
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 

ԱԿԱԴԵՄԻԱ ՀԱՐՑԱՇԱՐ 

2021 – 2022 ուսումնական տարվա 

«ԺԹ.00.01- ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ» 

Մասնագիտության առկա և հեռակա ուսուցման ասպիրանտուրայի 

ընդունելության քննության 

 

 

1. Հոգեբանության զարգացումը մինչգիտական շրջանում (Պլատոն, Արիստոտել, Ռ.  

Դեկարտ, Ջ. Լոկ):  

2. Հոգեկանի կառուցվածքն ու գործառույթները: Հոգեկանը և իրականության 

արտացոլումը:  

3. Հոգեկանի արտացոլման մակարդակները: Գիտակցության ծագումը և զարգացումը:  

4. Զգայությունների բնութագիրը, էությունը և դերը մարդու կյանքում:  

5. Ընկալման առանձնահատկությունները և ֆիզիոլոգիական հիմքերը:  

6. Մասնագիտության հոգեբանություն, պաշտոն և պարտականություններ:  

7. Աշխատանքային խումբ, խմբային դինամիկա, թիմ:  

8. Համատեղ գործունեությունում հաղորդակցման խնդիրը:  

9. Համատեղ գործունեության սկզբունքները և յուրահատկությունները:  

10. Կազմակերպական հաղորդակցման տեսակները, կորպորատիվ մշակույթ:  

11. Կառավարչական որոշումների ընդունման մոդելները:  

12. Որոշումների ընդունման հոգեբանական տեսություններ:  

13. Դանիել Կանեմանի հեռանկարի տեսությունը:  

14. Որոշումների ընդունման ռացիոնալ մոդելը:  

15. Սահմանափակ ռացիոնալության տեսություն. ՀերբերտՍայմոն:  Հումանիստական 

հոգեբանություն՝ Ֆրոմ, Մասլոու, Ֆրանկլ 

17. Կամքը և որոշումների ընդունումը աշխատանքայինգործունեությունում:  



18. Մտածողությունը և որոշումների ընդունման առանձնահատկությունները:  

19. Հիշողությունը և մտածողությունը, հիշողությունը և խոսքը: Հիշողությունը և 

մտապատկերները:  

20. Հաղորդակցման կատարելագործման սկզբունքային կողմորոշիչները:  

21. Սոցիալ-հոգեբանական ախտորոշման մեթոդները կազմակերպություններում:  

22. Սոցիալ-հոգեբանական խնդիրների լուծման որակական մեթոդները:  

23. Ուշադրություն և գործունեություն: Ուշադրությունը որպես հսկողության գործողություն 

(Պ.Գալպերին):  

24. Անձնակազմի մոտիվացիայի տեսությունները:  

25. Գործունեության ներքին և արտաքին դրդիչներ:  

26. Հույզերի տեսությունները (Վ.Վունդտ, Վ.Ջեյմս-Կ. Լանգե):  

27. Կոնֆլիկտի ընդհանուր բնութագրը: Կոնֆլիկտի հոգեբանական ասպեկտը: 

Կառավարչական կոնֆլիկտներ:  

28. Կամային գործընթացների կառուցվածքը և փուլերը:  

29. Անձի ուսումնասիրման գործոնային մոտեցում. անձնային գծերի ուսումնասիրություններ 

(Օլպորտ, Այզենք, Քեթել, Մեծ Հնգյակ):  

30. Մարդկային ռեսուրսների կառավարման առանձնահատկությունները և էթիկական 

սկզբունքները:  

31. Կամքի հոգեբանական բնութագիրը, կամային ակտի կառուցվածքը:  

32. Հոգեկանի կառուցվածքը: Գիտակցություն, ենթագիտակցություն և անգիտակցական:  

33. Ուշադրության ֆիզիոլոգիական մեխանիզմները և հոգեբանական 

առանձնահատկությունները:  

34. Հուզական ոլորտի բնութագիրը, ֆիզիոլոգիական հիմքերը: Հույզերի տեսությունները:  

35. Ս. Գրոֆի տեսությունը: Ենթագիտակցականի կառուցվածքը:  

36. Անձի սոցիալականացումը, սոցիալականացման տեսությունները:  Փորձարարական 

հոգեբանության մեթոդաբանական հիմնահարցերը:  

38. Հոգեչափման և ախտորոշման մեթոդները:  

39. Պերսոնոլագիայի նոր ողղություններ՝ Փսիխոսինթեզ /Ռ. Ասաջիոլի/:  

40. Ընդունակությունների տեսություններ: Օժտվածություն, տաղանդ, հանճարեղություն:  



41. Վերագրման կամ ատրիբուցիայի առանձնահատկությունները սոցիալական 

ընկալումների ժամանակ:  

42. Մտապատկեր, երևակայություն, մտածողություն. նմանություներ և տարբերություներ:  

43. Հիշողության տեսակները, օպերատիվ հիշողություն:  

44. Բիհևիորիզմի հիմնական դրույթները և ուղղությունները (Ուոտսոն, Տիտչեներ, Սկիններ, 

Դյուի):  

45. Հոգեբանության մեթոդաբանությունը և տեսական հիմքերը:  

46. Դասական հոգեվերլուծութան հիմնադրույթները (Ֆրոյդ):  

47. Ընկալման հիմնական առանձնահատկությունները, տեսությունները: Ապերցեպցիա:  

48. Սթրեսային հոգեվիճակների հոգեֆիզիոլոգիական բնութագիրը: Աշխատանքային 

սթրեսներ:  

49. Աշխատակցի հոգեբանական կերպարի գնահատման օրինաչափությունները:  

50. Աշխատանքային գործունեության հոգեբանական վերլուծություն:  

51. Աշխատանքային կոլեկտիվի ղեկավարման հոգեբանական յուրահատկությունները:  

52. Աշխատանքի հոգեբանության ծագման և զարգացման պատմությունը:  

53. Գլխուղեղի կիսագնդերի գործառույթների առանձնահատկությունները  

54. Մասնագիտական կարևոր որակների զարգացման հոգեբանություն:  

55. Մասնագիտական հմտությունների ձևավորման հոգեբանական ասպեկտները:  

56. Հուզական այրման համախտանիշ:  

57. Ժամանակակից սոցիալական հոգեբանության հիմնական տեսական ուղղությունները:  

58. Ա. Մասլոուի անձի հումանիստական տեսությունը:  

59. Աշխատակազմի ընտրության և համալրման մեթոդները:  



61. Հոգեբանական գիտափորձի առանձնահատկությունները:  

62. Խառնվածք, բնավորություն, անձ հասկացությունները և դրանց հարաբերակցությունը 

տարբեր մոտեցումներում:  

63. Մասնագիտությունների դասակարգման տեսություններ (Կլիմով և այլ հեղինակներ): 

64. Հոգեկան առողջության չափանիշները:  

65. Պրոյեկտիվ թեստերի մեկնաբանության սկզբունքները:  

66. Գործարար հաղորդակցում և էթիկա:  

67. Հոգեբանական էթիկայի էությունը և նորմերը:  

68. Մասնագիտության ընտրության հոգեբանություն:  

69. Հոգեբանական ծառայության կազմակերպումը կազմակերպություններում:  

70. Բնավորության և խառնվածքի հարաբերակցությունը(Վ. Մեռլին, Վ. Մյասիշև, Է. 

Կրեչմեր, Վ. Շելդոն):  

71. Դիտման և զրույցի մեթոդների կիրառումը աշխատանքային հոգեբանության մեջ:  

72. Անձի սոցիալիզացիան և սոցիալիզացիայի հայեցակարգերը:  

73. Աշխատանքի և ինժեներական հոգեբանության առարկան, խնդիրները:  

74. Կոնֆլիկտի աղբյուրները, դինամիկան, կառուցվածքը:  

75. Անձի անհատական հոգեկան հատկանիշների դրսևորումը կոնֆլիկտի ժամանակ:  

76. Արդյունավետ հաղորդակցաման տեխնիկաներ ու մոդելներ:  

77. Առաջնորդական ընդունակությունների դրսևորումը կառավարչական 

գործունեությունում:  

78. Նյարդային համակարգի կառուցվածքագործառնական միավորը:  

79. Նեյրոնների 3 հիմնական տիպերի կառուցվածքային առանձնահատկությունները:  

80.Գիտակցված նպատակաուղղված վարքի ապահովման հիմնական ուղեղային 

կառուցվածքները:  

81. Հոգեչափական և էրգոնոմիկական գիտելիքները աշխատանքի և ինժեներական 

հոգեբանության մեջ:  

82. Զարգացող անձը՝ որպես ակմեաբանության գլխավոր օբյեկտ: Պրոֆեսիոնալիզմը  

և սոցիալ-ակմեաբանական կոմպետենտությունը:  

83. Օպերատորի աշխատանքի վերահսկումը (հոգեբանական բնութագիրը):  



84. Թիմի սահմանումը և զարգացման փուլերը:  

85. Աշխատանքում դրսևորվող հոգեֆիզիոլոգիական հիմնական հատկությունները:  

86. Մասնագիտական և աշխատանքային գործունեության հոգեբանական վերլուծություն:  

87. Հոգեշարժողական ընդունակությունների դերը մասնագիտական  

գործունեությունում:  

88. Գործունեության հոգեբանական համակարգ: Գործողություն, հմտություն, 

կարողություն, ընդունակություն:  

89. Աշխատանքային գործունեության ինքնագիտակցության վերլուծություն:  

90. Կարիերայի հոգեբանական առանձնահատկությունները:  

91. Գործունեության արդյունավետությունը պայմանավորող հոգեբանական գործոնները:  

92. Անձի պահանջմունքների հերարխիա:  

93. Միջանձնային պերցեպցիայի առանձնահատկությունները աշխատանքային 

միջավայրում:  

94. Դեր, դերային վարքագիծ և անձի սոցիալական կարգավիճակ:  

95. Խմբերի և կոլեկտիվների հոգեբանական բնութագիրը, ձևավորման և գործունեության 

սկզբունքները, խմբերի տեսակները, առաջացման պայմանները:  

96. Սոցիալական դիրքորոշում: Լ. Ֆեստինգերի կոգնիտիվ դիսոնանսի տեսությունը:  

97. Էքստրովերտների և ինտրովերտների վարքային դրսևորումները կոնֆլիկտային 

իրավիճակներում:  

98. Ժամանակի կառավարման հոգեբանական յուրահատկությունները:  

99. Աշխատունակության հիմնական բնութագիրը:  

100. Ինժեներա-հոգեբանական գիտափորձերի կազմակերպման յուրահատկությունները:  

 

 
 
 
 
Կառավարման հոգեբանության  
ամբիոնի վարիչ, դոցենտ ՝                                                                Լ. Պետրոսյան 


