
 

 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 
ԱԿԱԴԵՄԻԱ 

 

2016-2017 թթ. ԱՌԿԱ, ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ 
«ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ  

ԱՄՓՈՓԻՉ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ 

Հ Ա Ր Ց Ա Շ Ա Ր  

 

1. Մասնագիտական զարգացումը հոգեբանական ակմեոլոգիական տեսանկյունից 

2. Մասնագիտական զարգացման ներքին և արտաքին գործոնները 

3. Կարիերային խորհրդատվության հիմունքները 

4. Կարիերային ուսումնասիրման հիմնական մոտեցումները 

5. Մասնագիտական կարիերայի ինքնակառավարման հոգեբանական տեսանկյունները 

6. Նպատակադրումը կառավարման գործընթացում ՝ ՆԼԾ-ի մոդել, նպատակադրման 

փուլերը, նպատակների տեսակները, SMART,  SWOT 

7. Կառավարչական որոշումների տեսակները և դրանց ընդունման հոգեբանությունը  

8. Շահադրդման գործառույթի հոգեբանական առանձնահատկությունները 

9.  Մոտիվացիայի բովանդակային և գործընթացային տեսություններ 

10. KPI (Key Performance Indicator) և MBO (Management by Objectives) հասկացությունները 

Աշխատանքի ձևամոդել՝ մասնակցային ծրագրեր և գործողությունների 

ազատություն/զանազանում 

11. Վերահսկման գործառույթի հոգեբանական առանձնահատկությունները: 

Վերահսկողության գործընթացի տիպիկ սխալները 

12. Աշխատանքային սթրես: «Մասնագիտական այրման» համախտանիշ: Քոփինգ 

մարտավարություններ /coping strategies/ 

13. Կոնֆլիկտի ընդհանուր բնութագիրը: Կոնֆլիկտի հոգեբանական տեսանկյունները: 

Կազմակերպական կոնֆլիկտներ 

14. Դատահոգեբանական փորձաքննություններ, նախապատրաստումը, իրականացումը 

15. Իրավաբանի մասնագիտական գործունեության հոգեբանական բնութագիրը   



16. Հաղորդակցման յուրահատկություններ հոգեբանական աջակցության 

գործընթացում 

17. Մարդկային ռեսուրսների կառավարման հոգեբանական առանձնահատկությունները և 

էթիկական սկզբունքները 

18. Հոգեբանի դիրքորոշումները և էթիկական սկզբունքները 

19. Քաղաքական գիտակցություն, ինքնագիտակցություն և կոլեկտիվ անգիտակցականը 

քաղաքականության մեջ 

20. Լիդերության հիմնական հոգեբանական դպրոցները  

21. Հոգեբանական խորհրդատվությունը քաղաքականության մեջ 

22. Քաղաքական դիրքորոշումներ և կարծրատիպեր 

23. Քաղաքական խմբերի առանձնահատկությունները  

24. Ժամանակակից տիպային մասնագիտությունները PR –ի բնագավառում 

25. Սև PR –ի /հակագովազդի/ սոցիալ-հոգեբանական մեխանիզմները և նրան հակազդելու 

հիմնական մեթոդները 

26. Պաշտոնական և ոչ պաշտոնական հաղորդակցման տեսակները  PR –ում 

27. Ազդեցության միջոցները  և ՆԼԾ-ն PR-ում 

28. Հոգեվերլուծության հիմնադրույթները.  

29. Հումանիստական հոգեբանության հիմնական սկզբունքները 

30. Բիհևորիզմի հիմնադրույթները: Սոցիալ-կոգնիտիվ մոտեցումը անձին՝ Բանդուրա 

31. Պերսոնոլոգիայի նոր ողղություններ՝ Փսիխոսինթեզ /Ռ. Ասաջիոլի/: Տրանսպերսոնալ 

հոգեբանություն` Ս. Գրոֆ: Մարմնակենտրոն հոգեթերապիա՝ Ռայխ  

32. Տրանսակտային վերլուծության հիմական սկզբունքները`  Է. Բեռն 

33. Վերագրման կամ ատրիբուցիայի առանձնահատկությունները  սոցիալական 

ընկալումների ժամանակ 

34. Մտածողության տեսակները մտածողության զարգացման մակարդակները 

35. Հույզերի  հիմնական տեսակներն ու առանձնահատկությունները 

36. Հոգեբանական պաշտպանական մեխանիզմների հիմնական տեսակները և բնորոշ 
գործընթացները 



37. Գլխուղեղի կիսագնդերի գործառույթների առանձնահատկությունները 

38. Ժամանակակից սոցիալական հոգեբանության հիմնական տեսական ուղղությունները 

39. Անձի սոցիալականացումը  և սոցիալականացման  հայեցակարգերը  

40. Անձը որպես սոցիալական դերերի կրող 
41. Հոգեդիագնոստիկ մեթոդների օգտագործման հնարավորությունները խմբային 

ուսումնասիրություններում 

42. Խմբի  զարգացման հոգեբանությունը և միջխմբային փոխազդեցությունը 

43. Անձի իմիջի հիմնական բաղադրիչները 

44. Կազմակերպության իմիջ 

45. Հակաիմիջային գրոհի հիմնական ոլորտները և հակազդեցության եղանակները 

46. Գովազդի տեսակներն ու հոգեբանական ներգործության մեխանիզմները 

47. Երկրի իմիջի տիպաբանությունները և հիմնական բաղադրիչները 

48. Կոնֆլիկտի աղբյուրները, շարժընթացը, կառուցվածքը 

49. Գերազանցության հասնելու ձգտման դրսևորումները  կոնֆլիկտների ժամանակ 

50.Միջանձնային և ներխմբային բախումների հոգեբանական բնութագիրը  

51. Աշխատակիցների նպատակների միջև հակասությունը որպես կոնֆլիկտի պատճառ 

52. Գործարար հաղորդակցման առանձնահատկությունները 

53. Հաղորդակցման խոչնդոտները կազմակերպություններում 

54. Արդյունավետ հաղորդակցման տեխնիկաներ ու մոդելներ 

55. Խմբային հոգեբանական մարզման էությունը և բնորոշ գծերը 

56.  Խմբի զարգացման փուլերը և դրանց բնութագիրը 

57. Կոմպետենցիաների ձևավորման թրեյնինգային ծրագրերի կառուցման 

տրամաբանությունը 

58. Ղեկավարման գործառույթների հոգեբանական առանձնահատկությունները  

59. Ղեկավար պաշտոն զբաղեցնող անձի հոգեբանական կոմպետենցիաները  

60. Թրեյնինգային խմբին ներկայացվող պահանջներ՝ հոմոգենություն և 

հետերոգենություն, խմբերի որակական և քանակական կազմը 



61.  Դրդապատճառ հասկացությունը հոգեբանության մեջ 

62. Մոտիվացիայի ժամանակակից տեսությունները 

63. Աշխատանքային դրդապատճառների զարգացման հնարավորությունները 

կազմակերպություններում 

64. Կառավարչի անձնային առանձնահատկությունները և դրդապատճառների 

փոխկապվածությունը 

65. Դրդապատճառների համակարգի և գործունեության արդյունավետության կապը 

66. Համոզմունքների ազդեցության եռանկյունին /կոգնիտիվ, զգացմունքային և 

վարքային/   

67. Հոգեբանական ազդցության տեսակների բնութագիրը  

68. Հոգեբանական հետազոտության մեթոդաբանական սկզբունքները 

69. Փորձարարական հետազոտության առավելություները և թերությունները 

70. Հետազոտության արդյունքների մեկնաբանության մոտեցումների տեսակները 

71. Նյարդային համակարգի կառուցվածքագործառնական միավորը 

72. Նեյրոնների 3 հիմնական տիպերի կառուցվածքային առանձնահատկությունները 

73. Գիտակցված նպատակաուղղված վարքի ապահովման հիմնական ուղեղային 

կառուցվածքները 

74. Ինքնակարգավորման տեսակները և դրանց  կիրառումը կազմակերպություններում 

75. Անձնակազմի ընտրության գործառույթները և կապը այլ գործընթացների հետ 

76. Մասնագիտական գործունեության դրդապատճառների չափանիշները և 

կառավարումը 

77. Անձնակազմի ներուժը  գնահատելու չափանիշները 

78. Պրոֆեսիոգրամա և պսիխոգրամա կազմելու և կիրառելու ձևերը 

79. Աշխատակազմի ընտրության փուլերի նկարագրություն 

80.  Աշխատակազմի ընտրության մեթոդիկաների հիմնավորում և համալրում 

81. Ձեռնարկության հոգեբանի դերերը և գործառույթները 

82. Աշխատակազմի ընտրության և համալրման սկզբունքները  

83. Մասնագիտական պիտանելիության հոգեբանական չափանիշները 



84. Ընտրության գործընթացում հարցազրույց կիրառելու  առանձնահատկությունները, 

հարցազրույցի կառուցվածքը և ձևերը 

85. Թեկնածուի մասնագիտական ընդունակությունների և անձնային որակների 

գնահատում 

86. Գլխավոր համախմբություն և հետազոտական ընտրանք 

87. Ընկալման և ուշադրության առանձնահատկությունների դրսևորումը կառավարչական 

գործունեության մեջ 

88. Կամքի դերը աշխատանքային գործունեության մեջ որոշումներ ընդունելու ժամանակ 

89. Խառնվածքի դրսևորման առանձնահատկությունները աշխատանքային 

գործունեության մեջ 

90. Էքստրավերտների և ինտրովերտների վարքային դրսևորումները կոնֆլիկտային 

իրավիճակներում 

 

 

 

Կառավարման հոգեբանության  

ամբիոնի վարիչ,                                                    հ.գ.թ, պրոֆեսոր    Ռ. Աղուզումցյան 


