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«ՀԱՏՈՒԿ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ» 
 

(օլիգոֆրենոմանկավարժություն, տիֆլոմանկավարժություն, սուրդոմանկավարժություն, 
հատուկ հոգեբանություն, լոգոպեդիա, էրգոթերապիա) մասնագիտության որակավորման 

քննության հարցաշար 

 

«ՕԼԻԳՈՖՐԵՆՈՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ» 
 

1. Մտավոր հետամնացության մանկավարժական դասակարգումը, դասակարգման 

սկզբունքները: 

2. Մտավոր զարգացման խանգարում ունեցող սովորողների բնութագիրը ըստ իրենց 

զարգացման առանձնահատկությունների և հնարավորությունների: 

3. Մտավոր զարգացման խանգարումներ ունեցող սովորողների աշխատանքային 

գործունեության հոգեֆիզիոլոգիական հիմքերը և ձևավորումը: 

4. Մտավոր զարգացման խանգարումներ ունեցող երեխաների ներառումը հանրակրթություն / 

ներառական կրթություն իրականացնող դպրոցներ/: 

5. Մտավոր զարգացման խանգարումներ ունեցող սովորողների գեղագիտական 

դաստիարակության առանձնահատկությունները: 

6. Խաղերի /դիդակտիկ, ստեղծագործական, կառուցողական/ դերը մտավոր զարգացման 

խանգարում ունեցող երեխայի և մեծահասակի համագործակցության ձևավորման 

գործընթացում: 

7. Մտավոր զարգացման խանգարումներ ունեցող երեխայի նախապատրաստումը 

դպրոցական ուսուցմանը: 

8. Լ.Ս.Վիգոտսկու տեսությունը /առաջնային և երկրորդային խանգարումների, 

փոխհատուցման/: 

9. Մտավոր զարգացման խանգարման վաղ գնահատման նշանակությունը և 

հոգեբանամանկավարժական աջակցությունը: 

 



10. Մտավոր զարգացման խանգարումներ ունեցող երեխաների ֆիզիկական 

դաստիարակությունը որպես վերականգնման, շտկման և հարմարվողականության միջոց: 

 

11. Դասը որպես մտավոր հետամնացություն ունեցող երեխայի ուսուցման հիմնական միջոց 

/դասի կառուցվածքը և տիպերը/: 

 
12. Մտավոր զարգացման խանգարումներ ունեցող երեխաների ուսուցման մեթոդները և 

սկզբունքները: 

 

13. Մտավոր զարգացման խանգարումներ ունեցող դպրոցականների կրթության 

բովանդակությունը և հիմնական խնդիրները: 

14. Չափավոր և ծանր աստիճանի մտավոր զարգացման խանգարումներ ունեցող երեխաների 

ուսուցման մեթոդները և միջոցները: 

15. Դաստիարակության սոցիալական ուղղվածությունը հատուկ /օժանդակ/ դպրոցում: 

16. Մտավոր զարգացման խանգարումներ ունեցող երեխաների բարոյական 

դաստիարակության առանձնահատկությունները: 

17. Մտավոր զարգացման խանգարումներ ունեցող երեխաների ուսուցման և 

դաստիարակության մանկավարժական տեխնոլոգիաները: 

18. Մասնագիտական աշխատանքային ուսուցման դերը մտավոր զարգացման խանգարումներ 

ունեցող երեխայի զարգացման գործընթացում: 

19. Մանկական կոլեկտիվի դերը մտավոր զարգացման խանգարումներ ունեցող երեխայի 

զարգացման գործընթացում: 

20. Ընտանիքի և ընտանեկան փոխհարաբերությունների դերը մտավոր զարգացման 

խանգարումներ ունեցող երեխայի դաստիարակության գործընթացում: 



 

«ՏԻՖԼՈՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ» 

 

  

1. Տեսողության խանգարումների դասակարգումը, դրանց բնութագիրը: 

2. Տեսողական հիմնական գործառույթների բնութագիրը: 

3. Դպրոցական կարճատեսություն, բնութագիրը: 

4. Բրայլյան համակարգ, դերն ու նշանակությունը տեսողության խանգարում ունեցող 

երեխաների ուսուցման գործընթացում 

5. Տիֆլոգրաֆիկա և տիֆլոտեխնիկա: 

6. Ներառական կրթություն իրականացնող դպրոցներում տեսողության խանգարումներ 

ունեցող երեխաների ուսուցման առանձնահատկությունները: 

7. Տեսողության խանգարում ունեցող երեխաների   խաղային գործունեության 

առանձնահատկությունները: 

8. Չտեսնողների խաղերի կազմակերպման և անցկացման առանձնահատկությունները: 

9. Տեսողության խանգարում ունեցող երեխաների ֆիզիկական զարգացման 

առանձնահատկությունները: 

10. Տեսողության խանգարում ունեցող երեխաների տարածական կողմնորոշման 

առանձնահատկությունները: 

11. Ձայնային կողմնորոշիչների դերը տեսողության խանգարում ունեցող երեխաների 

տարածական կողմնորոշման զարգացման գործընթացում: 

12. Թույլ տեսնող երեխաների տեսողական ընկալման զարգացման միջոցները: 

13. Տեսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների փոխհատուցման մեխանիզմները: 

14. Տեսողության  խանգարումներ  ունեցող  անձանց  մասնագիտական  կողմնորոշման 

առանձնհատկությունները: 

15. Լսողական ընկալման զարգացման միջոցները չտեսնողների տարածական 

 կողմնորոշման գործընթացում: 

16. Տեխնիկական միջոցների և հատուկ սարքերի կիրառումը տեսողության խանգարում 

ունեցող երեխաների ուսումնական գործընթացում: 

17. Տեսողության հիգիենայի պահպանման միջոցներն ու մեթոդներն ուսուցման 

գործընթացում: 

 

 

 



 

18. Տեսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների սոցիալ-հոգեբանական 

հարմարեցումը: 

19. Տեսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների հոգեկան գործընթացների 

զարգացման     առանձնահատկությունները: 

20. Տեսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների դպրոցում աշխատանքային 

դաստիարակության համակարգը: 

 
 
 
 



 

«ՍՈՒՐԴՈՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ» 

  

1. Չլսողների «երկլեզու ուսուցումը» որպես ուսուցման նոր հայեցակարգ: 

2. Լսողության խանգարում ունեցող երեխաների ուսուցման վերբատոնալ համակարգը: 

3. Լսողության խանգարում ունեցող երեխաների հոգեկանի զարգացման 

4. առանձնահատկությունները:  

5. Լսողության խանգարումների բժշկամանկավարժական դասակարգումը: 

6. Լսողության խանգարում ունեցող երեխաների բանավոր խոսքի զարգացման 

առանձնահատկությունները: 

7. Մատնախոսությունը որպես խոսքի զարգացման առանձնահատուկ ձև: 

8. Ժեստերի լեզուն որպես չլսողների հաղորդակցման միջոց: 

9. Լսողական ընկալման զարգացման աշխատանքների բովանդակությունը, խնդիրները, 

կազմակերպաման ձևերը: 

10. Լսողության խանգարում ունեցող երեխաների ուսուցման մեթոդների բնութագիրը: 

11. Լսողության խանգարում ունեցող երեխաների ուսուցման առանձնահատուկ 

սկզբունքները: 

12. Չլսողների արտաբերման ուսուցման մանկավարժական բնութագիրը /խնդիրները, 

բովանդակությունը, մեթոդները/: 

13. Լսողության խանգարում ունեցող երեխաների կրթության ժամանակակից 

համակարգը: 

14. Ուսուցման կազմակերպման ձևերը լսողության խանգարում ունեցող երեխաների 

հատուկ դպրոցում: 

15. Լսողության խանգարում ունեցող երեխաների աշխատանքնային ուսուցման 

համակարգը / նպատակը, խնդիրները, փուլերը/: 

16. Լսողության խանգարում ունեցող երեխաների դաստիարակության համակարգի 

բնութագիրը: 

17. Շտկող-զարգացնող աշխատանքների կազմակերպումը վաղ տարիքի լսողության 

խանգարում ունեցող երեխաների հետ: 

18. Կրթության բովանդակությունը լսողության խանգարում ունեցող երեխաների 

դպրոցում / ուս.պլան, ծրագրեր, դասագրքեր/: 



 

 

19. Չլսող երեխաների լեզվի ուսուցման մանկավարժական բնութագիրը: 

20. Խաղը որպես լսողության խանգարում ունեցող երեխաների զարգացման մեթոդ: 

21. Լսողության խանգարում ունեցող երեխաների ներառական կրթության 

ժամանակակից մոտեցումները: 



 

«ԼՈԳՈՊԵԴԻԱ» 

 
  
1. Լոգոպեդիայի հիմնական հասկացությունները և կատեգորիաները: 

2. Երեխայի խոսքի զարգացման ճգնաժամային շրջանները: 

3. Դիսլալիա:  Սահմանումը,  առաջացման  պատճառները,  հիմնական  ախտանիշները, 

տեսակները, ձևերը: Դիսլալիայի շտկման լոգոպեդական աշխատանքի 

առանձնահատկությունները:  

4.Ռինոլալիա:  Սահմանումը,  առաջացման  պատճառները,  հիմնական  ախտանիշները, 

տեսակները, ձևերը: Ռինոլալիայի շտկման լոգոպեդական աշխատանքի 

առանձնահատկությունները:  

5.Դիզարտրիա:  Սահմանումը,  առաջացման  պատճառները,  հիմնական  ախտանիշները, 

տեսակները, ձևերը: Դիզարտրիա ունեցող անձանց հետ իրականացվող լոգոպեդական  

աշխատանքների համառոտ բովանդակությունը: 

6.Հնչարտաբերման խանգարումների գնահատումը, տարբերակումը, նմանատիպ ձևերի 

վերլուծությունը, լոգոպեդական աշխատանքի բովանդակությունը: 

7.Ձայնի խանգարումների առաջացման պատճառները, հիմնական ախտանիշները, 

տեսակները, ձևերը: Ձայնի խանգարումներ ունեցող անձանց հետ իրականացվող 

լոգոպեդական  աշխատանքների համառոտ բովանդակությունը: 

8.Խոսքի տեմպի և ռիթմի ոչ ջղաձգային խանգարումներ: Առաջացման պատճառները, 

հիմնական ախտանիշները, տեսակները, ձևերը: Լոգոպեդական աշխատանքների 

առանձնահատկությունները: 

9.Կակազություն: Սահմանումը, առաջացման պատճառները, հիմնական ախտանիշները, 

տեսակները, ձևերը: Լոգոպեդական աշխատանքի առանձնահատկությունները: 

10.Ալալիա:   Սահմանումը,   առաջացման   պատճառները,   հիմնական   ախտանիշները, 

դասակարգումը: Լոգոպեդական աշխատանքի առանձնահատկությունները: Տարբերակումը 

նմանատիպ իրավիճակներից: 

11.Աֆազիա:   Սահմանումը,   առաջացման   պատճառները,   հիմնական   ախտանիշները, 

դասակարգումը: Լոգոպեդական աշխատանքի առանձնահատկությունները: 

12.Գրավոր խոսքի խանգարումներ: Սահմանումը, առաջացման պատճառները, հիմնական 

 ախտանիշները, դասակարգումը: Լոգոպեդական աշխատանքի 

առանձնահատկությունները: 

 



 

13.Գրավոր խոսքի խանգարումների շտկման առանձնահատկությունները խոսքային 

տարբեր խանգարումների դեպքում: 

14.Խոսքի   ընդհանուր   թերզարգացում:   Սահմանումը,   առաջացման   պատճառները, 

հիմնական ախտանիշները, դասակարգումը, մակարդակների համառոտ նկարագրությունը, 

15.Խոսքի ընդհանուր թերզարգացում ունեցող երեխաների հոգեբանամանկավարժական 

բնութագիրը: 

16.Խոսքի ընդհանուր թերզարգացում ունեցող երեխաների հետ իրականացվող 

լոգոպեդական  աշխատանքների  առանձնահատկությունները:  

17.Հնչյունահնչութային թերզարգացում:Սահմանումը, առաջացման պատճառները, 

հիմնական ախտանիշները: 

18. Հնչյունահնչութային թերզարգացում ունեցող երեխաների հետ իրականացվող 

լոգոպեդական աշխատանքների առանձնահատկությունները: 

19.Լոգոպեդի համագործակցային աշխատանքի առանձնահատկությունները կրթական և 

առողջապահական հաստատություններում: 

20.Խոսքի համակարգային հետազոտում: Խոսքային խանգարումների կանխարգելման 

աշխատանքների համակարգը:  



 

 

«ԷՐԳՈԹԵՐԱՊԻԱ» 

 

1. Էրգոթերապիայի զարգացման պատմությունը, գործունեության հիմնական ոլորտները: 

2. Էրգոթերապիայի էթիկական կոդեքսը: 

3. Էրգոթերապիայի սահմանումը, զբաղվածության դերն անձի կյանքում: 

4. Այցելուակենտրոն մոտեցումը էրգոթերապիայում: 

5. Էրգոթերապիայի միջամտության հիմնական նպատակները մանկաբուժության ոլորտում: 

6. Մանկաբուժության մեջ կիրառվող խնամքի էրգոթերապևտիկ մոտեցումները: 

7. Մանկական ուղեղային կաթված ունեցող երեխային ցուցաբերվող էրգոթերապևտիկ 

միջամտության ուղիները: 

8. Էրգոնոմիկա, ուսումնասիրության առարկան, կապը էրգոթերապիայի հետ: 

9. Թիմային աշխատանքի նշանակությունը և դերը էրգոթերապիայում: 

10. Տեղաշարժման դժվարություններ ունեցող երեխաների և դեռահասների համար կիրառվող 

զգեստափոխման հատուկ մոտեցումները և մեթոդները: 

11. Տեղաշարժման դժվարություններ ունեցող երեխաների և դեռահասների տեղափոխման 

հատուկ մեթոդների և մոտեցումների բնութագիրը 

12. Էրգոթերապիան աուտիզմի կլինիկայում: 

13. Կրթական կարիքների գնահատման արդի մեթոդները. բժշկական և սոցիալական մոդել: 

Վերջինիս կիրառումը էրգոթերապիայում: 

14. Գնահատումը էրգոթերապիայում: 

15. Էրգոթերապիստի  գործառույթները ներառական կրթության համատեքստում: 

16. Մոդելները Էրգոթերապիայում: 

17. Աշխատանքային կառուցվածը, որպես միջամտության կազմակերպման մոտեցում 

էրգոթերապիյում: 

18. Սոցիալական և ֆիզիկական հարմարեցում: 

19. Էրգոթերապիստի աշխատանքը հոգեբուժության ոլորտում: 

20. Էրգոթերապիստի աշխատանքը նյարդաբուժության և ծերաբուժության ոլորտում: 

 

 

 

 



«ՀԱՏՈՒԿ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» 

 
 

1. Հատուկ հոգեբանության մեթոդաբանական հիմքերը: Գործունեության մասին տեսություն: 

Բարձրագույն հոգեկան գործընթացների կառուցվածքային-գործառույթային տեսությունը՝ 

ըստ Ա.Լուրիայի: 

2. Մտավոր զարգացման խանգարումների բնորոշումը և դասակարգումները: Իմացական և 

հուզակամային ոլորտների զարգացման առանձնահատկությունները: 

3. Աուտիզմ ունեցող երեխաների կլինիկահոգեբանական բնութագիրը, վաղ մանկական 

աուտիզմի դասակարգումը՝ ըստ Օ.Նիկոլսկայայի: 

4. Լսողության խանգարում ունեցող երեխաների հոգեկան զարգացման օրինաչափությունները, 

ինքնագիտակցության և ինքնագնահատականի զարգացումը: 

5. Տեսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների իմացական և հուզակամային ոլորտի 

առանձնահատկությունները: 

6. Մանկական ուղեղային կաթվածի կլինիկական ձևերը և ծանրության աստիճանները, 

իմացական ոլորտի առանձնահատկությունները: 

7. Մանկական ուղեղային կաթված ունեցող երեխաների անձնային և հուզակամային ոլորտի 

զարգացման առանձնահատկությունները: 

8. Կուրության փոխհատուցման ուղիները` ըստ Մ.Ի.Զեմցովայի: 

9. Դևիանտային վարքի բնութագիրը և տեսակները: 

10. Զարգացման բարդ խանգարումներ ունեցող երեխաների իմացական, անձնային և 

հուզակամային ոլորտների զարգացման առանձնահատկությունները: 

11. Վարքի խանգարումների ախտորոշման հիմքերը: 

12. Դիզօնտոգենեզ. դիզօնտոգենեզի տիպերի ընդհանուր բնութագիրը՝ ըստ Վ.Վ.Լեբեդինսկու: 

13. Հատուկ հոգեբանությունում կիրառվող հետազոտման և ներգործության մեթոդները: 

14. Ուշադրության պակասի և գերակտիվության համախտանիշի դասակարգումը և տիպերը: 

15. Ագրեսիվ վարք ունեցող երեխաների հոգեբանական բնութագիրը; 

16.Վաղ մանկական աուտիզմ ունեցող երեխաների կլինիկահոգեբանական բնութագիրը, 

հոգեբանական աշխատանքների տեսակները և առանձնահատկությունները: 

17.Ինտելեկտի հետազոտման մեթոդիկաները հատուկ հոգեբանության մեջ /Դ.Վեքսլեր, 

Ջ.Ռավեն/: 



18.Խոսքի տեմպի և ռիթմի խանգարումներ ունեցող երեխաների հոգեբանական 

աշխատանքների բովանդակությունը: 

19.Հոգեկան զարգացման խանգարումներ ունեցող երեխաների և նրանց ծնողների 

փոխհարաբերությունների հոգեբանական շտկման բովանդակությունը: 

20.Խաղային թերապիայի նպատակները, անցկացման սկզբունքները և 

առանձնահատկությունները հատուկ հոգեբանության մեջ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               Դեկան՝ Ս. Կարապետյան



 


