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Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Տարիքային և մանկավարժական հոգեբանության ամբիոնի  

2013 Ã.-Ç ապրիլի 12-ի Ã. N 9 ÝÇëï 

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ 

1. 2013 թվականի հուլիսի 1-5-ը Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական 

մանկավարժական համալսարանի բազայի վրա կազմակերպվող «Անընդհատ 

/շարունակական/ պրակտիկայի արդիականացումը և կազմակերպման 

մեխանիզմների ներդրումը բարձրագույն մանկավարժական կրթության 

համակարգում» խորագրով միջազգային գիտաժողովի նյութերը հրատարակության 

երաշխավորելու հարցը: 

2. Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի մանկավարժություն և 

հոգեբանություն մասնագիտության §Տարիքային և մանկավարժական 

հոգեբանություն¦ մասնագիտացմամբ մագիստրոսական ատենախոսությունների 

նախապաշտպանության և պաշտպանության երաշխավորման հարցը: 

3. Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի մանկավարժություն և 

հոգեբանություն մասնագիտության 4-րդ կուրսի ավարտական աշխատանքների 

նախապաշտպանության և պաշտպանության երաշխավորման հարցը: 

4. Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի 2012-2013 ուստարվա 

ամփոփիչ միասնական քննության մանկավարժություն և հոգեբանություն 

մասնագիտության  Տարիքային և մանկավարժական հոգեբանություն առարկայի 

ծրագրի հաստատման հարցը: 
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Լսեցին – 2013 թվականի հուլիսի 1-5-ը Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական 

մանկավարժական համալսարանի բազայի վրա կազմակերպվող «Անընդհատ 

/շարունակական/ պրակտիկայի արդիականացումը և կազմակերպման մեխանիզմների 

ներդրումը բարձրագույն մանկավարժական կրթության համակարգում» խորագրով 

միջազգային գիտաժողովի նյութերը հրատարակության երաշխավորելու հարցը: 

Արտահայտվեցին  – հ.գ.դ., պրոֆեսոր Վ.Կարապետյանը, հ.գ.թ., դոցենտ Ռ.Պողոսյանը, 

Հ.Պետրոսյանը, Մ.Աղաբեկյանը, մ.գ.թ., դոցենտ Լ.Քուրքչյանը, Հ.Խաչատրյանը, ասիստենտներ 

Ա.Վահանյանը, Գ.Խառատյանը, հ.գ.թ., դասախոս Ա.Թադևոսյանը, Ա.Խաչատրյանը, հ.գ.թ., 

ասիստենտ Մ.Հակոբյանը, Վ.Քոսակյանը: 

      Որոշեցին – Հաշվի առնելով գիտաժողովի կազմակերպմանն ու անցկացմանն ուղղված 

ՀՀ Գիտության պետական կոմիտեի ֆինանսական աջակցությունը, ինչպես նաև գիտաժողովի 

ծրագրով նախատեսված համապատասխան նյութերի հրատարակման կարևորությունը` 

հարց բարձրացնել Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի խորհրդի առջև` 

հրատարակության երաշխավորելու «Անընդհատ /շարունակական/ պրակտիկայի 

արդիականացումը և կազմակերպման մեխանիզմների ներդրումը բարձրագույն 

մանկավարժական կրթության համակարգում» խորագրով միջազգային գիտաժողովի 

նյութերը: 

    

    Լսեցին – Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի մանկավարժություն 

և հոգեբանություն մասնագիտության §Տարիքային և մանկավարժական հոգեբանություն¦ 

մասնագիտացմամբ մագիստրոսական ատենախոսությունների նախապաշտպանության և 

պաշտպանության երաշխավորման հարցը: 

      Արտահայտվեցին – հ.գ.թ. Ռ.Պողոսյանը, Հ.Պետրոսյանը, Մ.Աղաբեկյանը հ.գ.դ., 

պրոֆեսոր Վ.Կարապետյանը, դասախոսներ Ա.Վահանյանը, Կ.Հարությունյանը: 

   Որոշեցին - Հաշվի առնելով մագիստրոսական ատենախոսությունների 

նախապաշտպանության արդյունքները` պաշտպանության երաշխավորել հետևյալ 

աշխատանքները. 
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Գիտական 

ղեկավարի անուն, 

ազգանուն 

Ուսանողի անուն, 

ազգանուն, 

հայրանուն 

 

Թեմա 

 

հ.գ.դ., պրոֆեսոր` 

Վլադիմիր 

Կարապետյան 

Հարությունյան Անի 

Վլադիսլավի 

HarutyunyanAni 

Կրտսեր դպրոցականների ուսումնական վախերի և 

տագնապայնության հոգեբանական 

առանձնահատկությունները 

Junior schoolers` psychological peculiarities of educational fears 

and anxiety 

Քոլյան Արուսյակ 

Վոլոդյայի 

KolyanArusyak 

Մտածողության ոճերի և մտածողության տիպերի 

ազդեցությունը խնդրի լուծման արդյունավետության վրա 

The   impact  of   thinking  styles and  types  of  thinking  on  the 

 effectiveness  of  problem  solution 

մ.գ.թ., դոցենտ` 

Լուսիկ 

Քուրքչյան 

Բարսեղյան 

Վարդուհի 

Մերուժանի 

BarsexyanVarduhi 

Կրտսեր դպրոցականների 

պահանջմունքադրդապատճառային ոլորտի զարգացման 

հոգեբանական պայմանները 

Psychological conditions contributing to the development of 

younger schoolagedemondinducement sphere 

Մկրտչյան 

Վարդուհի 

Աղասու 

MkrtchyanVarduhi 

Դեռահասների սոցիալ-կենցաղային հմտությունների 

զարգացումը ներառական կրթության համակարգում 

The development of social and everyday skills of teenagers in the 

system of inclusive education 

Մուրադյան 

Նարինե 

Գնելի 

MuradyanNarine 

Ռեֆլեքսիայի ազդեցությունը կրտսեր դպրոցականի 

ինքնագնահատականի և ուսումնական առաջադիմության 

փոխհարաբերության վրա 

 The influence of reflection on the  interaction between primery 

school child’s self-esteem and educational progress  

 

հ.գ.թ., դոցենտ` 

Ռուբեն 

Պողոսյան 

Տեր-Զաքարյան 

Բելլա Լևոնի 

Ter-Zaqaryan Bella  

Կրտսեր դպրոցականի ինքնագնահատականի 

առանձնահատկություններն ուսումնառության 

պայմաններում 

The self-esteem peculiarities of junior school children, 

educational conditions 

Աբգարյան Վերգինե 

Էդիկի 

AbgaryanVergine 

Դեռահասի ինքնագիտակցության բացահայտումը նրա 

անձի զարգացման տեսանկյունից 

 Teenager's self-awareness discovery from his personal 

development perspective 

 

 

հ.գ.թ., դոցենտ` 

Մարինա 

Աղաբեկյան 

 

 

Կարավարդանյան 

Աշխեն 

Վարուժանի 

Karavardanyan 

Ashxen 

 

 

Ավագ դպրոցականների մասնագիտական կողմնորոշման 

ձևավորման հոգեբանական առանձնահատկությունների 

ուսումնասիրությունը 

Study of psychological features of formation of high 

schoolchildren professional orientation 

Երիցյան 

Սառա 

Սամվելի 

Ericyan Sara  

Ուսանողների բուհում ադապտացման գործընթացում 

ունեցած հիմնական դժվարությունները և դրանց 

հաղթահարման ուղիները 

The main difficulties  found in the adaptation process in the 
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higher education and its overcoming ways 

 

 

մ.գ.թ., դոցենտ` 

Հեղինե 

Խաչատրյան 

Վահանյան 

Մարիամ 

Էդիկի 

Vahanyan Mariam  

Կրտսեր դպրոցականի ուսումնական դժվարությունների 

հոգեբանական պատճառները  և հաղթահարման ուղիները 

The psychological causes of learning difficulties of junior school 

child and the ways to overcome them 

Մելիքսեթյան 

Անի 

Վաչիկի 

Meliksetyan Ani 

Օժտված երեխաների հաղորդակցման 

առանձնահատկությունները հասակակիցների հետ 

Gifted children's communication paculiarities with their peers 

 

 

հ.գ.թ., դոցենտ` 

Հասմիկ 

Պետրոսյան 

Սահակյան Անահիտ 

Տիգրանի 

Sahakyan Anahit 

Ապագա ուսուցչի մասնագիտական ուղղվածության 

հոգեբանական պայմանները 

The psychological conditions of the future teacher's professional 

orientation 

Մանուկյան 

Մարիամ 

Աշոտի 

Manukyan Mariam  

Ուսուցչի մասնագիտական դեֆորմացիաները, դրանց կապը 

անձնային առանձնահատկությունների հետ և վարքային 

դրսևորումները 

Professional deformations of the teacher and its connection with 

the personal particularity and behavioral manifestations 

ասիստենտ` 

Արմինե 

Վահանյան 

Ադամյան 

Անի 

Գևորգի 

Adamyan Ani 

Ընտանեկան ստերեոտիպերի ազդեցությունը ապագա 

ամուսնու ընտրության մեխանիզմների ձևավորման վրա 

 The empact of family stereotipes on formation of mechanism of 

delaction of future husband 

հ.գ.թ., 

ասիստենտ`  

Վահան 

Քոսակյան 

 

Սարգսյան 

Աշխեն 

Ալբերտի 

Sargsyan Ashxen 

Մտածողության առանձնահատկությունները կրտսեր և 

միջին դպրոցական տարիքում 

  Features of the junior and middle school age thinking 

 

 

 

 

 

հ.գ.թ., դասախոս` 

Արմինե 

Թադևոսյան 

 

 

 

 

Ներսիսյան 

Արմինե 

Մարատի 

Nersisyan Armine 

Նախադպրոցական տարիքում դիդակտիկ խաղերի միջոցով 

շրջակա միջավայրի հանդեպ իմացական 

հետաքրքրությունների ձևավորումը 

Formation of cognitive interests towards the environment 

through didacatic games in preschool age. 

Ավանեսյան 

Անի 

Աշոտի 

Avanesyan Ani 

Ծննդյան հաջորդականությունը և սեռի ազդեցությունը 

երիտասարդի լիդերության մակարդակի վրա 

The influence of the sequence of birth on the youngster's 

leadership level 

Մխիթարյան Նաիրա 

Նվերի 

Mxitaryan Naira  

Իրական և համակարգչային զարգացնող խաղերի 

ազդեցությունները նախադպրոցական տարիքի երեխաների 

անձնային որակների վրա 

The affects of the developing outdoor and computer games on the 

personality qualities of preschool children 

հ.գ.թ., դոցենտ` 

Հասմիկ 

Հարությունյան 

Գևորգյան 

Անուշ 

Աշոտի 

Gevorgyan Anush 

Կրտսեր դպրոցականի ադապտացիայի 

առանձնահատկությունները 

Primary school pupils adaptation features. 

Վարդանյան Անի 

Արթուրի 
Օժտված երեխաների հոգեբանական 

առանձնահատկությունները 
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Vardanyan Ani Psychological characteristics of gifted children 

հ.գ.թ., դասախոս` 

Արմեն 

Աբգարյան 

Օհանյան 

Արմինե 

Աղաբեկի 

Ohanyan Armine 

Քրիստոնեական հավատի հոգեթերապևտիկ ազդեցությունը 

ժամանակակից երիտասարդների վրա 

The psychotherapeutic influence of the Christian faith on the  

modern youth. 

 

      Լսեցին – Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի 

մանկավարժություն և հոգեբանություն մասնագիտության 4-րդ կուրսի ավարտական 

աշխատանքների նախապաշտպանության և պաշտպանության երաշխավորման հարցը: 

         Արտահայտվեցին – հ.գ.դ., պրոֆեսոր Վ.Կարապետյանը, հ.գ.թ., դոցենտ  Ռ.Պողոսյանը, 

Հ.Պետրոսյանը, Մ.Աղաբեկյանը, ասիստենտներ Ա.Վահանյանը, Գ.Խառատյանը, 

դասախոսԿ.Հարությունյանը: 

        Որոշեցին - Հաշվի առնելով ավարտական աշխատանքների նախապաշտպանության 

արդյունքները` պաշտպանության երաշխավորել հետևյալ աշխատանքները. 

 

Գիտական 

ղեկավարի անուն, 

ազգանուն 

Ուսանողի անուն, 

ազգանուն, հայրանուն 

Թեմա 

հ.գ.թ., ասիստենտ 

Վահրամ 

Քոսակյան 

Զիրոյան Մարինե 

Հրահայրի 

Ziroyan Marine 

Միջանձնային հարաբերությունների 

հոգեբանական 

առանձնահատկությունները 

պատանեկության տարիքում 

The psychological pecularities of 

interpersonal relations in the youth age 
հ.գ.թ., ասիստենտ 

Մանիկ 

Հակոբյան 

Թումանյան Մարիան 

Հրահատի 

Tumanyan Marian 

Հայ պատանիների սեռային դերերի 

բովանդակությունը 

The content of gender roles of Armenian 

youth 

 

Լսեցին – Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի 2012-2013 

ուստարվա ամփոփիչ միասնական քննության մանկավարժություն և հոգեբանություն 

մասնագիտության  Տարիքային և մանկավարժական հոգեբանություն առարկայի ծրագրի 

հաստատման հարցը: 

Արտահայտվեցին  – հ.գ.դ., պրոֆեսոր Վ.Կարապետյանը, հ.գ.թ., դոցենտ Ռ.Պողոսյանը, 

Հ.Պետրոսյանը, Մ.Աղաբեկյանը, մ.գ.թ., դոցենտ Լ.Քուրքչյանը, Հ.Խաչատրյանը, ասիստենտներ 
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Ա.Վահանյանը, Գ.Խառատյանը, հ.գ.թ., դասախոս Ա.Թադևոսյանը, Ա.Խաչատրյանը, հ.գ.թ., 

ասիստենտ Մ.Հակոբյանը, Վ.Քոսակյանը: 

      Որոշեցին – Հաստատել Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի 2012-

2013 ուստարվա ամփոփիչ միասնական քննության մանկավարժություն և հոգեբանություն 

մասնագիտության  Տարիքային և մանկավարժական հոգեբանություն առարկայի ծրագիրը: 

 

 

 

Նիստի նախագահ`                                 Վ.Ս.Կարապետյան 

 

 

Նիստի քարտուղար`                               Ա.Մ.Սարգսյան 

 


