունները տարբեր հոգեբանական դժվարությունների
դեպքում,
Բ3. Կիրառել հոգեախտորոշիչ մեթոդներ ինչպես օրինաչափ զարգացում ունեցող, այնպես էլ
ախտաբանական խնդիրներ ունեցող երեխաների և դեռահասների հետ աշխատանքում,
Բ4. Կիրառել հոգեշտկողական և հոգեթերապևտիկ մեթոդները զարգացման տարբեր
խնդիրներով երեխաների և նրանց շրջապատող մեծահասակների հետ աշխատանքում,
Գ1. Համագործակցել հարակից ոլորտների մասնագետների հետ։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. մեծ և փոքր խմբերով քննարկումների կազմակերպում,
3. հանձնարարված գրականության (մասնավորապես մենագրությունների) վերլուծություն և
բանավոր զեկուցում:
4. գործնական աշխատանք, պրակտիկ հմտությունների մարզում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր
կերպով:

Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի
ճիշտ մեկնաբանություն:

2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր
կերպով:

Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի
ճիշտ մեկնաբանություն:

3. Ինքնուրույն աշխատանքը գնահատվում է առավելագույնը 5 միավոր․
Գնահատման մեթոդ. Ավազաթերապիայի վերաբերյալ էսսեի պատրաստման և բանավոր
ներկայացման գնահատում:

Գնահատման չափանիշներ. վերլուծական մոտեցում, էսսեում արտացոլված նյութի

ամբողջականություն, նյութի տիրապետման աստիճան և ներկայացման որակ:
4. Ընթացիկ ստուգումը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.
Գնահատման մեթոդ. Ավազային որևէ աշխարհի մեկնաբանություն:

Գնահատման չափանիշներ. Մեկնաբանման սկզբունքների իմացություն, վերլուծական

միտք:
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5. Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր։
Գնահատման մեթոդները՝ գործնական դասերին մասնակցություն, առաջադրանքների
կատարում, տեխնիկայի իրականացում:

Գնահատման չափանիշները՝ տեխնիկաների իրականացման սկզբունքների իմացության

դրսևորում:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ավազաթերապիա (պատմությունը, գործընթացը, նյութերը)
2. Ավազի աշխարհի մեկնաբանում
3. Ավազով զարգացնող աշխատանք, ավազանկարչություն
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Сакович, Н. Технология игры в песок. Игры на мосту /Н.А. Сакович. - СПб. : Речь, - 2006.
— 176 с.
2. Штейнхардт Л. - Юнгианская песочная психотерапия : СПб.: Питер. 2001_ 320 с.
3. Эль Г. Человек, играющий в песок. Динамичная песочная терапия. — СПб.: Речь, 2010.—
208 с.
4. Labovitz B., Goodwin A. Sandplay Therapy; W.W. Norton&Company, New York/London, 2000,
278p.
5. Mitchell R., Friedman H . S. Sandplay. Past, Present and Future. 2002, 151 p.
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2. Ընտանեկան ճգնաժամային միջամտություն

4. 2 ժամ/շաբ.

3. 3 ECTS կրեդիտ

5․ դաս.- 2

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. առանց եզրափակիչ գնահատման
Դասընթացի նպատակն է ՝
● ծանոթացնել ուսանողների ընտանեկան ճգնաժամային իրավիճակների,
առանձնահատկություններին, հիմնականմոտեցումներին,
● փոխանցել գիտելիքներ տարաբնույթ հոգեբանական դժվարությունների դեպքում
ճգնաժամային խորհրդտավության կազմակերպմանվերաբերյալ,
● ծանոթացնել հոգեբանական տարբեր դժվարություններ ունեցող երեխաների և
դեռահասների ընտանիքների և երեխայի շրջապատի հետ իրականացվող
աշխատանքների հիմնական ուղղություններին։
● ծանոթացնել
ուսանողներին
բռնության
ենթարկված
անչափահասների
հոգեբանական հետևանքներին, արտահայտման առանձնահատկություններին և
հոգեբանական աջակցության առանձնահատկություններին
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն․
1.

երեխաների և դեռահասների ճգնաժամային խորհրդատվության էական
առանձնահատկությունների, սահմանների, կիրառման ոլորտների նկարագրում,
2. մանկան
և
դեռահասների
ճգնաժամային
միաջամտության
հիմնական
ուղղությունների մատնանշում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. ճգնաժամային իրավիճակում գտնվող երեխաների և դեռահասների կարիքների

տարբերակում
2. ճգնաժամի տեսակները և դրանց առանձնահատկությունները տարբերակում
3. ընտանիքների հետ աշխատանքում հոգեթերապևտիկ տեխնիկաների կիրառում,
4. երեխայի հետ ճգնաժամային իրավիճակներում ծնողավարական, մանկավարժական
մոտեցումների նախագծում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. տեղեկատվության
տարատեսակ
աղբյուրներից
(համացանցի
ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ) օգտվելու հմտությունների,
2. պրոբլեմային իրավիճակների
արտահայտելու ունակության

վերաբերյալ

սեփական

կարծիքը

ձևավորելու

և

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Ներկայացնել երեխաների և դեռահասների հետ հոգեախտորոշիչ և հոգեշտկող
աշխատանքի իրականացման սկզբունքները և մեթոդները,
Բ2. ՈՒսումնասիրել երեխայի զարգացաման առանձնահատկությունները սոցիալմշակութային գործոնների ներքո և վերլուծել ընտանիքի դերը անձի զարգացման
գործընթացում
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Բ3. Կիրառել հոգեախտորոշիչ մեթոդներ ինչպես օրինաչափ զարգացում ունեցող, այնպես էլ
ախտաբանական խնդիրներ ունեցող երեխաների և դեռահասների հետ աշխատանքում
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2. Խմբային աշխատանք
3. Շրջված լսարանի մեթոդ
4. Տեսահոլովակի դիտում
5. Ուղղորդված դասախոսություն
6. Քննարկում
7. Դեպքի վերլուծուոյթուն
8. Հանդիպում հրավիրված մասնագետի հետ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1․1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.
Գնահատման մեթոդները՝ թեսթային աշխատանք դասախոսությունների ընթացքում
քննարկված նյութերի հիման վրա
Գնահատման չափանիշները՝ թեսթային աշխատանքը ներկայացվում դասախոսությունների
հիման վրա։
2․ 2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 5 միավոր.
Գնահատման մեթոդները՝ թեսթային աշխատանք դասախոսությունների ընթացքում
քննարկված նյութերի հիման վրա
Գնահատման չափանիշները՝ թեսթային աշխատանքը ներկայացվում դասախոսությունների
հիման վրա։
3․ Ինքնուրույն աշխատանքը գնահատվում է 8 միավոր
Գնահատման մեթոդները՝ Գնահատման մեթոդները՝ ինքնուրույն աշխատանքի գնահատում
(հանձնարարված գրականության ընթերցում և քննադատական վերլուծություն, բանավոր
վերլուծական զեկույցի ներկայացում)։
Գնահատման չափանիշները՝ նյութի ինքնուրույն վերլուծություն, սեփական մոտեցման
ներկայացում։
4․ Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր։
Գնահատման մեթոդները՝ գործնական դասերին մասնակցություն, առաջադրանքների
կատարում:
Գնահատման չափանիշները՝ տեխնիկաների իրականացման սկզբունքների իմացության
դրսևորում:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ընտանեկան ճգնաժամերի ըությունը, առանձնահատկությունները տեսակները
2. Բռնութայն հիմնահարցը որպես ընտանեկան -գնաժամ
3. Ճգնաժամային միջամտության առանձնահատկությունները ընատնեկան
ճգնաժամերի պարագայում
4. Կրթական ճգնաժամային արձագանքում
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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1. 1308/Մ14

2. Երեխայի առողջության հոգեբանություն

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.- 2

6․ 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման

3. 3 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ուսանողներին տրամադրելու գիտելիքներ երեխայի զարգացման ընթացքում առողջության և
հիվանդության ըմբռնումների մասին

•

ծանոթացնել ուսանողներին երեխաների առողջության հոգեբանության վերաբերյալ
համակարգային մոտեցումներին

•

օժանդակելու ուսանողներին՝ զարգացնելու իրենց մասնագիտական գիտելիքները և
կարողությունները երեխայի առողջ զարգացմանն ուղղված աշխատանքի համար:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ձևակերպել երեխայի առողջության և հիվանդության հասկացումը զարգացման
համատեքստում:
2. Սահմանել երեխայի առողջության վրա ազդող գործոնների վերաբերյալ ժամանակակից
մոտեցումները:
3. Ճանաչել և մեկնաբանել երեխայի առողջության պահպանման համակարգային խնդիրները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. Կիրառել առողջության հոգեբանության հիմնական մեթոդները՝ երեխայի առողջության
հետազոտման և առողջ անձի մոդելի կառուցման համար:
5. Վերլուծել և տարանջատել երեխայի առողջության համար ռիսկային գործոնները և
ընտանիքի դերը առողջության ներքին պատկերի ձևավորման մեջ:
6. Երեխայի
առողջության
պահպանման
և
բարելավման
համար
իրականացնել
հոգեշտկողական, հոգեթերապևտիկ միջամտություններ ինչպես երեխաների, այնպես էլ
մեծահասակների հետ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
7.

Կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում:

8. Աշխատել բազմասնագիտական թիմում և լուծել խնդիրներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Բնութագրել խորհրդատվական և հոգեթերապևտիկ աշխատանքի իրականացման սկզբունքները
և առանձնահատկությունները տարբեր հոգեբանական դժվարությունների դեպքում,
Բ2. ՈՒսումնասիրել երեխայի զարգացաման առանձնահատկությունները սոցիալ-մշակութային
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գործոնների ներքո և վերլուծել ընտանիքի դերը երեխայի անձի զարգացման գործընթացում
Բ5. Իրականացնել խորհրդատվական և լուսավորչական աշխատանք (psychoeducation) տարբեր
խնդիրների դեպքում թե երեխաների, թե նրանց հետ աշխատող մեծահասակների հետ
Գ1. Համագործակցել հարակից ոլորտների մասնագետների հետ
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2. Փոքր խմբերով աշխատանք
3. Իրավիճակների (դեպքի) վերլուծություն
4. Դերային և գործնական խաղեր
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.
1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.
Գնահատման մեթոդ. բանավոր զեկույցի ներկայացում:
Գնահատման չափանիշներ. վերլուծական մոտեցում, ինքնուրույնություն, նյութի տրամաբանական
մեկնաբանություն, կիրառական ելքերի դուրսբերում։
2.
2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 5 միավոր.
Գնահատման մեթոդ. հետազոտական նախագծի ներկայացում:
Գնահատման չափանիշներ. իրականացված հետազոտական աշխատանք՝ հիմնված անցած
մեթոդաբանության վրա, հետազոտական տվյալների ճշգրիտ վերլուծություն և մեկնաբանություն,
ստացված արդյունքների համադրում տեսական մոդելի հետ:
3.
Ինքնուրույն աշխատանքը գնահատվում է առավելագույնը 8 միավոր.
Գնահատման մեթոդ. տեսագործնական մեթոդաբանական մոդելի ստեղծում և ներկայացում:
Գնահատման չափանիշներ. անցած մեթոդաբանության վրա հիմնված տեսագործնական մոդել՝
կիրառական ելքերի սահմանմամբ և տեսական մոդելի հետ համադրությամբ։
4․ Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր․
Գնահատման մեթոդ. առաջադրված հանձնարարությունների ներկայացում:
Գնահատման չափանիշներ նախապես հանձնարարված առաջադրանքների կատարում և
ներկայացում։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Առողջության հոգեբանությունը՝ որպես գիտակարգ: Ուսումնասիրման խնդիրներն ու
հիմնահարցերը: Առողջությունը՝ որպես համակարգային ֆենոմեն: Կենսասոցիալական մոտեցում:
Երեխայի առողջության հոգեբանություն: Առողջության վրա ազդող գործոնները: Առողջություն և
հիվանդություն: Ռիսկային գործոններ:
Առողջության ներքին պատկերը երեխաների և դեռահասների մոտ: Երեխայի առողջության ներքին
պատկերի տարիքային առանձնահատկությունները: Ընտանիքի դերը առողջության ներքին
պատկերի ձևավորման մեջ: Երեխաների և դեռահասների առողջության ներքին պատկերի
աղճատումների հետ հոգեբանական աջակցության ձևերը:
Երեխաների տարբեր հիվանդությունների հետ կապված սթրեսային գործոնները և դրանց
հաղթահարման ձևերը:
Հիվանդություն ունեցող երեխաների ընտանիքի դերը, սոցալական
աջակցությունը՝ որպես խնդրի հաղթահարման միջոց: Ցավի և սթրեսի կառավարում:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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1. 1308/Մ15

2. Հոգետրավման մանկության շրջանում

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.- 2

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման

3. 3 ECTS
կրեդիտ

8․ Դասընթացի նպատակն է՝
Ծանոթացնել ուսանողներին մանկական հոգեթրավմայի էությանը, դրսևորոման
առանձնահատկություններին և մասնագիտական աջակցության ձևերին։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
6. սահմանելու հոգեթրավմա հասկացությունը և տարբերակելու այն սթրեսային իրավիճակներից
7. ներկայացնելու հոգեթրավմային տրվող հիմնական տարիքային առանձնահատկությունները
8. տարբերակելու հոգեթրավմայի արդյունքում առաջացած ախտանիշները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
9. գնահատելու երեխայի հոգեվիճակը հոգեթրավմայի արդյունքում
10.
առանձնացնելու և վերլուծելու հոգեթրավմային տրվող արձագանքման
առանձնահատկությունները
11.

պլանավորելու և կազմակերպելու հոգեթրավմայի հաղփահարման միջամտության ձևերը

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
12.
10.

կիրառելու գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպելու և լուծելու գործնական խնդիրներ:
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Ա3. Ներկայացնել երեխաների հետ հոգեախտորոշիչ և հոգեշտկող աշխատանքի իրականացման
սկզբունքները և մեթոդները,
Ա4. Բնութագրել խորհրդատվական և հոգեթերապևտիկ աշխատանքի իրականացման սկզբունքները
և առանձնահատկությունները տարբեր հոգեբանական դժվարությունների դեպքում,
Բ1. Նախագծել մանկական հոգեբանության ժամանակակից հիմնախնդիրներին վերաբերող
հետազոտական կիրառական ծրագրեր,
Բ4. Կիրառել հոգեշտկողական և հոգեթերապևտիկ մեթոդները զարգացման տարբեր խնդիրներով
երեխաների և նրանց շրջապատող մեծահասակների հետ աշխատանքում,
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
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1. Դասախոսություններ և քննարկումներ
2. Հոդվածների վերլուծություն
3.Վարժանքներ և դերային խաղեր
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1․ 1-ին ընթացիկ քննություն՝ գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր։
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճիշտ
մեկնաբանություն:
2․ 2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 5 միավոր.
Գնահատման մեթոդ. բանավոր հարցում:
Գնահատման չափանիշներ. անցած նյութի յուրացման, վերլուծության ռեֆլեքսիայի և ներկայացման
տրամաբանության աստիճանը:
3.Ինքնուրույն աշխատանքի ներկայացում՝ գնահատվում է առավելագույնը 8 միավոր
Գնահատման մեթոդ. հոդվածի վերլուծության և բանավոր ներկայացման գնահատում:
Գնահատման չափանիշներ. վերլուծական մոտեցում, նյութի տիրպետման աստիճան և
ներկայացման որակ:
4.Մասնակցությունը՝ 3 միավոր
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Բաժին 1. Հոգեթրավմայի էությունը և առանձնահատկությունները։ Սթրեսի և հոգեթրավմայի

առանձնահատկությունները։ Հոգեթրավմայի
Առաջնային և երկրորդային հոգեթրավմա։

տեսակները,

առաջացման

պատճառները։

Բաժին 2․ Հոգեթրավմային տրվող արձագանքները։ Արձագանքը պայմանավորող գործոններ։
Արձագանքման առանձնահակությունները տարբեր տարիքային փուլերում։

Բաժին 3. Հոգեթրավմա ապրած երեխայի աջակցություն
Բաժին 4. Հոգեթրավմա առաջացնող կյանքի տարբեր դժվարություններ, դրանց
առանձնահատկությունները /ամուսնալուծություն, կորուստ, բռնություն, պատերազմ և այլ/
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.

5.

Խանամիրյան Ի․, Գևորգյան Դ․, Երեխան և հոգեթրավման․ձեռնարկ աջակցող
մեծահասակների համար, Երևան, 2018
Барнс М., Рикардс А. Работа с детьми оплакивающими потерю близких: Руководство. Детский
юридический центр, 2004.
Child development and trauma guide (2007), A Victorian Government Initiative, Department of
Human Services. https://www.secasa.com.au/pages/ child-development-and-trauma-guide/
Children and Trauma. Update for Mental Health Professionals (2008), APA Presidential Task Force on
Posttraumatic
Stress
Disorder
and
Trauma
in
Children
and
Adolescents.
http://www.apa.org/pi/families/resources/children-trauma-update.aspx
Cook A., Blaustein M., Spinazzola J. and Kolk van der B. (Editors) (2003), Complex Trauma in
Children and Adolescents. White Paper from the National Child Traumatic Stress Network Complex
Trauma Task Force.
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1. 1308/Մ16

2. Պրենատալ հոգեբանություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.- 2

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

Ուսանողներին հիմնարար գիտելիքներ փոխանցել պրենատալ հոգեբանության տեսական
հիմքերի վերաբերյալ

•

Զարգացնել ուսանողների գործնական հմտությունները այս ոլորտի խնդիրների հետ
աշխատանքում:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Նկարագրելու պրենատալ հոգեբանության հիմնական հասկացությունները,առանցքային
գաղափարները, փուլերը և այլն,
2.

Համեմատելու պրենատալ հոգեբանության տարբեր տեսությունների մոտեցումները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. Կիրառելու պրենատալ հոգեբանության տեսական գիտելիքները տվյալ անձանց հետ
աշխատանքում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
4.

պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Ներկայացնել հիմնարար գիտելիք մանկության շրջանի տարբեր փուլերում զարգացման
առանձնահատկությունների, գործընթացների և օրինաչափությունների վերաբերյալ,
Բ2. ՈՒսումնասիրել երեխայի զարգացաման առանձնահատկությունները սոցիալ-մշակութային
գործոնների ներքո և վերլուծել ընտանիքի դերը անձի զարգացման գործընթացում
Գ1. Համագործակցել հարակից ոլորտների մասնագետների հետ
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. գործնական առաջադրանքների, դերային խաղերի իրականացում և վերլուծություն
3. գրականության ինքնուրույն վերլուծություն և քննարկում:
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.
1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.
Գնահատման մեթոդները՝ թեստային առաջադրանքի գնահատում։
Գնահատման չափանիշները՝ առաջադրանքի ճիշտ տարբերակների ընտրություն։
2.
2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 5 միավոր.
Գնահատման մեթոդները՝
հարցատոմսի հարցերի գրավոր պատասխանում։ Հարցատոմսն
ընդգրկում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 1-ական միավոր։
Գնահատման չափանիշները՝ մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճիշտ
մեկնաբանություն:
3.
Ինքնուրույն աշխատանք-գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր
Գնահատման մեթոդ. էսսեի պատրաստման և բանավոր ներկայացման գնահատում:
Գնահատման չափանիշներ. վերլուծական մոտեցում, էսսեում արտացոլված նյութի
4.
Ընթացիկ ստուգում – գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր
Գնահատման մեթոդները՝ գործնական դասերի ժամանակ հանձնարարված նյութի քննարկում։
Գնահատման չափանիշները՝ նյութի տիրպետման աստիճան և ներկայացման որակ:
5.
Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր։
Գնահատման մեթոդները՝ գործնական դասերին մասնակցություն, առաջադրանքների կատարում:
Գնահատման չափանիշները՝ աշխատանքի կազմակերպման սկզբունքների իմացության դրսևորում:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Պրենատալ հոգեբանության զարգացման նպատակը, առարկան, խնդիրները
Պրենատալ հոգեբանության պատմությունը, հիմնական տեսությունները,
Պրենատալ զարգացման փուլերը (պրենատալ, ինտրանատալ, նեոնատալ)
Բեղմնավորման հոգեբանություն
Հղիության հոգեբանություն
Ծննդաբերության հոգեբանություն
Վաղ հետծննդաբերական շրջանի հոգեբանություն
Հոգեբանական խորհրդատվության կազմակերպման առանձնահատկությունները հղիության
և հետծննդաբերական շրջանում

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.

Белогай К. Н. Введение в перинатальную психологию: Учебное пособие. – Томск: ТПГУ, 2008.
Добряков И. В.. «Перинатальная психология», 2010
Крайг Грэйс, Бокум Дон, -Психология развития
Коваленко-Маджуга Н. П. Перинатальная психология. – СПб., 2001.
Реан А.А., Аверин В.А., Дандарова Ж.К. - Психология человека от рождения до смерти. pdf
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1. 1308/Մ17

2. Դեռահասների և պատանիների խորհրդատվություն

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.- 2

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման

3. 3 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ծանոթացնել դեռահասների հետ կիրառվող հոգեբանական խորհրդատվական
տեսություններին ու տեխնիկաներին
• ծանոթանալ դեռահասների վարքային առնձնահատկություններին բազմաչափ
տեսանկյուններից (ֆիզիոլոգիական, սոցիալական և ներանձնային)
• ձևավորել դեռահասների անհատական և խմբային խորհրդատվության իրականացման
մասին հմտություններ
• տրամադրել դեռահասության տարիքում հոգեախտորոշիչ և հոգեշտկողական
աշխատանքների մասին գիտելիքներ
• ներկայացնել ծնողավարման առանձնահատկությունները դեռահասների հետ
խորհրդատվական աշխատանքի ընթացքում
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
•

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. դեռահասների խորհրդատվական աշխատանքում կիրառվող տեսությունների և
մեթոդաբանության մասին գիտելիք
2. դեռահասության տարիքում անհատական և խմբային խորհրդատվական աշխատանքի
իրականացման մասին գիտելիքներ
3. դեռահասության տարիքում հոգեախտորոշիչ և հոգեշտկողական աշխատանքների
իրականացման մասին գիտելիքներ

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. Դեռահասների հետ անհատական և խմբային խորհրդատվության հիմնական
սկզբունքների տարանջատում և կիրառում
5

Դեռահասների հետ խորհրդատվական աշխատանքում կիրառվող հոգեաշտորոշիչ և
հոգեշտկողական մեթոդաբանության ընտրություն

6

Դեռահասների հետ խորհրդատվական աշխատանքում ծնողների հետ աշխատանքի
յուրահատկությունների կիրառում

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
7. տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (համացանցի ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ) օգտվելու հմտությունների,
8. պրոբլեմային իրավիճակների վերաբերյալ սեփական կարծիքը ձևավորելու և արտահայտելու
ունակության
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Ներկայացնել երեխաների հետ հոգեախտորոշիչ և հոգեշտկող աշխատանքի իրականացման
սկզբունքները և մեթոդները,
Բ3. Կիրառել հոգեախտորոշիչ մեթոդներ ինչպես օրինաչափ զարգացում ունեցող, այնպես էլ
ախտաբանական խնդիրներ ունեցող երեխաների և դեռահասների հետ աշխատանքում,
Բ4. Կիրառել հոգեշտկողական և հոգեթերապևտիկ մեթոդները զարգացման տարբեր խնդիրներով
երեխաների և նրանց շրջապատող մեծահասակների հետ աշխատանքում,
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2. Խմբային աշխատանք
3. Շրջված լսարանի մեթոդ
4. Տեսահոլովակի դիտում
5. Ուղղորդված դասախոսություն
6. Քննարկում
7. Դեպքի վերլուծուոյթուն

8. Հանդիպում հրավիրված մասնագետի հետ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1․1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.
Գնահատման մեթոդները՝ թեսթային աշխատանք դասախոսությունների ընթացքում քննարկված
նյութերի հիման վրա
Գնահատման չափանիշները՝ թեսթային աշխատանքը ներկայացվում դասախոսությունների
հիման վրա։
2․ 2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 5 միավոր.
Գնահատման մեթոդները՝ թեսթային աշխատանք դասախոսությունների ընթացքում քննարկված

նյութերի հիման վրա

Գնահատման չափանիշները՝ թեսթային աշխատանքը ներկայացվում

դասախոսությունների

հիման վրա։
3․ Ինքնուրույն աշխատանքը գնահատվում է 8 միավոր
Գնահատման մեթոդները՝ Գնահատման մեթոդները՝ ինքնուրույն աշխատանքի գնահատում
(հանձնարարված գրականության ընթերցում և քննադատական վերլուծություն, բանավոր
վերլուծական զեկույցի ներկայացում)։
Գնահատման չափանիշները՝ նյութի ինքնուրույն վերլուծություն, սեփական մոտեցման
ներկայացում։
3. Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր։
Գնահատման մեթոդները՝ գործնական դասերին մասնակցություն, առաջադրանքների կատարում:
Գնահատման չափանիշները՝ տեխնիկաների իրականացման սկզբունքների իմացության
դրսևորում:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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1.

Դեռահասության տարիքին բնորոշ վարքային, ֆիզիոլոգիական, սոցիալական և
ներանձնային առնձնահատկությունները :

2.

Դեռահասների խորհրդատվության հիմնական տեսությունները:

3.

Դեռահասության տարիքում անհատական և խմբային խորհրդատվության իրականացում:

4.

Հոգեախտորոշիչ և հոգեշտկողական աշխատանքները դեռահասության տարիքում:

5.

Ծնողավարում դեռահասների խորհրդատվության ընթացքում:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Грэйс Крайг, Дон Бокум. Психология развития. 9-е изд. - СПб.: Питер, 2005 - 940 с.
2. Немов Р. С. Психологическое консультирование. Издательство: Владос, ISBN: 5-691-00268-6
Год издания: 2003
3. Хухлаева О.В. Основы психологического консультирования и психологической коррекции. –
М.: Изд. центр «Академия», 2006.
4. Хухлаева О.В. Психология подростка. – М.: Изд. центр «Академия», 2005.
5. Henderson, D. A., & Henderson, D.A. (2010). Counseling children (8 th ed.). Belmont, CA:
Brooks/Cole.
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1. 1308/Մ18

2. Զարգացման դժվարություններ ունեցող երեխաների սոցիալհոգեբանական աջակցություն

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.- 2, գործ.- 2

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատումով

3. 6 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
Նպաստել զարգացման դժվարություններ ունեցող երեխաների և նրանց ծնողների հետ
իրականացվող հոգեբանական աշխատանքների, ինչպես նաև սոցիալակն աջակցման
վերաբերյալ տեսագործնական գիտելիքների յուրացմանը
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
•

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Իրազեկվել ըստ զարգացման տարբեր դժվարությունների երեխաների հետ իրականացվող
աջակցության փուլերին, սկզբունքներին, առանձնահատկություններին։
2. Յուրացնել երեխաների և ծնողների հետ աշխատանքային հնարներին և տեխնիկաներին ըստ
երեխայի մոտ արտահայտվող առանձնահատկությունների։
3. Տարբերակել հոգեբանական աջակցության մեխանիզմները ըստ խնդրի յուրաքանչյուր
դրսևորման, նշանի։
4. Որոշել աշխատանքային քայլերի հաջորդականությունը, մշակել աջակցության արդյունավետ
սխեմա։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. Իրականացնել հոգեբանական աշխատանքներ զարգացման տարբեր
առանձնահատկությունների ունեցող երեխաների և նրանց ծնողների հետ։
6. Կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, աշխատանքային հնարներին ու տեխնիկաները ըստ
զարգացման խնդրի յուրաքանչյուր նշանի/տեսողական կոնտակտի, անվան արձագանքի
զարգացում, պարզ և բարդ հրահանգների յուրացում և այլն/
7.

Տրամադրել հոգեբանական աջակցություն իմացական, հուզական, վարքային,
հաղորդակցման ոլորտներում նկատվող դժվարությունների դեպքում։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
8. համագործակցել տարբեր ոլորտի մասնագետների հետ՝ բազմակողմանի աջակցության
մոտեցումներ իրականացնելու նպատակով
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Ներկայացնել հիմնարար գիտելիք մանկության շրջանի տարբեր փուլերում զարգացման
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առանձնահատկությունների, գործընթացների և օրինաչափությունների վերաբերյալ,
Ա5. Սահմանել զարգացման խանգարումների առաջացման գործոնները և աշխատանքի
առանձնահատկությունները
Բ2. ՈՒսումնասիրել երեխայի զարգացաման առանձնահատկությունները սոցիալ-մշակութային
գործոնների ներքո և վերլուծել ընտանիքի դերը անձի զարգացման գործընթացում
Գ1. Համագործակցել հարակից ոլորտների մասնագետների հետ,
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն, գործնական պարապմունքներ, քննարկումներ, գիտափորձեր
2.պասիվ ունկնդրում, հանձնարարված գրականության ընթերցում
3.ինքնուրույն խնդիրների լուծման պլանի կազմում, չափումների, դիտարկումների ինքնուրույն
հետազոտությունների իրականացում, գործնական աշխատանքների իրականացում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Գնահատման մեթոդ՝
Ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման համար կիրառվում է 20 միավորանոց
սանդղակ, նվազագույն շեմը՝ 10 միավոր
1․ Առաջին ընթացիկ քննություն՝ հատկացվող առավելագույն միավորը՝ 4

Գնահատման մեթոդ՝ դեպքերի վերլուծություններ, առաջադրված հարցերի պատասխաններ
գրավոր կերպով
Գնահատման չափանիշներ՝ աջակցության ուղղությունների և քայլերի պլանավորման
կարողություն, վերլուծական մտածողություն, տրամադրված տեսական նյութի վերլուծության
կարողություն
2․ Երկրորդ ընթացիկ քննություն՝ հատկացվող առավելագույն միավորը՝ 4
Գնահատման մեթոդ՝ դեպքերի վերլուծություններ, առաջադրված հարցերի պատասխաններ
գրավոր կերպով
Գնահատման չափանիշներ՝ աջակցության ուղղությունների և քայլերի պլանավորման
կարողություն, վերլուծական մտածողություն, տրամադրված տեսական նյութի վերլուծության
կարողություն
3․ Մասնակցություն՝ հատկացվող առավելագույն միավորը՝ 3
Գնահատման
չափանիշ՝
ուսանողների
մասնակցությունը
և
հաճախելիությունը
դասախոսություններին
4․ Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ հատկացվող առավելագույն միավորը՝ 9
Գնահատման չափանիշներ՝ հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական
պատասխաններ
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
<<Հոգեբանական աջակցության սկզբունքներն ու առանձնահատկությունները զարգացման
տարբեր առանձնահատկությունների ունեցող երեխաների և նրանց ծնողների հետ
աշխատանքներում>>, <<Հոգեբանական աջակցությունը աուտիստիկ սպեկտրի խանգարումների
դեպքում>>,
<<Հոգեխոսքային
զարգացման
խնդիրներ,
աջակցության
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առանձնահատկությունները>>, <<Ուշադրության պակասի և գերակտիվության համախտանիշ>>,
<<Հոգեբանական աշխատանքները էկրանային կախվածության դեպքում>>, <<Մտավոր
զարգացման խնդիրներ, աշխատանքային առանձնահատկությունները>>, <<Աշխատանք
վարքային դրսևորումների ուղղությամբ, շփման հմտությունների զարգացում>>, <<Հուզական
առանձնահատկությունները և հոգեբանական աշխատանքը վախերի հաղթահարման
ուղղությամբ>>, <<Աշխատանք ծնողական տարբեր տիպերի հետ, ծնողավարման հմտությունների
զարգացում>>
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.

5.

Անտոնյան Ս., Թովմասյան Լ., Ծնողավարության ձեռնարկ հատուկ կարիքներ ունեցող
երեխաների ծնողների հետ աշխատանքների համար: Երևան, 2019:
Անտոնյան Ս. Թովմասյան Լ., Զարգացման խանգարուﬓեր և հոգեբանական խնդիրներ
ունեցող երեխաներին տրամադրվող հոգեբանական աջակցությունը: Երևան, 2019:
Алявина Е.А., Морозова С.С., Морозова Т.И. Аутизм. практические рекомендации для
родителей. М., 2012.
Лебединский В.В. Нарушения психического развития в детском возрасте. М.,2004.
Болотовский Г. В. Гиперактивный ребенок.,Омега, 2010.
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2. Արդյունավետ ծնողավարություն և ծնողական
խորհրդատվություն

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.- 2, գործ.- 2

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատումով

3. 6 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

Ծանոթացնել ուսանողներին արդյունավետ ծնողավարության հիմնական սկզբունքների և
մոտեցումների հետ:

•

Ուսանողներին տրամադրել տեղեկատվություն ծնողական խորհրդատվության տեսական և
մեթոդական հիմքերի վերաբերյալ:

•

Զարգացնել ուսանողների մասնագիտական կարողությունները և հմտությունները ծնողական
խորհրդատվություն իրականցնելու համար:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Սահմանելու արդյունավետ ծնողավարության հիմնական սկզբունքները,
2. Նկարագրելու ծնողական խորհրդատվություն հասկացությունները, առանցքային
գաղափարներն ու հիմնարար մոտեցումները,
3. Ներկայացնելու ծնողական խորհրդատվության հայցեկարգը, կառուցվածքը, փուլերը,
տեսակները, ինչպես նաև համեմատելու տարբեր դպրոցների մոտեցումները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. Կիրառելու արդյունավետ ծնողավարության սկզբունքները երեխաների և նրանց ծնողների
հետ աշխատանքում,
5.

Օգտագործելու ծնողավարման ոչ արդյունավետ մոտեցումների բացահայտման մեթոդները,

6. Ւնքնուրույն վերլուծելու գործնական դեպքեր և առաջարկելու հնարավոր լուծումներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
7. կիրառելու գիտելիքները պրակտիկայում,
8. պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Ներկայացնել հիմնարար գիտելիք մանկության շրջանի տարբեր փուլերում զարգացման
առանձնահատկությունների, գործընթացների և օրինաչափությունների վերաբերյալ,
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Բ1. Նախագծել մանկական հոգեբանության ժամանակակից հիմնախնդիրներին վերաբերող
հետազոտական կիրառական ծրագրեր,
Բ2. ՈՒսումնասիրել երեխայի զարգացաման առանձնահատկությունները սոցիալ-մշակութային
գործոնների ներքո և վերլուծել ընտանիքի դերը անձի զարգացման գործընթացում
Բ5. Իրականացնել խորհրդատվական և լուսավորչական աշխատանք (psychoeducation) տարբեր
խնդիրների դեպքում թե երեխաների, թե նրանց հետ աշխատող մեծահասակների հետ
Գ1. Համագործակցել հարակից ոլորտների մասնագետների հետ,
Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. գործնական առաջադրանքների, դերային խաղերի իրականացում և վերլուծություն
3. գրականության ինքնուրույն վերլուծություն և քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.
1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.
Գնահատման մեթոդները՝ թեստային առաջադրանքի գնահատում։
Գնահատման չափանիշները՝ առաջադրանքի ճիշտ տարբերակների ընտրություն։
2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.
Գնահատման մեթոդները՝
հարցատոմսի հարցերի գրավոր պատասխանում։ Հարցատոմսն
ընդգրկում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 1-ական միավոր։
Գնահատման չափանիշները՝ մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճիշտ
մեկնաբանություն:
2.
Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 9 միավոր.
Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր քննություն ըստ առաջադրված հարցաշարի: Հարցատոմսում
ընդգրկված է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը 3 միավոր։
Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական
պատասխաններ:
3․ Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր։
Գնահատման մեթոդները՝ գործնական դասերին մասնակցություն, առաջադրանքների կատարում:
Գնահատման չափանիշները՝ ծնողների հետ աշխատանքի կազմակերպման սկզբունքների
իմացության դրսևորում:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1) Արդյունավետ ծնողավարում հասկացությունը, առանձնահատկությունները
2) Դրական ծնողավարության սկզբունքները
3) Արդյունավետ արձագանք երեխայի անցանկալի վարքին
4) Արդյունավետ արձագանք հուզական և վարքային խնդիրներ ունեցող երեխաներին
5) Ծնողական խորհրդատվության նպատակը, հիմնական սկզբունքները, կառուցվածքը,
փուլերը, տեսակները (անհատական և խմբային),
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6) Ընտանեկան խնդիրների ախտորոշումը
7) Ծնողական խորհրդատվության հիմնական դպրոցները
8) Ծնողական խորհրդատվություն իրականացնող մասնագետի անձը
9) Ծնողական խորհրադատվության կազմակերպումը՝ ըստ երեխաների տարիքային խմբերի
10) Ծնողական խորհրդատվության կազմակերպումը հոգեբանական առողջության խնդիրներ
ունեցող երեխաների ծնողների հետ
11) Ծնողական խորհրդատվության կազմակերպումը բարդ, ճգնաժամային իրավիճակներում
գտնվող ընտանիքների հետ
12) Ծնողների հետ աշխատանքի դժվարությունները
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.

Family Therapy Concepts, Theory and practice, Alan Carr
Family therapy: 100 key points & techniques, Mark Rivett, Eddu Street
Браун Дж., Кристенсен Д.- Теориям практика семейной психотерапии
Основы психологии семьи и семейного консультирования (Учебное пособие для вузов) - Под
общей редакцией Н.Н. Посысоева
5. Эйдемиллер Э.Г.- Психология и психотерапия семьи, 2008
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1. 1308/Մ20

2. Արտ-թերապիան երեխաների և դեռահասների հետ

3. 6 ECTS կրեդիտ

<<Հետազոտական բաղադրիչով>>
4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.- 2, գործ.- 2

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատումով

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

Ուսանողներին տրամադրել գիտելիքներ երեխաների և դեռահասների հետ հոգեբանական
աշխատանքում արտ-թերապիայի սկզբունքների, մոտեցումների և ձևերի, ինչպես նաև
արտ-թերապիայի թերապևտիկ, զարգացնող և հոգեախտորոշիչ գործառույթների
վերաբերյալ:

•

Ծանոթացնել արտ-թերապիայի հիմնական ճյուղերին, տեխնիկաներին, երեխաների և
դեռահասների հետ աշխատանքում դրանց կիրառման առանձնահատկություններին,
ինչպես նաև արտ-թերապևտիկ հոգեախտորոշման հիմնական սկզբունքներին:

•

Խթանել արտ-թերապևտիկ տեխնիկաների կիրառումը, արտ-թերապևտիկ
հոգեախտորոշման իրականացումը ինքնուրույն/խմբային աշխատանքի միջոցով:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ներկայացնելու արտ-թերապիայի ընդհանուր էությունը, հիմնական ճյուղերը,
գործառույթները:
2. Ձևակերպելու արտ-թերապիայի կիրառման հիմնական հնարավորությունները,
առավելությունները, սահմանափակումները:
3. Բացատրելու երեխաների և դեռահասների հետ աշխատանքում արտ-թերապիայի
կիրառման սկզբունքները, առանձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. Օգտագործելու արտ-թերապևտիկ մեթոդներ, տեխնիկաներ երեխաների և դեռահասների
հետ աշխատանքում:
5. Կիրառելու արտ-թերապևտիկ հոգեախտորոշման սկզբունքները, մոտեցումները:
6. Մշակելու զարգացնող արտ-թերապևտիկ ծրագիր տարիքային տարբեր խմբերի
երեխաների կամ դեռահասների հետ աշխատանքի համար:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
7.

Կիրառելու գիտելիքները պրակտիկայում:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
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Ա3. Ներկայացնել երեխաների հետ հոգեախտորոշիչ և հոգեշտկող աշխատանքի իրականացման
սկզբունքները և մեթոդները,
Ա4. Բնութագրել խորհրդատվական և հոգեթերապևտիկ աշխատանքի իրականացման
սկզբունքները և առանձնահատկությունները տարբեր հոգեբանական դժվարությունների
դեպքում,
Բ3. Կիրառել հոգեախտորոշիչ մեթոդներ ինչպես օրինաչափ զարգացում ունեցող, այնպես էլ
ախտաբանական խնդիրներ ունեցող երեխաների և դեռահասների հետ աշխատանքում,
Բ4. Կիրառել հոգեշտկողական և հոգեթերապևտիկ մեթոդները զարգացման տարբեր խնդիրներով
երեխաների և նրանց շրջապատող մեծահասակների հետ աշխատանքում,
Բ5. Իրականացնել խորհրդատվական և լուսավորչական աշխատանք (psychoeducation) տարբեր
խնդիրների դեպքում թե երեխաների, թե նրանց հետ աշխատող մեծահասակների հետ,
Գ1. Համագործակցել հարակից ոլորտների մասնագետների հետ
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. հոդվածների քննարկում
3. գործնական առաջադրանքներ և վարժություններ
4. ինքնուրույն աշխատանք (տնային առաջադրանքներ)
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1․ 1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.
Գնահատման մեթոդ. Արտթերապևտիկ որևէ մեթոդի վերաբերյալ տեսաներկայացման
պատրաստում և ներկայացում:

Գնահատման չափանիշներ. Նյութի ամբողջականություն, համապատասխան գրականության

ցանկի առկայություն, սահիկաշարի ձևավորման որակ, բանավոր ներկայացման որակ:
2․ 2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.
Գնահատման
մեթոդները՝
արտ-թերապևտիկ
նպատակային
ծրագրի
կազմում,
նպատակներին համապատասխան մեթոդների և տեխնիկաների ընտրություն, ծրագրի
գրավոր և բանավոր ներկայացում:
Գնահատման
չափանիշները՝
ներկայացված
ծրագրի
համապատասխանություն
ներկայացված պահանջներին, հանդիպումների հանգամանալից նկարագրություն, ընտրված
տեխնիկաների հիմնավորվածություն:
3․ Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 9 միավոր.
Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր քննություն։
Գնահատման չափանիշները՝ դասընթացի նյութի յուրացման որակ և ընդգրկում, մտքի
վերլուծականություն և ինքնուրույնություն։ Հարցատոմսն ընդգրկում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը՝ 3-ական միավոր։
4․ Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր։
Գնահատման մեթոդները՝ գործնական դասերին մասնակցություն, առաջադրանքների
կատարում, տեխնիկայի իրականացում:
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Գնահատման չափանիշները՝ տեխնիկաների իրականացման սկզբունքների իմացության
դրսևորում:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Արտ-թերապիայի էությունը, պատմությունը, դերը հոգեթերապևտիկ մեթոդների
համակարգում
2. Արտ-թերապիայի գործառույթները երեխաների և դեռահասների հետ հոգեբանական
աշխատանքում (թերապևտիկ, զարգացնող, հոգեախտորոշիչ)
3. Արտ-թերապիայի հիմնական ճյուղերը
4. Երեխաների հետ աշխատանքում արտ-թերապիայի կիրառման սկզբունքները,
առավելությունները, սահմանափակումները
5. Արտ-թերապևտիկ տեխնիկաներ, վարժություններ
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Киселева М.В. "Арт-терепия в работе с детьми". СПб.: Речь, 2008.
2. Копытин А.И. “Современная клиническая арт-терапия”/Учебное пособие. Когито-Центр, 2015.
3. Копытин А.И., Свистовская Е.Е. “Арт-терапия детей и подростков”. Когито-Центр, 2007.
4. Лебедева Л. Д. “Практика арт-терапии: подходы, диагностика, система занятий”. - СПб.: Речь,
2003.
5. Riley S. Contemporary Art Therapy with Adolescents. London: Jessica Kingsley; 1999.
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ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ

1. 1308/Մ21

2. Գիտական սեմինար

3. 3 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/ շաբ.

5. սեմ.- 2

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. ստուգարք

2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
8.

Դասընթացի նպատակն է`
•

աջակցել և ուղղորդել ուսանողներին իրենց մագիստրոսական աշխատանքների
թեմաների ընտրության, մեթոդաբանության մշակման, արդյունքների վերլուծության
հարցում:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. սահմանել և հիմնավորել երեխայի հոգեբանության հիմնախնդիրների
ուսումնասիրման տարբեր մոտեցումները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
2. տարբերակել և մեկնաբանել տարբեր մեթադաբանական հիմքով կատարված
երեխայի և դեռահասի անձի և զարգացման ուսումնասիրությունները
3. մշակել ընտրված հիմնախնդրի ուսումնասիրման համար հետազոտական
նախագիծ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
4. ներկայացնել գիտական հաղորդումներ, զեկուցումներ, վարել գիտական բանավեճ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Ներկայացնել հիմնարար գիտելիք մանկության շրջանի տարբեր փուլերում զարգացման
առանձնահատկությունների, գործընթացների և օրինաչափությունների վերաբերյալ,
Բ1. Նախագծել մանկական հոգեբանության ժամանակակից հիմնախնդիրներին վերաբերող
հետազոտական կիրառական ծրագրեր,
Գ3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություն,
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քննարկումներ,
հրավիրված մասնագետների հետ դասախոսություններ և տեսագործնական
պարապմունքներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ուսանողը ստուգարք է ստանում, եթե իր մասնակցություն է ունեցել գիտական
սեմինարներին:
1-ին կիսամյակում – հարցադրումներով է հանդես եկել, մասնակցել է քննարկումներին,
2-րդ կիսամյակում – ներկայացրել է ուսումնասիրվող հիմնախնդրի տեսական
վերլուծության արդյունքները,
3-րդ կիսամյակում - ներկայացրել է ուսումնասիրվող հիմնանդրի հետազոտական
նախագիծը,
4-րդ կիսամյկում – ներկայացրել է հետազոտության նախնական արդյունքները:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1-ին կիսամյակ. մանկական հոգեբանության մեթոդաբանական հարցերի քննարկում,
հետազոտական աշխատանքի իրականացման և ներկայացման պահանջներ, երեխայի
զարգացման, երեխա և միջավայր հիմնախնդիրների վերաբերյալ ուսումնաիսրությունների
ներկայացում հրավիրյալ մասնագետների, ծրագրի գիտական ղեկավարի և ծրագրում
ներառված դասախոսների կողմից,
2-4-րդ կիսամյակ. ուսանողների մագիստրոսական աշխատանքի շրջանակներում
իրականացվող աշխատանքների ներկայացում, քննարկում, աջակցություն: Քննարկվում
են հիմնախնդրի տեսական վերլուծության արդյունքները, հետազոտական նախագիծը և
իրականացված հետազոտության նախնական արդյունքները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ավանեսյան, Հ․, Խաչատրյան Ն․, (2007). Ուսանողական գիտական աշխատանքներին
ներկայացվող պահանջներ /մեթոդական ուղեցույց հոգեբանության բաժնի
ուսանողների համար/, Երևան։
2. Leong, F. T., & Austin, J. T. (2006). The psychology research handbook: A guide for graduate
students and research assistants. Sage.
3. Nadelman L. (2004), Research Manual in Child Development, Lawrence Erlbaum Associates
Publisher
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1. 1308/Մ22

2. Մասնագիտական պրակտիկա

4. 30 ժամ/ 6 շաբաթ

5. 180 ժամ ինքնուրույն աշխ․

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. ստուգարք

3. 6 ECTS կրեդիտ

8. Մասնագիտական պրակտիկայի նպատակն է՝
•

գործնական աշխատանքների միջոցով զարգացնել ուսանողի մասնագիտական
հմտությունները և փորձառությունը, մասնագիտական ոլորտում ինքնուրույն
աշխատելու կարողությունները։

9. Մասնագիտական պրակտիկայի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն․
1.

բացատրելու հոգեբանական աջակցության աշխատանքների կազմակերպման
սկզբունքները կրթական, երեխայի խնամքի, զարգացման և առողջապահական
կազմակերպություններում։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ․
2. կիրառելու հոգեախտորոիչ հոգեբանական մեթոդիկաները,
3. կիրառելու հոգեբանական աջակցության ձևերի սկզբունքները և մոտեցումները
կրթական, սոցիալական, առողջական կարիքներ ունեցող երեխաների հետ։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ․
4. համագործակցելու թիմում, հարակից ոլորտի մասնագետների հետ,
5. պահպանելու մասնագիտական էթեիկայի սկզբունքները։
10. Պրակտիկան ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Բ2. ՈՒսումնասիրել երեխայի զարգացաման առանձնահատկությունները սոցիալմշակութային գործոնների ներքո և վերլուծել ընտանիքի դերը անձի զարգացման
գործընթացում
Բ3. Կիրառել հոգեախտորոշիչ մեթոդներ ինչպես օրինաչափ զարգացում ունեցող, այնպես էլ
ախտաբանական խնդիրներ ունեցող երեխաների և դեռահասների հետ աշխատանքում,
Բ4. Կիրառել հոգեշտկողական և հոգեթերապևտիկ մեթոդները զարգացման տարբեր
խնդիրներով երեխաների և նրանց շրջապատող մեծահասակների հետ աշխատանքում,
Գ1. Համագործակցել հարակից ոլորտների մասնագետների հետ,
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Գ2. Արդյունավետորեն պլանավորել և կառավարել ժամանակը (time-management),
11. Կիրառվում են պրակտիկայի իրականացման հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Իրազեկում կազմակերպության առանձնահատկությունների և գործառույթների մասին,
պրակտիկայի ընթացքում աշխատանքի առաջարկվող ձևերի մասին:
2. Անհատական ինքնուրույն աշխատանք փորձառու մասնագետի հսկողությամբ:
3. Կատարված աշխատանքի խմբային քննարկումներ ղեկավարներների մասնակցությամբ։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Պրակտիկան գնահատվում է ստուգարքի ձևով: Պրակտիկան դրական (ստուգված) է
գնահատվում այն դեպքում, եթե ուսանողը մասնակցել է պրակտիկային, կատարել
ծրագրով նախատեսված առաջադրանքները, սահմանված ժամկետում ներկայացրել
պրակտիկայի օրագիրը:
13. Պրակտիկան իրականացվում է հետևյալ սկզբունքներով.
Մասնագիտական պրակտիկան իրականացվում է համաձայն ԵՊՀ պրակտիկային
կազմակերպման և անցկացման կարգի (հաստատված 2018թ. մայիսի 3-ին) և «ԵՊՀ
մագիստրոսի կրթական ծրագրի կառուցվածքը և բովանդակությունը» ղեկավար ձեռնարկի՝
մասնագիտական պրակտիկայի դրույթների:
Պրակտիկան կազմակերպվում է 3-րդ կիսամյակի ընթացքում՝Անձի հոգեբանության ամբիոնի
և ընդունող կազմակերպության կողմից կազմված և հաստատված ծրագրով։
Հիմնական սկզբունքներից է պրակտիկայի ղեկավարների (ամբիոնի և կազմակերպության
պատասխանատուներ) վերահսկղությունը և ուսանողների անհատական ուղղորդումը:
ՈՒսանողները պրակտիկայի կատարման վերաբերյալ ներկայացնում են հաշվետվու
թյուն, իսկ մասնագիտությամբ առնվազն 6 ամիս աշխատող ուսանողները պրակտիկայի
ատեստավորմաննպատակով ներկայացնում են սահմանված ձևաչափի տեղեկանք՝ իրենց
աշխատանքային գործունեության բնույթի և իրականացվող աշխատանքների ցանկի ու
նկարագրության վերաբերյալ։
14. Կազմակերպությունների ցանկ.
•

ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտրոն,

•

Անանիա Շիրակացու անվան կրթահամալիրի հոգեբանական ծառայության կենտրոն,

•

“Arpi's Place” նախակրթարան,

•

Երևանի <<Զատիկ>> երեխաների աջակցության կենտրոն

•

«Շող» ցերեկային կենտրոն

•

«Lolo» նախակրթարան
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