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ԺԹ.00.01 - ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՊԱՏՄՈւԹՅՈւՆ 
 

                 ԾՐԱԳԻՐ 

 

 
 

1. Հոգեբանության մեթոդաբանությունը, հոգեբանական հետազոտության    

 

                առարկան և մեթոդները: 

 
 

Հոգեբանության   մեթոդաբանությունը  
 

Հոգեբանության տեսության ձևավորման պատմական նախապայմաներ:      

Հոգեբանական գիտության զարգացման փուլերը: Գիտության հիմնարար տեսակետները: 

Իմացություն և գիտելիք: Գիտական իմացություն, պարադիգմա, գաղափարներ, նոր 

գիտելիքներ: Մեթոդաբանություն և հոգեբանական հետազոտության մեթոդներ: 

Հոգեբանական հետազոտության ձևը և փուլերը: էմպիրիկ հոգեբանության մեթոդաբանական 

հիմունքներ: էմպիրիկ գիտելիքների ակունքները: Գիտական մեթոդ և հետազոտական 

մտածողություն: Գիտական տեխնոլոգիաները հոգեբանությունում: Հոգեբանական 

հետազոտության փուլերը: Տեսական և փորձարարական հետազոտություն: Հոգեբանության 

հետազոտական մեթոդները:  

 

Հոգեբանության հիմնական հասկացությունները 
 

Հոգեկան գործընթացներ,  հոգեկան վիճակներ, հոգեկան հատկություններ,    

գիտակցություն,    անգիտակցական,    արտացոլում,    ռեֆլեքս,    ուսուցում, կողմնորոշում, 

ակտիվություն, գործունեություն: 

  

Հոգեբանության առարկան 
 

Հասկացություն հոգեկանի մասին: Հոգեկանի մասին պատկերացումները հին աշխարհի 

մտածողների մոտ (Արիստոտել, Հիպոկրատ, Պլատոն): Հոգեկանի կառուցվածքն ու 

գործառույթները: Հոգեկանի բովանդակությունը: Պայմանական և ոչ պայմանական 

ռեֆլեքսներ, I և II ազդարարային համակարգեր, հասկացություն բարձրագույն նյարդային 

համակարգի մասին: Հոգեկանը և իրականության արտացոլումը: Հոգեբանության հիմնական 

ուղղությունները՝ ֆրեյդիզմ, նեոֆրեյդիզմ, բիհեյվիորիզմ, Էկզիստենցիալիզմ, հումանիստական, 

կոգնիտիվ ուղղություններ, գեշտալտ հոգեբանություն: Հոգեբանության կապն այլ 

գիտությունների հետ:  
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Հոգեբանական հետազոտության մեթոդները 
 

ՀոգեբանáõÃÛ³Ý  հետազոտ³Ïան մեթոդները, մեթոդաբանական հիմնական 

սկզբունքները: Գիտական հետազոտության մեթոդ հասկացությունը: Հոգեբանական 

հետազոտության կազմակերպման մեթոդաբանական հարցեր: Պրակտիկայում 

կիրառվող հիմնական հոգեախտորոշիչ մեթոդիկաները, դրանց բնութագրումները և 

այդ մեթոդիկաների առավելություններն ու թերությունները: Գործնականում կիրառվող 

հոգեբանական թեստերը և դրանց բնութագրումը: Տեսական վերլուծությունը, 

գիտափորձը, զրույցը, դիտումը, թեստավորումը և վիճակագրական վերլուծությունը 

որպես հետազոտական մեթոդներ: Օգտագործվող մեթոդիկաների ցանկը և դրանց 

նկարագիրը: Անձի առանձնահատկությունների թեստավորումը: Խմբի հոգեախ-

տորոշում: Հոգեկան վիճակների ախտորոշում: Հոգեվերլուծական ախտորոշում: 

 

2. Հոգեկանի ծագումը և զարգացումը էվոլյուցիայի ընթացքում 
 

Կենսաբանական էվոլյուցիայի ընդհանուր օրինաչափությունները և կենդանիների 

հոգեկանի զարգացումը: Կենդանի օրգանիզմների գոյության պայմանների 

փոփոխության դերը և իրականության հոգեկան արտացոլման պարզագույն ձևերի 

առաջացումը: Գրգռականություն և զգայունակություն: Միջավայրին հարմարվելու և 

վարքի էվոլյուցիայի գործընթացում հոգեկան արտացոլման դերը: Հոգեկան 

արտացոլման բարդ ձևերի առաջացումը: Կենդանիների բանական վարքը: 

Գործունեության պայմանների և նախկին փորձի ազդեցությունը: Անթրոպո-գենեզի 

հոգեբանական հիմնախնդիրը: 

 

3. Հոգեկան գործընթացներ և ֆունկցիաներ 
 

Զգայություններ 

Հոգեկանի արտացոլման մակարդակները: Զգայական արտացոլում: Զգայական 

համակարգերի զարգացումը ֆիլոգենեզում: Մարդու և կենդանիների 

զգայությունների նմանությունները և էական տարբերությունները: Սոցիալակա-

նացման երևույթը, բնույթը: Անմիջական արտացոլման ձևերը: ²ÝÓÇ ÇÙ³ó³Ï³Ý 

·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á/ ½·³ÛáõÃÛáõÝ, ÁÝÏ³ÉáõÙ, Ùï³å³ïÏ»ñ, 

Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝ/: Զգայության բովանդակությունը որպես իմացության հիմք: 

Զգայությունը որպես անձի պարզագույն, նաև հիմնարար ու բարձրագույն 

իմացական գործընթացի   սկիզբ:   Ընդհանուր   բնութագիրը,   էությունը   և   դերը   

մարդու   կյանքում: Անալիզատորի կառուցվածքը, ռեցեպտոր, նյարդաթել, կեղև: 

Զգայությունների ֆիզիոլոգիական մեխանիզմները, ռեֆլեկւոորային օղակ, 

հետադարձ կապ, ռեցեպտոր-էֆեկտոր, ռեֆլեքսների տեսակները: Գլխուղեղի 

դաշտերի և գրգիռի տեղայնացման հասկացությունը: 

Զգայությունների դասակարգումը, ինտերիո, պրոպրիո և էքստերիոռեցեպ-տորային, 

տարածական և կոնտակտւսյին: Ինֆորմացիայի ընտրությունը և տարբերակումը 

զգայություններում: Զգայությունների հոգեֆիզիոլոգիական հիմնական 

օրինաչափությունները: Զգայարանների հարմարումը (ադապտացիա): Ադապտա-

ցիայի տեսակները (դրական, բացասական): Զգայությունների փոխներգործությունը 

և զարգացումը, սենսիբիլիզացիա, սինեզթեզիա, կոնտրաստի երևույթը, իլյուզիաներ: 
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Զգայությունների և հուզական ապրումների կապն ու փոխներգործությունը: 

Զգայությունների   զարգացման   հնարքները,   միջոցները,   հնարավորությունները: 

Զգայությունները և մասնագիտական ունակությունների զարգացումը: 

Զգայությունների դերը կիրառական արվեստի զարգացման մեջ: Զգայությունների 

նշանակությունը երեխաների հոգեկանի զարգւսցման գործընթացում:  

 

Ըմբռնում 

Ըմբռնումը որպես բարձրագույն իմացական գործընթացի նոր մակարդակ: Ըմբռնման 

առանձնահատկությունները, առարկայականությունը, օբյեկտիվացումը, 

իմաստավորվածությունը ընդհանրացումը, կենսափորձի և գիտելիքների 

կուտակման դերը այդ որակների զարգացման գործում: Ամբողջականությունը ոչ 

որպես զգայությունների պարզ գումար, այլ արտացոլման ավելի բարձր մակարդակ, 

կառուցվածքայնությունը: 

Ըմբռնման ֆիզիոլոգիական հիմքերը: Զգայությունը և ըմբռնումը որպես 

ռեֆլեկտորային գործընթացներ, ներ- և միջանալիզատորային կապերը: 

Ըմբռնումների դասակարգումը՝ որպես հիմք ընդունելով անալիզատորը: 

Տեսողական, լսողական, շոշափման, շարժողական, հոտառական, համի և այլ 

սւերզեպտհւ| գործրնթացների մեխանիզմները: Դիտումը որպես կամածին ըմբռնման 

ճև, դիտողականության զարգացումը երեխաների մոտ: Տարածության ըմբռնում: 

ժամանակի և շարժման ըմբռնումը: 

Ըմբռնումը և անձը: Անհատական տարբերությունները և տիպը: Ապնրցեպ-ցիա  և 

դիրքորոշում:   Մարդու  կողմից   մարդու  ընկալումը  (Բոդոլյով):   Ստերիո- 

տիպերի   հասկացությունը   ըմբռնման   գործընթացում:   Հույզերի   դերը   ըմբռնման 

գործընթացում: Ըմբռնման զարգացումը երեխաների մոտ: 

 

Հիշողություն 
 

Ընդհանուր հասկացություն հիշողության մասին: Հիշողության ֆենոմենոլոգիան: 

«Հիշողություն» հասկացության էտիմոլոգիան: Հիշողության հասկացումը 

ռետենցիոնալ, ինտենցիոնալ եւ ինֆորմացիոն մոտեցումների տեսանկյունից: Հի-

շողությունը որպես սինթետիկ հոգեկան գործընթաց: Հիշողության գործառույթները: 

Ուշադություն, զգայություններ, մտածողություն եւ հիշողություն: Հիշողություն եւ անձ: 

Հիշողության երեւույթների դասակարգումը: Ամնեզիայի եւ պարամնեզիայի 

հասկացությունը: Հիշողության պսեվդոռեմինիսցենցիւսները: Կոնֆաբուլացիա, 

կոնտամինացիա, կրիպտոմնեզիա: Հիպոմնեզիա, հիպերմնեզիա, ֆենոմենալ հիշո-

ղություն: Հիշողության կազմակերպումը, հիմնական մուոեցումներն ու տեսությունները: 

Հիշողության ոչ հոգեբանական (ֆիզիոլոգիական, ֆիզիկական, կենսաքիմիական) 

տեսությունները: Հիշողության հոգեբանւսկան տեսությունները: 

Հիշողության դասակարգումը, տեսակները, ձևերը: Հիշողության տեսակները ըստ 

մտապահվող ինֆորմացիայի բնույթի եւ նրա վերարտադրության ձևի: Պատկերավոր 

հիշողություն եւ նրա տեսակները: էյդետիկ հիշողություն: Շարժողական եւ 

հուզական հիշողություն: Բառատրամաբանական եւ մեխանիկական հիշողություն: 

Հիշողության տեսակները ըստ ինֆորմացիայի պահպանման ժամանակահատվածի: 

Ակնթարթային հիշողություն՛ իկոնիկ եւ էխոնիկ: 

Կարճատեւ հիշողություն: Օպերատիվ հիշողություն: Օպերատիվ հիշողության Ա. 

Բեդդելի եւ Կ. Հիտչի մոդելները: Կամածին եւ ոչ կամածին մտապահման 
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փոխհարաբերությունների վերլուծությունը Ա, Լեոնտեւի, Ա. Ամիռնովի եւ Պ. 

Ձինչենկոյի աշխատություններում: Հիշողության անհատական հոգեբանական 

տարբերությունները: Հիշողության գործընթացները: Հիշողության տարիքային ա-

ռանձնահատկությունները, զարգացումը: Մնեմոտեխնիկաներ: Հիշողություն եւ 

խոսք: Հիշողության խնդիրները Լ. Վիգոտսկու մշակութապատմական 

տեսությունում: Հիշողության զարգացման զուգահեռանիստը: Հիշողության 

տարիքային առանձնահատկությունները: Հիշողություն եւ գործունեություն: 

Հիշողության կառուցվածքագործառնական մոդելը: Հիշողության ուսումնասիրման 

կիրառական ասպեկտները: Հիշողության զարգացման պայմաններն   ուսումնական  

գործունեության  ժամանակ:   Մնեմոտեխնիկաներ,   հիշողության զարգացման 

հնարները: Մտապահման «Ջորդանո» համակարգը:  

 

Ուշադրություն 
 

Ուշադրության ֆունկցիաները (ընտրողական, կարգավորման և հսկողական): 

Ուշադրության գործընթացները, կայունություն, կենտրոնացում, բաշխում, 

տեղւսփոխելիություն, ծավալ, տատանումներ: Ուշադրության ֆիզիոլոգիական 

մեխանիզմները: Ուղեղի գործունեության ակտիվացում ցանցանման կազմավորման 

ակտիվության մակարդակի կախվածությունը ստացվող իմպուլսների քա-

նակությունից: Վերընթաց և վարընթաց ուղիներ: Դոմինանտի սկզբունքը: Պավլովի 

փոխադարձ ինդուկցիայի օրենքը: Ուխտոմսկու տեսությունը, գերիշխող /դոմինանտ/ 

օջախի գաղափարը: Օպտիմալ գրգռվածության կենտրոնի տեսությունը: 

Ուշադրության տեսակները: Ներքին ուշադրություն, արտաքին ուշադրությունը: 

Կամային, ոչ կամային, հետ կամային ուշադրություն: 

Ուշադրության զարգացումը ուսուցման և գործունեության մեջ: Անձի 

օնտոգենետիկական զարգացման ընթացքում ուշադրության զարգացումը 

պայմանավորող գործընթացները, զարգացման օրինաչափություններն ու փուլերը: 

 

Մտածողություն 

Մտածողության հասկացությունը: Մտածողության տեսակները: Մտածողության 

էությունը: Զգայական եւ ռացիոնալ ճանաչողություն: Մտածողության հոգեբանական 

ուսումնասիրման առանձնահատկությունները ի տարբերություն գնե-սեոլոգիայի, 

տրամաբանության, կիբեռնետիկայի, ԲՆԳ ֆիզիոլոգիայի: Մտածողության 

հասկացման տարբեր մոտեցումները Ու. Ջեյմսի, Կ. Դունկերի, ժ. Պիաժեի, Ա. 

Լեոնտեւի, Ա. Ոուբինշտեյնի, 0. Տիխոմիրովի աշխատություններում: 

Մտածողության տեսությունները: Մտածողությունը որպես պատկերացումների 

զուգորդում: Մտածողությունը որպես գործողություն (Օ. Կյուլպե, Ն. Ախ): 

Մտածողությունը որպես իրավիճակի վերակառուցվածքավորման ակտ (Մ. 

Վերտհայմեր, Վ. Կելլեր, Կ. Դունկեր): Մտածողությունը որպես վարք (Ջ. Ուոտսոն, Է. 

Թոլմեն, Դ. Սիլլեր): Մտածողությունը որպես դրդապատճառային գործընթաց (Զ. 

Ֆրոյդ): Մտածողությունը որպես կենսաբանական գործընթաց (ժ. Պիաժե): 

Մտածողությունը որպես բարձրագույն հոգեկան գործառույթ (Լ Ա. Վիգոտսկի): 

Մտածողությունը որպես գործընթաց (Ս. Ռուբինշտեյն, Ա. Բրունշլինսկի, Կ. 

Աբուլխանովա-Սլավսկայա) եւ որպես գործունեություն (Ա. Լեոնտեւ, 0. Տիխոմիրով, 

Պ. Գալպերին): Մտածողությունը որպես գործունեություն: Մտածողության 

միջմշւսկութային հետազոտությունները (Ջ. Բրուներ, Մ. Կուոլ, Լ. Լեւի Բրյուլ, Կ. Լեւի 
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Ստրոսս, Ա. Լուրիա): 

Զարգացման սկզբունքը մտածողության հոգեբանությունում: Մտածողության 

զարգացումը ֆիլոգենեզում: Մտածողության օնթոգենետիկ զարգացումը: 

Մտածողության զարգացման գործառութային կողմը: 

Ինտելեկտի հիմնախնդիրը: Մտածողություն եւ ինտելեկտ հասկացությունների 

հարաբերակցությունը: Ինտելեկտի հոգեբանության ոլորտում 3 խումբ հետա-

զոտություններ, ինտելեկտի հոգեգենետիկա, ինտելեկտի ընդհանուր հոգեբանություն 

եւ հոգեմետրիկա: Մտային ընդունակությունների Ֆ. Հալտոնի տեսությունը: 

 

Լեզու եւ խոսք 
 

Լեզվի եւ խոսքի հիմնական հասկացումները, նրանց նույնացումը (Վ. Վունդտ, Վ. 

Հումբոլտ), նրանց հակադրումը՝ լեզուն որպես համակարգային կառուցվածք ունեցող 

կայուն սոցիալական երեւույթ, իսկ խոսքը որպես հոգեբանական երեւույթ (Ֆ. դե 

Սոսյուր): Լեզվաբանական եւ հոգեբանական գիտելիքների միացումը` 

հոգելեզվաբանության առաջացումը: Խոսքի տեսակները: Բանավոր եւ գրավոր խոսք, 

նրանց յուրահատկությունները: Գրավոր խոսքի առաջացման պատմությունը: 

Բանավոր խոսքի հիմնական տարատեսակները՝ մենախոսություն, երկխոսություն: 

Ներքին խոսքի հիմնական առանձնահատկությունները: Ներքին խոսքի զարգացումը: 

Խոսքի գործառույթները: Խոսքը որպես հաղորդակցում եւ խոսքը որպես մտային 

գործունեության մեխանիզմ: Խոսքը որպես վերբալ նյութի ներքին վերամշակում: 

Ներքին խոսքի յուրահատկությունները (Լ. Վիգոտսկի): Լեզվի եւ խոսքի 

ժամանակակից հետազոտությունների երեք մոտեցում՝ կոմունիկատիվ, կոգնիտիվ, 

գենետիկական: 

 

Հույզեր և կամք 
 

Հույզերի ընդհանուր բնութագիրը: Հույզերի վերաբերյալ տեսությունները: հույզերը 

որպես հոգեկան երևույթներ: Հույզերի դասակարգումը: Հուզական դրսևորումները 

մարդկանց և կենդանիների մոտ: Հույզերի մոտիվացիոն բնութագիրը: Հուզական 

էքսպրեսիա: Հույզերի հոգեֆիզիոլոգիական գործառությունները: Հույզերի 

գործառույթները: Սթրեսի ֆիզիոլոգիական բնութագիրը, դրսևորման փուլերը, 

սթրեսի տեսակների ընդհանուր բնութագիրը: Հետվնասվածքային սթրեսային 

խանգարումներ: Սահմանային հոգեվիճակներ: Հոգեկան վնասվածք: Ֆունկցիոնալ 

վիճակ, ֆունկցիոնալ հնարավորություններ: Սիմոնովի ինֆորմացիոն տեսության 

ընդհանուր վերլուծությունը: Ընդհանուր հասկացություն բարձրակարգ զգացմունքների 

մասին: 

Կամքի ընդհանուր բնութագիրը: Կամքի վերաբերյալ մոտեցումներ, տեսություններ: 

Կամային գործընթացների կառուցվածքը: Կամային կարգավորում և կամային 

ջանքեր /ինքնամոբիլիզացիա/: Կամային կենտրոնացվածություն, վճռականություն. 

զսպվածություն: Կամային հատկանիշներ: Կամքի զարգացման հոգեֆիզիոլոգիական 

առանձնահատկությունները: Կամքի տարիքային և սեռային 

առանձնահատկությունները: Կամքի մոտիվացիոն բնույթը: Հույզերի կառավարման 

կամային բնույթը: 

 

4. Անձի ընդհանուր հոգեբանության հիմնախնդիրները 
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Անձի հոգեբանության առարկան և խնդիրները: Անձի ուսումնասիրման ա-

ռանձնահատկությունները:Մարդու հիմնախնդիրը աշխարհի փիլիսոփայական 

պատկերի ներքո: Անձի հիմնախնդիրը համակարգային մոտեցման տեսանկյունից: 

Անձը պատմամշակութային և գործունեության տեսության ներքո: "Համակարգ-գոր-

ծունեություն" մոտեցման սկզբունքները անձի հոգեբանության ուսումնասիրման 

համատեքստում: Անձի ձևավորումը և սոցիալականացումը: Անձի զարգացման 

շարժիչ ուժերը և պայմանները: Մարդը որպես անհատ, կենսագենետիկ պատմա-

մշակութային ուղղվածությունը հոգեբանության մեջ: Մարդը որպես անձ. սոցիո-

գենետիկ պատմամշւսկութւսյին ուղղվածությունը անձի հոգեբանության մեջ` Մարդը 

որպես անհատականություն, պերսոնոգենետիկ պատմամշակութային ուղղվա-

ծությունը անձի հոգեբանության մեջ: Պահանջմունքադրդապատճառային ոլորտի 

զարգացումը: Ինքնագիտակցության հիմնախնդիր: «Ես»-կոնցեպցիա: Անձը և նրա 

կենսատարածքը, անձը որպես սեփական կյանքի սցենարի հեղինակ: Անձը կեցու-

թյան համատեքստում, սուբյեկտային մոտեցում: Անձնային իմաստների ձևավորում: 

Անձ և շփում: Պրոֆիլակտիկ հոգեբանական օգնությունը անձին: Անձի տեսության 

կառուցվածքը և ֆունկցիաները: Անձի հիմնախնդիրը հոգեվերլուծության մեջ (Ֆրոյդ, 

Յունգ, Ադլեր): Մշակութային հոգեվերլուծության տեսություններ (Ֆրոմ, Հորնի): էգո-

հոգեբանության հիմնադրույթները (Հարտման, Ա. Ֆրեյդ, էրիքսոն): Անձի 

հիմնախնդիրը բիհեյվիորիստական տեսությունների մեջ (Ուոտսոն. Տոլմեն, Սկիներ): 

Անձի սոցիալ-կոգնիտիվ տեսությունները (Բանդուրա): Անձի հիմնախնդիրը 

հումանիստական ուղղության մեջ (Ռոջերս, Մասլոու. Օլպորտ): Անձի տեսություն-

ների զարգացման ժամանակակից միտումները և համեմատական վերլուծություն:  

 

Գիտակցականը և անգիտակցականը 
 

Հասկացություն գիտակցության մասին: «Հոգեկան» և «գիտակցություն» 

հասկացությունների հարաբերակցությունը: Գիտակցությունը որպես իրականության 

արտացոլման բարձրագույն մակարդակ: Լեզվի և խոսքի դերը գիտակցության մեջ: 

Հասարակական և անհատական գիտակցություն: Գիտակցություն և 

ինքնագիտակցություն: Անգիտակցականի բնութագիրը: Անգիտակցականի դրսևո-

րումը մարդու հոգեկան գործընթացներում, հատկություններում և վիճակներում: 

Անգիտակցականի մեկնաբանումը ըստ Զ. Ֆրեյդի: Անգիտակցականի ուսումնա-

սիրման խնդիրը և մեթոդները: Գիտակցված և չգիտակցված գործընթացների հա-

րաբերակցությունը: 

 

Գործունեության դրդապատճառներ և պահանջմունքներ 
 

Դրդապատճառի էությունը և կառուցվածքը, ձևավորման փուլերը: Դրդա-

պատճառների պայքար: Դրդապատճառվածության մեխանիզմները, տեսակները, 

վարքի էքստրինսիվ և ինտրինսիվ դրդապատճառվածություն: Դրդապատճառվա-

ծության հոգեբանական տեսությունները: Դրդապատճառ և գործունեություն: 

Դրդապատճառի ազդեցությունը գործունեության որակի և արդյունավետության 

վրա: Դրդապատճառվածությունը որպես գիտակցված և չգիտակցված գործընթաց: 

Պահանջմունքը որպես հոգեբանական կատեգորիա: Պահանջմունքների դասա-

կարգումը: Պահանջմունքների և դրդապատճառների հարաբերակցությունը: 
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Ընդունակություններ 

 
 

Ընդունակությունների հիմնախնդրի ձևավոևումը և պատմանակ զարգացումը: 

Ընդունակությունների սահմանման տարբեր մոտեցումներ: Ընդունակությունների 

դասակարգումը և փոխկապակցվածությունը: Ընդունակություններ և ինտելեկտ: 

Ինտելեկտուալ ընդունակությունների  ուսումնասիրություններ: Օժտվածության 

հիմնախնդիրը: Օժտվածության դրսևորման տարբեր մակարդակներ: Բնածին 

նախադրյալներ և ընդունակությունների զարգացման գործոններ:  

 
 

Դիֆերենցիալ հոգեբանության առարկան, հիմնական հասկացությունները 
 

Դիֆերենցիալ հոգեբանության ձևավորումը և միջառարկայական բնույթը: 

Դիֆերենցիալ հոգեբանության ուսումնասիրման առարկան և խնդիրները: Բնածին և 

ձեռքբերովի գործոնների դերը անհատական տարբերությունների ձևավորման 

գործում: Սուբյեկտի հիերարխիկ կառուցվածքը, օրգանիզմ, անհատ, անձ, անհա-

տականություն /Պլատոնով, Մեռլին/: Խառնվածքը որպես անհատական առանձնա-

հատկություն: Խառնվածքի վերաբերյալ պատկերացումների ձևավորումը: Խառն-

վածքի ուսումնասիրման հիմնական տեսությունները և մոտեցումները: Խառնվածքի 

ժամանակակից տեսությունները և հոգեդինամիկ հատկությունները: Խառնվածքի 

ուսումնասիրությունները հոգեգենետիկ և լոնգիտյուդ հետազոտությունների 

համատեքստում: Խառնվածք և գործունեության անհատական ոճ: Խառնվածքի 

կապը անձի այլ առանձնահատկությունների հետ: Բնավորությունը որպես անհա-

տական առանձնահատկություն: Բնավորության վերաբերյալ պատկերացումների 

ձևավորում և տարբեր մեկնաբանություններ: Անձի և բնավորության հւստկություն-

ների հարաբերակցությունը: Բնավորության հատկություններ և հոգեդինամիկ 

հատկություններ: Բնավորության շեշտվածություն: Շեշտվածության և հոգեպա-

թիաների տիպաբանություն /Լեոնգարդ, Լիչկո, Գանուշկին/: Բնավորության ձևավո-

րումը օնթոգենեզում: Բնավորության ձևավորման մեխանիզմները և անձի սոցիա-

լիզացիան: Բնավորության ձևավորման սենզիտիվ փուլեր և դաստիարակության 

ոճեր: 

 

Փորձարարական հոգեբանություն 

 

 Փորձարարական մեթոդը որպես հոգեբանական վարկածների ստուգման 

նորմատիվների համակարգ և հետազոտողի պրակտիկ գործունեության տեսակ:  

¶Çï³÷áñÓÁ  Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÛÉ Ù»Ãá¹Ý»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ: 
ä³ëÇí ¹ÇïáÕ³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨  ³ÏïÇí ÷áñÓ³éáõÙÝ»ñÁ Ñá·»µ³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç: 

Հոգեբանական վարկածներ և տեսական վերակառուցումներ էքսպերիմենտալ մեթոդի 

շրջանակներում: Փորձարարական փաստերի և ամփոփումների` որպես 

եզրակացության վերահսկման կայացման տրամաբանությունը: Հոգեբանական 

գիտափորձի åÉ³Ý³íáñÙ³Ý ÑÇÙù»ñÁ և փորձարարական  ëË»Ù³Ý»ñÇ 

¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ:Գիտափորձերի վալիդականությունը որպես փորձարարական 

վերահսկման նպատակ: Հոգեբանական գիտափորձերի տեսակներ: Կորելյացիոն 

մոտեցումը հոգեբանական հետազոտություններում: Քվագիէքսպերիմենտներ և 
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փորձարարական մեթոդին ձգտող հետազոտություններ: Հոգեբանական հետազո-

տության կազմակերպման մեթոդաբանական հարցեր:  

 

 Հոգեախտորոշում 
 

Հոգեախտորոշման առարկան և սկզբունքները: Հոգեախտորոշման 

մեթոդաբանություն: Հոգեախտորոշման հիմնական մեթոդները և դրանց որակա-

վորումը: Հոգեախտորոշիչ մեթոդիկաների բնութագրումները: Հոգեախտորոշիչ 

յուրահատուկ ընթացակարգերի կառուցումը: Թեստեր և թեստավորում: Թեստերի 

կիրառման սկզբունքները: Թեստերի տեղայնացման նշանակությունը: Թեստերին 

ներկայացվող պահանջները և չափանիշները: Թեստավորման, արդյունքների 

մշակման և մեկնաբանության անցկացման կանոնները: Հոգեկան վիճակի և անձի 

ուսումնասիրության մեթոդիկաներ: Խորհրդատվության հոգեախտորոշիչ նշանա-

կությունը: Հոգեախտորոշիչ ցուցանիշների մշակում: Մանկավարժի հոգեախտորոշիչ 

վարպետությունը: Հոգեբանի և մանկավարժի խնդիրների համալիր փոխ-

կապվածությունը դպրոցում: Հոգեբանական ախտորոշման գործընթացում թեկնա-

ծուի գնահատման չափանիշները: Հոգեախտորոշումը թեկնածուի ընտրության 

գործընթացում: Հոգեբանական ընտրության փուլեր:  

 

Հոգեբանության պատմություն 
 

Հոգեբանական գիտելիքների զարգացումը հոգու մասին ուսմունքի շրջանակներում: 

Հոգեբանական գիտելիքների զարգացումը գիտակցության մասին փիլիսոփայական 

ուսմունքների շրջանակներում: Հոգեբանության՝ որպես գիտակցության մասին 

գիտության զարգացումը մինչև էքսպերիմենտալ հոգեբանության ձևավորումը: 

Բնագիտության զարգացումը և հոգեբանության՝ որպես ինքնուրույն գիտության 

առանձնացման բնագիտական նախադրյալների ձևավորումը: Հոգեբանության 

առանձնացումը որպես ինքնուրույն գիտություն և նրա զարգացումը մինչև բաց 

ճգնաժամի ժամանակաշրջան: Բաց ճգնաժամի ժամանակաշրջանի արտա-

սահմանյան հոգեբանությունը (20-րդ դ. 10-ական-30-ական թվեր): Արտասահման-

յան հոգեբանության արդի վիճակը: 

 
 
 
 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Արզումանյան Ս. Ջ. Ասոցիալ դիրքորոշումների հոգեբանական բնությունը: 

«Ինժեներական և սոցիալական հարցեր» գրքում, Թբիլիսի, 1974, էջ 166-182: 

Արզումանյան Ա. Ջ. Քրեաբանական հոգեբանությունը որպես իրավաբանական 

հոգեբանության բնագավառ /զարգացման ուղիներն ու հեռւսնկարները/, Գիտ. աշխ. 

ժող., Ե. պրակ թ. 1, 1991, էջ 79-96: 

էդիլյան Գ. Մ.  Հոգեբանության ուրվագծեր, Ե., 1958: 

Թութունջյան Հ. Մ. Հանրի Վալլոնի Հոգեբանական կոնցեպցիան, Ե., 1964: 

Նալչաջյան Ա. Ա. Ընդհանուր հոգեբանության հիմունքներ, Ե., 1991: 

Պոդոսյան 3. Պ. Ներածություն հայ հոգեբանության, Կահիրե, 1958: 

Абульханова-Славская, К. А. Личностные типы мышления // Когнитивная 
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