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Նվիրվում է ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի 25-ամյակին և 
«Կառավարչական գործունեության հոգեբանություն» 
գիտահետազոտական լաբորատորիայի 5-ամյակին 



      Հոգեբանության դաշտում բազմամյա իմ գործունեությունն ուղղված է 

ի նպաստ հայաստանյան հոգեբանության զարգացմանը: Տարիների 

փորձառությունս հանգեցրել է այն գաղափարին, որ հոգեբանական 

գիտության զարգացումը հնարավոր է միայն գիտական տվյալների 

գործնական կիրառությամբ, որոնք ստանալու համար անհրաժեշտ են 

բազմափուլ և ընդգրկուն հետազոտություններ, որոնց շնորհիվ 

ստեղծվելու է հետազոտական տվյալների շտեմարան: Այս մտքի 

իրականացումը ենթադրում է գաղափարակիցների միասնական 

ջանքեր և համապատասխան գերատեսչությունների աջակցություն: 

«Կառավարչական գործունեության հոգեբանություն» գիտահետա-

զոտական լաբորատորիան ստեղծվեց՝ հիմքում ունենալով վերոնշյալ 

գաղափարը, և իր գործունեությունը ծավալեց սկզբում պետական 

ծառայության համակարգերում, այնուհետև ընդլայնվեց՝ ընդգրկելով 

գործարար ոլորտը: Այս ծրագիրը հնարավորություն տվեց կառա-

վարման համակարգերին առաջարկել որոշակի հոգեբանական 

խնդիրների լուծումներ՝ հենված հայաստանյան ուսումնասիրությունների 

վրա, իսկ լուծման եղանակները համապատասխանեցված են սոցիալ- 

մշակութային առանձնահատկություններին: Ծրագիրը, ընդգրկելով 

հետազոտական մտքով և ունակություններով օժտված կառավարման 

հոգեբանության մասնագետներ, արդյունավետ գործունեությամբ 

արդարացրեց իր գոյությունը և իրավունք ձեռք բերեց շարունակելու 

աշխատանքները՝ գրավելով նոր ոլորտներ:  

Ռուբեն Աղուզումցյան 
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ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 

ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ  

ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԸ 

Փոխակերպվող հասարակությունում անձի և տնտեսության 

զարգացման խնդիրը մեծ դեր ու նշանակություն ունի: Արագ 

փոփոխություններին արձագանքելու և դրանց հարմարվելու համար 

անձ-մասնագետից պահանջվում են ոչ միայն մտավոր ջանքեր, 

հմտություններ, այլև զարգացած հոգեբանական որակներ: Ակնհայտ է, 

որ անձն իր աշխատանքային գործունեության մեջ ուղղորդվում է ոչ 

միայն մասնագիտական գիտելիքներով և հմտություններով, այլև 

գործունեության համար կարևոր անձնային առանձնահատկու-

թյուններով, որոնք նրան թույլ են տալիս զարգանալ և զարգացնել 

տնտեսությունը: Անհերքելի է, որ կառավարման գիտությունն իր 

զինանոցում ունի մասնագիտական գործունեությունը բարելավող 

բազմաթիվ լուծումներ: Սակայն ուշադրությունից հարաբերականորեն 

դուրս են մնացել կառավարող անձին ներկայացվող հոգեբանական 

պահանջները և դրանց զարգացման հիմնահարցերը, որոնց, ըստ 

էության, ի վիճակի է լուծումներ տալու ժամանակակից կառավարման 

հոգեբանությունը: Տվյալ պարագայում պահանջվում է կառավարչի 

անձի ուսումնասիրման և զարգացման մեթոդների համակարգային 

մոտեցում:  

ժամանակակից կառավարման հոգեբանությունը համալրվում է 

բազմաթիվ հետազոտություններով, որոնք ուսումնասիրում են դրա 

հոգեբանական յուրահատկությունները, կառավարչի անձնային առանձ-

նահատկությունները, մոտիվացիան, գործունեության արդյունա-

վետությունը: Հոգեբանական հետազոտությունների նպատակն է 

բարձրացնել կառավարչական գործունեության արդյունավետությունը, 

որտեղ կառավարչին ներկայացվող ներկայիս պահանջների շարքում, 
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բացի մասնագիտական բանիմացությունից, կարևորվում է հոգե-

բանական որակների անհրաժեշտությունը: Հիմնահարցն առավել 

ընդգծվում է ՀՀ-ում, որտեղ կառավարման հոգեբանությունը գիտական 

հանրության համար մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում, և 

ուսումնասիրվում են տարբեր կողմերի հոգեբանական առանձնա-

հատկությունները: Սակայն կառավարչական գործունեության մեջ անձի 

համապատասխանության հիմնահարցը դեռևս մնում է քիչ ուսում-

նասիրվածներից, չի իրականացվում կառավարման ոլորտի մասնա-

գետների հոգեբանական ընտրություն: Հայտնի է, որ կադրերի 

պատրաստման հիմքում ընկած է կրթական բաղադրիչը, հետևաբար 

պաշտոնների անձնագրերը, կրթության վերջնարդյունքները և աշխա-

տանքի վերաբերյալ պահանջներն անհրաժեշտ է համապատաս-

խանեցնել միմյանց: 

Հիմնահարցի կարևորությունը առաջ բերեց «Կառավարչական 

գործունեության հոգեբանություն» գ/հ լաբորատորիայի ստեղծման 

անհրաժեշտությունը, որի առաքելությունն է կառավարման ոլորտի 

կադրային քաղաքականության մեջ հոգեբանական բաղադրիչի 

ներառումը, ինչը ենթադրում է կառավարիչների հոգեբանական կարևոր 

որակների բացահայտում, դրանց համապատասխանությամբ զարգաց-

ման ծրագրերի մշակումն ու իրագործումը, մասնագիտական հոգեբա-

նական ընտրության իրագործումը: Ելնելով այս առաքելությունից՝ 

նախանշվեցին լաբորատորիայի գործունեության խնդիրները՝  

 Բացահայտել կառավարման համակարգի աշխատակիցների

հոգեբանական նկարագիրը, կազմել հոգեբանական

դիմանկար:

 Ստեղծել կառավարիչների հոգեբանական դիմանկար-

անձնագիր:

 Ներդնել կառավարիչների հոգեբանական ընտրության

համակարգչայնացված համակարգ:
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 Կազմակերպել կառավարչական ոլորտներում հոգեբանական

ծառայություն:

 Մշակել կառավարման ոլորտում հոգեբանական որակների

զարգացման ծրագրեր:

Ելնելով առաջադրված խնդիրներից՝ լաբորատորիայի գործու-

նեությունը ծավալվեց հետևյալ ուղղություններով՝ 

• ուսումնասիրել կառավարչական տարբեր աստիճանի պաշ-

տոններ և դասակարգել դրանք ըստ հոգեբանական նմանության,

• կազմել առանձնացված պաշտոնների համար հոգեբանական

բնութագրերը (փսիխոգրաման), որոնք ապահովում են

գործունեության արդյունավետությունը,

• կազմել հոգեբանական հատկությունները գնահատող

մեթոդիկաների փաթեթներ՝ համապատասխան առանձնացված

պաշտոններին,

• տեղայնացնել արտասահմանյան փորձարկված հոգեբանական

մեթոդիկաները, անցկացնել նախնական փորձնական հետա-

զոտություն հոգեկան հատկությունների գնահատման համար,

• մշակել կառավարչական համակարգում հոգեբանական

ծառայության մոդելը:

Այս ուղղությունները, ըստ էության,  համարվեցին լաբորատորիայի 

նախնական փուլի կողմնորոշիչներ, սակայն յուրաքանչյուր աշխա-

տանքի մեջ ի հայտ եկան նոր բացահայտումներ, որոնք էլ առաջ 

բերեցին նոր գաղափարներ և ընդգրկեցին հետազոտական նոր 

ոլորտներ: 

Այսպիսով, 2014 թվականից սկսած՝ «Կառավարչական գործու-

նեության հոգեբանություն» գիտահետազոտական լաբորատորայի 

գիտական գործունեությունն ընթանում է երկու ուղղությամբ՝ 

կառավարիչների հոգեբանական որակների բացահայտմանն ուղղված 

հետազոտություններ և զարգացնող ծրագրերի ներդրման աշխա-
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տանքներ: Լաբորատորիայի գիտաշխատողներն իրականացրել են 

կառավարիչների(տարբեր ոլորտի) պաշտոնի հոգեբանական նկա-

րագրի բացահայտման աշխատանքներ: Գիտահետազոտական 

աշխատանքների մեկնարկը տրվել է կառավարման ակադեմիայի 

մագիստրանտների հոգեբանական հատկությունների նկարագրի 

բացահայտումից, որն իրականացվել է «Մագիստրանտների ուսուցման 

արդյունավետությունն ապահովող հոգեբանական գործոնների ուսում-

նասիրում» գիտական թեմայի շրջանակներում1: Կառավարման համա-

կարգի կատարելագործումը նոր պահանջներ է առաջադրում ապագա 

կառավարիչների պատրաստմանը, ինչը մեր երկրի համար, անշուշտ, 

ունի ռազմավարական նշանակություն: Ապագա կառավարիչների 

հոգեբանական որակների բացահայտումը հնարավորություն է ընձեռում 

ուրվագծել նրանց զարգացման ուղին՝ կազմելով առկա և անհրաժեշտ 

հոգեբանական որակների զարգացմանը նպաստող կրթական ծրա-

գրեր: Հոգեբանական աշխատանքներն ուղղվել են ապագա կառա-

վարիչների անձնային և կառավարչական որակների, դրանց փոխկապ-

վածության բացահայտմանն ու դրսևորմանը կրթական վերջնար-

դյունքներում:  

Այսպիսով, «Կառավարչական գործունեության հոգեբանություն» գ/հ 

լաբորատորիայի գործունեության շրջանակներում կազմվել են 

կառավարիչների հոգեբանական դիմանկար-անձնագրեր: Կազմվել է 

կառավարիչների փսիխոգրամաներում ընդգրկված հոգեբանական 

որակների գնահատման մեթոդական փաթեթ: Հաշվի առնելով ՀՀ–ում 

հայերենով հոգեբանական թեստերի սակավությունը՝ մեթոդական 

1 Ռ. Վ. Աղուզումցյան, Լ. Հ. Պետրոսյան, Ա. Ռ. Խաչատրյան, Ն. Ա. Զեյնալ-
յան, Մագիստրանտների հոգեբանական հատկությունների նկարագիր, ՀՀ պետա-
կան կառավարման ակադեմիա, Եր., 2015, 132 էջ: 

Ռ. Վ. Աղուզումցյան, Լ. Հ. Պետրոսյան, Ա. Ռ. Խաչատրյան. Ն. Ա. Զեյնալյան, 
Մագիստրոսական ուսուցման արդյունավետության հոգեբանական գործոնները,  
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա, Եր., 2014, 110 էջ:  

 
7 

 

                                                           



փաթեթի մեջ ընդգկված թեստերը տեղայնացվել են: Բացահայտվել են 

ՀՀ-ում հանրային ծառայողների (տարբեր աստիճանի) կարևոր 

հոգեբանական հատկությունները, վերլուծվել և դրանց համապատաս-

խանությամբ կազմվել են հոգեբանական դիմանկարներ: Գիտական 

հետազոտությունների արդյունքների հիման վրա ստեղծվել է կառա-

վարիչների գործունեության արդյունավետությունը բարձրացնող վար-

ժանքների համակարգային մոտեցում և հիմնավորվել է դրա կիրա-

ռական նշանակությունը: Մշակվել են հանրային ծառայողների հոգեբա-

նական որակները զարգացնող վերապատրաստման ծրագրեր:  

Իրականացվել են կառավարիչների հոգեբանական որակների 

բացահայտմանն ուղղված ընդգրկուն և մեծածավալ հետազոտություն-

ներ: Հետազոտությունները հնարավորություն են ստեղծել բացա-

հայտելու զարգացման ենթակա այն հոգեբանական որակները, որոնք 

ապահովում են կառավարչական գործունեության արդյունավետու-

թյունը: Մշակվել և ներդրվել են հոգեբանական որակների զարգացման 

ծրագրեր:  
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ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

2014-2019թթ. 

 

 

 

 

 

 

2014 թվականին «Կառավարչական գործունեության հոգեբա-

նություն» գիտահետազոտական լաբորատորիայի աշխատանքներն 

ուղղվել են տարբեր աստիճանի կառավարիչների հոգեբանական 

նկարագրեր կազմելուն: Ժամանակակից գիտական գրականության 

ուսումնասիրության և վերլուծության շնորհիվ բացահայտվել են հիմնա-

հարցի խնդրահարույց կողմերը: Իրականացվել են հետազոտական 

աշխատանքներ՝ ուղղված հոգեբանական տեսանկյունից կառավար-

չական գործունեությանը, ինչի վերաբերյալ առկա գիտական հայե-

ցակարգերը դեռևս չեն տալիս ամբողջական պատկերը, քանի որ անձը, 

լինելով կառավարչական գործունեության սուբյեկտ, կրում է 

բազմաբովանդակ փոփոխություններ ժամանակակից աշխարհի 

զարգացման հետ մեկտեղ: Պետական և մասնավոր կառավարման 

համակարգի աշխատողների հոգեբանական նկարագրի բացահայ-

տումը կրել է լայնածավալ բնույթ:  

Գ/հ լաբորատորիայում կատարված աշխատանքների արդյունքում 

ծրագրի ավագ գիտաշխատող Ա.Բ. Լոքյանի կողմից պատրաստվել և 

տպագրության է հանձնվել մենագրություն՝ «ՀՀ հանրային ծառայող-

2014 թվականին իրականացված 

աշխատանքները 
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ների պատրաստման հոգեբանական համակարգի հայեցակարգային 

հիմունքները»2:  

 
 

ԱՐՍԵՆ ԲԱՂԴԱՍԱՐԻ ԼՈՔՅԱՆ  

Հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ  

Կառավարչական գործունեության հոգեբանություն գիտահետազոտական 

լաբորատորիայի գիտաշխատող (2014-2016թթ.) 

«Հանրային ծառայողների մասնագիտական գործունեության  

հոգեբանական առանձնահատկությունները» 

 

«ՀՀ հանրային ծառայողների պատրաստման հոգեբանական 

համակարգի հայեցակարգային հիմունքները» մենագրության մեջ ար-

ծարծվել են հանրային ծառայության գործունեության և հանրային 

ծառայողներ պատրաստելու հոգեբանական առանձնահատկություն-

ները: Հարկ է նշել, որ մենագրության մեջ կարևորվել են հատկապես 

հանրային ծառայության գործունեության հոգեբանական յուրահատ-

կությունները, մասնագիտական ինքնորոշման հիմնախնդիրը, հան-

րային ծառայողի մասնագիտական պատրաստման յուրահատկություն-

2 Ա. Բ. Լոքյան, Հանրային ծառայողների մասնագիտական գործունեության 
հոգեբանական առանձնահատկությունները, ՀՀ պետական կառավարման 
ակադեմիա, Եր., 2015, 240 էջ: 
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ները, նրանց վերապատրաստման և ատեստավորման առանձնահատ-

կությունները, որոնք հզոր միջոց են մասնագիտական գիտելիքների 

ամրապնդման, ձևավորման և զարգացման համար: Տրվել է հանրային 

ծառայության պաշտոնների դասակարգումը: Աշխատանքում հանգա-

մանալից քննարկվել է հանրային ծառայողի մասնագիտական գործու-

նեության ուսումնասիրման ակմեոլոգիական մոտեցումը: Կարևորելով 

հանրային ծառայողի վերապատրաստման խնդիրը՝ մենագրության մեջ 

վերլուծվել են հանրային ծառայողների պատրաստման տարբեր 

երկրների մոտեցումները: Անդրադարձ է կատարվել նաև տարբեր 

երկրներում պետական ծառայողի ընտրության համակարգին: 

2014 թվականին կատարված հետազոտությունների արդյունքները 

գիտական հանրությանն է ներկայացվել գիտական հոդվածների 

տեսքով: Գ/հ լաբորատորիայի աշխատակիցները հրապարակել են շուրջ 

16 գիտական հոդված հայաստանյան և ռուսաստանյան գիտական 

հանդեսներում:  
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Կառավարման համակարգի աշխատողների հոգեբանական 
նկարագրերի բացահայտմանն ուղղված աշխատանքները շարունակվել 
են 2015 թվականին:  

Բարձրագույն կրթական համակարգը տարիներ շարունակ 
պատրաստում է տարբեր ոլորտների մասնագետներ՝ հիմնականում 
շեշտը դնելով մասնագիտական ոլորտում կատարողական գործա-
ռույթներ իրականացնելու համար անհրաժեշտ գիտելիքների ու 
հմտությունների վրա: Սակայն ժամանակակից հասարակությունը 
մասնագիտական գործունեության արդյունավետության ապահովման 
նոր պահանջներ է առաջադրում: Կառավարչական գործունեությունը 
դիտարկվում է որպես բարդ և բազմաշերտ գործընթաց, որը 
մասնագիտական հմտություններից բացի պահանջում է նաև 
հոգեբանական որակների առկայություն: Ժամանակակից հոգեբա-
նական գիտության մեջ բազմաթիվ են մասնագիտական գործունեու-
թյան հոգեբանական առանձնահատկություններին վերաբերող 
հետազոտությունները, սակայն կառավարչական գործունեության 
հոգեբանական առանձնահատկությունները դեռևս մնում են 
հետազոտողների ուշադրության կենտրոնում: Պետական ծառայության 
համակարգում կառավարչական գործունեության հոգեբանական 
առանձնահատկություններն իրենց յուրօրինակությամբ ժամանակակից 
հետազոտողների առջև նոր խնդիր են դնում: Հատկանշական են 
պետական և մասնավոր ոլորտներում կառավարչական գործունեության 
հոգեբանական առանձնահատկությունների տարբերությունները: 
Դրանց ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս պարզել այդ ոլորտների 
կառավարիչներին անհրաժեշտ հոգեբանական որակները և դրանց 
ձևավորման պայմանները: Կառավարչական գործունեության գործա-
ռույթներով են պայմանավորված աշխատանքի արդյունավետությունն 

2015 թվականի 

հետազոտություններ 
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ապահովող հոգեբանական որակները: Սակայն մասնագիտական 
պատրաստման և վերապատրաստման համակարգում հոգեբանական 
որակները համարվում են մասնագիտական կոմպետենտության բաղա-
դրիչներ, որոնց զարգացումը և ձևավորումը անմիջականորեն կապվում 
են մասնագիտական հմտության ձևավորման հետ: Նշված խնդիրների 
վերաբերյալ հոգեբանական մոտեցումները թույլ են տալիս վերանայել 
կառավարչական գործունեության և անձի համապատասխանության 
հիմնահարցերը՝ որպես արդյունավետ կառավարման կարևոր 
բաղադրիչներ:  

2015 թվականին իրականացվել են հանրային ծառայողների 
պաշտոնների հոգեբանական նկարագիրը բացահայտող ուսումնա-
սիրություններ, որոնց արդյունքում կատարված վերլուծությունների 
հիման վրա կազմվել են պետական և հանրային կառավարման տարբեր 
աստիճան ունեցող աշխատողների համար փսիխոգրամաներ: 
Պետական և հանրային կառավարման համակարգի աշխատողների 
հոգեբանական նկարագրերը համապատասխանեցվել են ժամա-
նակակից պաշտոնների անձնագրերին: Այս վերլուծությունների հիման 
վրա տպագրվել է կոլեկտիվ մենագրություն՝ «Կառավարչական 
գործունեության առանձնահատկությունների հոգեբանական նկա-
րագիր»3, որտեղ հանգամանորեն քննարկվել են պետական և 
մասնավոր համակարգերում կառավարչական գործունեության հո-
գեբանական կողմերը: 

 

3 Ռ. Աղուզումցյան, Լ. Պետրոսյան, Ս. Պողոսյան, Ա. Խաչատրյան, Կառա-
վարչական գործունեության առանձնահատկությունների հոգեբանական նկա-
րագիր, ՀՀ ՊԿԱ, Եր., 2015, 232 էջ: 
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Ռ. ԱՂՈՒԶՈՒՄՑՅԱՆ, Լ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ, Ս. ՊՈՂՈՍՅԱՆ, Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 

«Կառավարչական գործունեության 

առանձնահատկությունների հոգեբանական նկարագիրը» 

 

Սույն մենագրությունում վերլուծվել են պետական կառավարման 

համակարգի գործառույթներից բխող անհրաժեշտ հոգեբանական 

որակները, որոնք ապահովում են կառավարչական գործունեության 

արդյունավետությունը: Ներկայացվել է կառավարչական գործու-

նեության ոլորտում ընտրության մեթոդական փաթեթ, որի կիրառումը 

հնարավորություն կտա կատարելագործելու ժամանակակից կառա-

վարման համակարգը: 2015 թվականին իրականացված աշխատանք-

ների մեջ տեղ են գտել ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայում 

սովորող մագիստրանտների հոգեբանական դիմանկարներ կազմելու, 

այնուհետև մասնագիտական որակների չափման մեթոդաբանությունը 

մշակելու, վերլուծության միջոցով դրանց համեմատական պատկերը 

վեր հանելու աշխատանքները, ինչը թույլ տվեց հասկանալ, թե 
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մասնագիտական կրթության ընթացքում հոգեբանական ինչպիսի 

որակներ են ձևավորվում, որոնք անհրաժեշտ են կառավարչական 

գործունեության համար, ինչպես նաև բացահայտել այն կողմերը, որոնք 

չեն ապահովվում մագիստրոսական կրթության ընթացքում: 

Այսպիսով՝ 2015 թվականի կատարված հետազոտությունների 

արդյունքները գիտական հանրությանն են ներկայացվել գիտական 

հոդվածների տեսքով: Գ/հ լաբորատորիայի աշխատակիցները 

հրապարակել են շուրջ 19 գիտական հոդված հայաստանյան և այլ 

երկրների գիտական հանդեսներում, մասնավորապես՝ Ռուսաստանում 

և Դուբայում: 
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2016 թվականին գ/հ լաբորատորիան, ունենալով արդեն հարուստ 

փորձ և ձեռքբերումներ, իր ուժերը կենտրոնացրեց՝ ստեղծելու կառա-

վարման հոգեբանության կիրառական ոլորտի համար հոգեախտորոշիչ 

աշխատանքներ իրականացնող գործիքներ: Այս փուլում 

լաբորատորիայի աշխատանքներն ուղղվել են հայկական միջավայրի 

համար համապատասխան մեթոդիկաների ստեղծմանը: 

Կառավարիչների հոգեբանական ընտրության գործընթացը ժամա-

նակակից կառավարման հոգեբանության կիրառական ոլորտի առանց-

քային հիմնահարցերից մեկն է: Կառավարչական պաշտոնների հիմնա-

կան ընդհանրությունը, անկախ գործունեության ոլորտից, աշխատանքի 

իրականացումն է մարդ-մարդ համակարգում: Այս համակարգի աշխա-

տանքը ենթադրում է ոչ միայն մասնագիտական գիտելիքների և հմ-

տությունների տիրապետում, այլ նաև հոգեբանական որոշակի որակնե-

րի առկայություն՝ գործունեությունն առավելագույն արդյունավետութ-

յամբ իրականացնելու համար:  

Կառավարիչների ընտրության գործընթացը հիմնականում հենվել է 

մասնագիտական գիտելիքների և հմտությունների, աշխատանքային 

փորձի վրա, թեպետ ժամանակակից աշխարհը կառավարչին դիտար-

կում է իբրև այնպիսի մասնագետ, ով համապատասխանում է զբաղեց-

րած պաշտոնին ոչ միայն մասնագիտական, այլև հոգեբանական որակ-

ների առկայության տեսանկյունից: Դրանով իսկ կառավարչի ընտրութ-

յունը պահանջում է համակարգային մոտեցում, որում առանձնահատուկ 

տեղ է զբաղեցնում անձի հոգեբանական դիմանկարը: Կառավարչական 

պաշտոնների գնահատման միջոցով բացահայտվում են տվյալ պաշտո-

2016 թվականին իրականացված 

աշխատանքները 
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նին համապատասխանող անձին ներկայացվող հոգեբանական պա-

հանջները: Կառավարչի հոգեբանական դիմանկարի առկայությամբ 

հնարավոր է մշակել համապատասխան գործիքներ, որոնց օգնությամբ 

կարելի է գնահատել անձի կառավարչական որակների դրսևորվածութ-

յան մակարդակը, ինչպես նաև բացահայտել զարգացման ենթակա և 

հիմնական հոգեբանական որակների պատկերը:  

2016թ.-ին իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները. 

1. Կազմվել են կառավարիչների հոգեբանական հատկությունները 

գնահատող մեթոդիկաների փաթեթներ՝ տեսական վերլուծու-

թյան արդյունքում բացահայտված պաշտոնների հոգեբանական 

որակների համապատասխանությամբ: Մեթոդիկաների փաթեթը 

կազմվել է՝ ելնելով պաշտոնի անձնագրից, փսիխոգրամայից: 

Կազմված մեթոդիկաների փաթեթը հիմք է հանրային 

ծառայության ոլորտում աշխատակիցների հոգեբանական 

ընտրության համար: Սա հնարավորություն է տալիս հավակ-

նորդներից ընտրել նրան, ով, իր անձնային որակներից ելնելով, 

կարող է արդյունավետ իրականացնել տվյալ պաշտոնի 

անձնագրով նախատեսված գործառույթները:  

2. Տեղայնացվել են արտասահմանյան փորձարկված հոգեբա-

նական մեթոդիկաները, անցկացվել է նախնական պիլոտային 

հետազոտություն հոգեկան հատկությունների գնահատման 

համար: Տեղայնացումն իրենից ներկայացնում է թեստի բովան-

դակության և նորմերի հարմարեցում, համապատասխանեցում 

որոշակի սոցիալ-մշակութային խմբի առանձնահատկություննե-

րին: Տվյալ դեպքում տեղայնացումն իրականացվել է՝ հիմք ընդու-

նելով դրա ընթացակարգին ներկայացվող բոլոր պահանջները: 
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3. Առաջարկվել է քաղծառայողների հոգեբանական ընտրության 

համակարգչայնացված համակարգ, որը հնարավորություն է 

տալիս մասսայականացնել գնահատումը և ճշգրիտ վերլուծել 

արդյունքները: Հայաստանում այդպիսի աշխատանքներ չեն 

կատարվել, բայց վերլուծությունները և միջազգային փորձը ցույց 

են տալիս դրա կարևորությունը և անհրաժեշտությունը: 

2016 թվականին հաստատվել է «Կառավարչական գործունեության 

հոգեբանություն» գ/հ լաբորատորիայի ավագ գիտաշխատող Լ. Պետ-

րոսյանի՝ «Անձնային և մասնագիտական աճի համահարաբերակ-

ցության հոգեբանական օրինաչափությունները» դոկտորական ատենա-

խոսության թեման (ԺԹ 00.01 «Ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբա-

նության տեսություն և պատմություն, անձի հոգեբանություն» մասնա-

գիտությամբ): Թեմայի շրջանակներում տպագրվել է մենագրություն՝ 

«Անձի մասնագիտական զարգացման հոգեբանական օրինաչափու-

թյունները»4: 

 

4 Լ. Հ. Պետրոսյան, Անձի մասնագիտական զարգացման հոգեբանական 
օրինաչափությունները, ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա, Եր., 2016, 
284 էջ:  
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ԼԱՈՒՐԱ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄԻ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ 

«Անձի մասնագիտական զարգացման հոգեբանական օրինաչափությունները» 

հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ 

Կառավարչական գործունեության հոգեբանություն գիտահետազոտական 

լաբորատորիայի ավագ գիտաշխատող (2014թ.-ից առ այսօր) 

 

 

Մենագրությունը նվիրված է անձի մասնագիտական գործունեութ-

յան այն հոգեբանական օրինաչափություններին, որոնք դրսևորվում 

են աշխատանքային գործունեության ընթացքում: Հանգամանորեն 

քննարկվել է մասնագիտական գործունեության և սոցիալական միջա-

վայրի փոխկապվածությունը՝ սոցիալական ընկալման և աշխատա-

կազմին հարմարվելու տեսանկյունից: Վերլուծվել են աշխատանքային 

գործունեության մոտիվացիան պայմանավորող գործոնները, ինչպես 

նաև անձի սոցիալ-հոգեբանական այն հատկությունները, որոնցով 

պայմանավորված են անձնային և մասնագիտական զարգացումները:  

2016թ.-ին իրականացված աշխատանքներն ամփոփվել են «Կառա-

վարիչների հոգեբանական ընտրության գործընթացի առանձնահատ-
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կությունները»5 կոլեկտիվ մենագրության մեջ, որտեղ նախ ներկայացվել 

է կառավարիչների հոգեբանական կարևոր որակների բնութագիրը, այ-

նուհետև անդրադարձ է կատարվել կառավարիչների հոգեբանական 

ընտրության փուլերին:  

 

 

 
 

Ռ. ԱՂՈՒԶՈՒՄՑՅԱՆ, Լ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ, Ս. ՊՈՂՈՍՅԱՆ, Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 

«Կառավարիչների հոգեբանական ընտրության գործընթացի 

առանձնահատկությունները» 

 

5 Ռ. Աղուզումցյան, Լ. Պետրոսյան, Ս. Պողոսյան, Ա. Խաչատրյան, 
Կառավարիչների հոգեբանական ընտրության գործընթացի առանձնահատ-
կությունները, Կառավարման ակադեմիա, Եր., 2016, 208 էջ: 
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Նպատակ ունենալով ներկայացնել կառավարչական գործունեութ-

յան մեջ անձի և պաշտոնի համապատասխանեցման ուղիները՝ տրվել 

են նաև կառավարչական պաշտոնը հոգեբանական տեսանկյունից 

գնահատելու մեթոդները: Կարևորվել է հարցազրույցը վարելու գործըն-

թացը և ներկայացվել են դրա առանձնահատկությունները: Այնուհետև 

ներկայացվել են թեստավորման գործընթացի առանձնահատկություն-

ները, թեստերի ընտրությունը, գործընթացի իրականացումը և բնու-

թագրի կազմումը, կառավարիչների հոգեբանական ընտրության տե-

ղայնացված մեթոդիկաները: Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ կա-

ռավարիչների ընտրության գործընթացում կարևոր փուլերից է համար-

վում թեստավորումը, անհրաժեշտություն առաջացավ տեղայնացնել մեր 

կողմից առաջադրվող թեստերը: Հրատարակված կոլեկտիվ մենագրու-

թյունում հանգամանորեն նկարագրվել են թեստային մեթոդիկաների 

տեղայնացման գործընթացը և իրականացված հետազոտության արդ-

յունքները: Մենագրության մեջ ներկայացվել են կառավարիչների հոգե-

բանական ընտրության գործընթացի վերաբերյալ մեր մոտեցումները: 

Այսպիսով՝ կառավարիչների հոգեբանական ընտրության գործըն-

թացի առանձնահատկությունների տեսական վերլուծությունների և փոր-

ձարարական հետազոտությունների արդյունքում ուրվագծվեց կառավա-

րիչների հոգեբանական ընտրության մոտեցումը՝ հիմնված հետևյալ մե-

թոդների վրա՝ դիտում, հարցազրույց, թեստավորում: Սույն մոտեցման 

նպատակահարմարությունը հավաստի դարձավ իրականացված բազ-

մափուլ հետազոտության արդյունքների հիման վրա: Այս մեթոդները 

կառավարիչների հոգեբանական ընտրության գործընթացում ձեռք են 

բերում միանգամայն նոր բովանդակություն և նշանակություն. ցանկալի 

է, որ կառավարչական գործունեություն ծավալող յուրաքանչյուր անձ իր 

դիտակետում ունենա այդ յուրահատկությունները: Իսկ թեստավորում ի-

րականացնելիս առաջարկում ենք մեր կողմից տեղայնացված մեթոդի-

կաները՝ հուզական ինտելեկտի, սոցիալ-հաղորդակցական բանիմա-
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ցության, մտածողության տիպի և կրեատիվության մակարդակի, կամքի 

ինքնակարգավորման: Սույն մեթոդիկաների կիրառությամբ առավել 

արժանահավատ կդառնա կառավարիչների հոգեբանական ընտրութ-

յան գործընթացը, ինչն էլ կնպաստի նրանց գործունեության արդյունա-

վետության բարձրացմանը: 

Այսպիսով՝ 2016 թվականի կատարված հետազոտությունների ար-

դյունքները գիտական հանրությանն են ներկայացվել գիտական հոդ-

վածների տեսքով: Գ/հ լաբորատորիայի աշխատակիցները հրա-

պարակել են շուրջ 6 գիտական հոդված հայաստանյան և ռուսաս-

տանյան գիտական հանդեսներում:  
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«Կառավարչական գործունեության հոգեբանություն» գ/հ լաբո-

րատորիան աշխատանքները շարունակեց 2017 թվականին՝ իր առջև 

խնդիր դնելով հետազոտության արդյունքները կիրառել գործնականում: 

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ կառավարչական գործունեութ-

յան արդյունավետությունը պայմանավորող գործոնները բաժանվում են 

համախմբերի՝ հոգեբանական և մասնագիտական, իսկ մասնագիտա-

կան գործոններն ապահովվում են կոմպետենցիաների միջոցով, որոնք 

ձեռք են բերվում կրթության և աշխատանքային փորձի ընթացքում, 

հարց է առաջանում, թե ինչպես կարելի է մասնագիտական կրթության 

ընթացքում նպաստել այդ գործոնների զարգացմանը:  

 Հոգեբանական գործոնները ևս կոմպետենցիաներ են, որոնք մաս-

ամբ զարգանում են աշխատանքային գործունեության, այլ ոչ թե մաս-

նագիտական կրթության ընթացքում, ինչը ենթադրում է կառավարչա-

կան գործունեության արդյունավետությունն ապահովող հոգեբանական 

գործոնների խմբավորում և զարգացման մեթոդների մշակում: Ավան-

դական դասավանդման մեթոդները թույլ չեն տալիս ձևավորել և զար-

գացնել հոգեբանական որակներ: Ենթադրվում է, որ մասնագիտական 

հոգեբանական որակների զարգացման համար արդյունավետ են սո-

ցիալ-հոգեբանական ակտիվ ուսուցման մեթոդները: Հոգեբանական ո-

րակների զարգացման գործընթացը պահանջում է համակարգային մո-

տեցում, այսինքն՝ հոգեբանական որակների փոխկապվածությունների 

բացահայտում և զարգացման աշխատանքների հատուկ ռազմավարութ-

յուն: 

2017 թվականին իրականացվել են 

հետևյալ աշխատանքները 
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 2017 թվականին տեսականորեն վերլուծվել են կառավարչական 

գործունեության արդյունավետության համար անհրաժեշտ հոգեբա-

նական որակների զարգացման պայմանները: Մասնագիտական հո-

գեբանական որակների զարգացման համար արդյունավետ են սոցիալ-

հոգեբանական ակտիվ ուսուցման մեթոդները: Հոգեբանական որակնե-

րի զարգացման ծրագրեր կազմելու գործընթացն ունի իր յուրահատ-

կությունները: Կառավարչական որակների զարգացման մեթոդները 

ներկայացվել են «Կառավարչական որակների զարգացման հոգեբա-

նական օրինաչափությունները»6 կոլեկտիվ մենագրության մեջ:  

 

 

Ռ. ԱՂՈՒԶՈՒՄՑՅԱՆ, Լ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ, Ս. ՊՈՂՈՍՅԱՆ, Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 

«Կառավարչական որակների զարգացման  

հոգեբանական օրինաչափությունները» 

 

6 Ռ. Վ. Աղուզումցյան, Լ. Հ. Պետրոսյան, Ս. Հ. Պողոսյան, Ա. Ռ. Խա-
չատրյան, Կառավարչական որակների զարգացման հոգեբանական օրինաչափու-
թյունները, ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա, Եր., 2017, 144 էջ: 
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Այս կոլեկտիվ մենագրությունում տեղ է գտել նաև կառավարիչների 

հոգեբանական որակների զարգացման գործնական դասընթացի 

ծրագիրը: Գործնական դասընթացը նախատեսված է պետական և մաս-

նավոր ոլորտի կառավարիչների համար, որի նպատակն է՝ ձևավորել և 

զարգացնել մասնակիցների անձնային ու կառավարչական որակները, 

որոնք կապահովեն կառավարչական գործունեության արդյունավետ ի-

րականացումը: Հիմք ընդունելով տեսական և փորձարարական ուսում-

նասիրությունները՝ որպես զարգացման ենթակա կառավարչական ո-

րակներ և հմտություններ, առանձնացվել են՝  

 ժամանակի կառավարման հմտություն, 

 աշխատանքային գործունեության մոտիվացիայի զարգացման 

հմտություն, 

 կազմակերպական կոնֆլիկտների կառավարման և լուծման 

հմտություն, 

 հույզերի կառավարման հմտություն, 

 ազդեցություն գործելու կարողություն, 

 ստեղծարար մտածողություն, 

 կարիերային աճի ունակություն: 

 

Փորձարկվել է կառավարչական հմտությունների զարգացման գործ-

նական դասընթացը: Կառավարչական հոգեբանական որակների զար-

գացման աշխատանքներն ընդհանուր առմամբ ներառել են՝ 

1. Գիտական հոգեբանության մեջ հայտնի մեթոդիկաների օգնութ-

յամբ պետական ծառայողների կառավարչական հոգեբանական 

որակների արտահայտվածության աստիճանի գնահատում: 

2. Գործնական դասընթացի իրականացում ակտիվ ուսուցման մե-

թոդների միջոցով, որոնք ներառում են դերային խաղեր, իրավի-

ճակների վերլուծություն, հոգեբանական վարժանքներ: 

3. Ծրագրի սկզբում կիրառված մեթոդիկաների օգնությամբ պետա-

կան ծառայողների կառավարչական հոգեբանական որակների 
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արտահայտվածության աստիճանի գնահատում և հետադարձ 

կապի միջոցով որակական թերությունների բացահայտում: 

4. Իրականացված ծրագրում շտկումների կատարում: 

Ծրագրի արդյունավետության գնահատման համար որպես ռազմա-

վարություն ընտրվել է դասընթացից առաջ և հետո հոգեբանական ո-

րակների արտահայտվածության չափումը: Մինչ դասընթացը սկսելը ի-

րականացվել է հետազոտություն փորձարարական խմբի անդամների 

շրջանում: Փորձարարական խմբի անդամների թիվը 30 է: Այնուհետև 

իրականացվել է հետազոտություն դասընթացի ավարտից հետո:  

Դասընթացի արդյունավետությունը պարզելու համար մեր կողմից 

ընտրվել է մեթոդիկաների համակազմ, որի միջոցով նախքան դասըն-

թացի սկսելը չափվել է մասնակիցների կառավարչական որակների 

դրսևորման մակարդակը: 

Որպես այդպիսի մեթոդիկաներ կիրառվել են՝  

 Ֆ. Վիլյամսի դիվերգենտ մտածողության թեստը,  

 ժամանակի կառավարման թեստը, 

 Ն. Հոլի հուզական ինտելեկտի թեստը, 

 Կ. Թովմասի՝ կոնֆլիկտային իրավիճակներում կիրառվող վար-

քի ռազմավարության բացահայտման մեթոդիկան, 

 Հերցբերգի դրդապատճառների թեստը, 

 կարիերայի մոտիվացիայի թեստը:  

Հանրագումարի բերելով կառավարչական հմտությունների զար-

գացման գործնական դասընթացից առաջ և հետո իրականացված հե-

տազոտության արդյունքները՝ կարող ենք փաստել, որ այն հնարավո-

րություն ընձեռեց զարգացնելու մասնակիցների՝ կոնֆլիկտային իրավի-

ճակներում վարքի ճկունությունը, հուզական ինտելեկտը, կարիերայի 

մոտիվացիան, ժամանակը կառավարելու ունակությունը, աշխատանքա-

յին գործունեության մոտիվացիան:  

Այսպիսով՝ 2017 թվականին կատարված հետազոտությունների 

արդյունքները գիտական հանրությանն են ներկայացվել գիտական 
 

26 
 



հոդվածների տեսքով: Գ/հ լաբորատորիայի աշխատակիցները 

հրապարակել են շուրջ 12 գիտական հոդված հայաստանյան և 

ռուսաստանյան գիտական հանդեսներում:  

2017 թվականին ավարտվել են նաև 2015 թվականից սկսված 

«Կառավարչական գործունեության հոգեբանական անվտանգություն» 

թեմայով հետազոտական ծրագրի աշխատանքները: Ամփոփվել են 

կատարված հետազոտության արդյունքները և ներկայացվել կոլեկտիվ 

մենագրության տեսքով7:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ռ. ԱՂՈՒԶՈՒՄՑՅԱՆ, Լ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ, Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ, Լ. ԲԴՈՅԱՆ 

«Կառավարչական գործունեության հոգեբանական անվտանգություն» 

 

7 Ռ. Վ. Աղուզումցյան, Լ. Հ. Պետրոսյան, Ա. Ռ. Խաչատրյան, Լ. Ն. Բդոյան, 
«Կառավարչական գործունեության հոգեբանական անվտանգություն», Կոլեկտիվ 
մենագրություն, Եր., 2017, 128 էջ: 
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Գիտական թեմայի շրջանակներում կազմվել է հարցարան, որն 

ուղղված է եղել բացահայտելու կառավարչական գործունեության 

հոգեբանական անվտանգության գործոնները: Հարցարանի միջոցով 

իրականացվել է պիլոտային հետազոտություն հանրային ծառայողների 

շրջանում, որի վերլուծությունից պարզվեց, որ կառավարիչների մոտ 

առավել արտահայտված են անվտանգության հետևյալ գործոնները. 

• ինքնուրույնությունն աշխատանքում, 

• աշխատանքի համապատասխանությունն անձնային առանձնա-

հատկություններին, 

• աշխատանքային ռեժիմը, 

• աշխատանքի տարատեսակությունը, 

• հարաբերությունները ենթակաների հետ: 

Իրականացվել է կառավարչական գործունեությունում մասնագի-

տական ձևախեղումների դրսևորումների փորձարարական ուսումնա-

սիրություն:  

Կառավարչական գործունեության հոգեբանական անվտանգութ-

յունն ապահովող բաղադրիչների վերլուծության արդյունքում ակնհայտ 

դարձավ, որ ժամանակակից կառավարչական գործունեությունը յուրա-

հատուկ պահանջներ է ներկայացնում հոգեբանական անվտանգությա-

նը: Որպես գործունեության սոցիալ-հոգեբանական անվտանգությունն 

ապահովող առաջնային գործոն՝ կառավարիչների կողմից առանձնաց-

վում է լավ միջանձնային փոխհարաբերությունների առկայությունը, ինչը 

ենթադրում է «մարդ-մարդ» փոխհարաբերություններում մտերմության 

առկայություն և կոնֆլիկտների բացակայություն: Անվտանգ են այն 

փոխհարաբերությունները, որոնցում միջանձնային շփման կողմ հանդի-

սացող անձը հոգեբանորեն կայուն ու կանխատեսելի է: Այստեղ կարևոր 

է այն ընդհանրացումը, որ կառավարչական գործունեությունում, ըստ 

էության, առավել կարևորվում են անձնային գործոնները, իսկ աշխա-

տանքի բնույթով պայմանավորված դժվարությունները, խնդիրները՝ որ-
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պես գործունեության անվտանգությանը սպառնացող վտանգ, էական 

չեն: Իրականացված աշխատանքների վերջնական փուլում կազմվել է 

կառավարիչների մասնագիտական ձևախեղումների կանխարգելման 

ծրագիր, որը հնարավորություն է տալիս զարգացնել նրանց անձնային 

որակները, միջանձնային հաղորդակցման հմտությունները, ձևավորել 

ու զարգացնել հոգեբանական պաշտպանության մեխանիզմներ: 

Այսպիսով, իրականացված տեսական և փորձարարական ուսումնա-

սիրությունները թույլ են տալիս եզրահանգելու, որ կառավարչական հո-

գեբանական որակների զարգացման ծրագրերը պահանջում են յուրօրի-

նակ մոտեցում, ինչը ենթադրում է հոգեբանական որակների զարգա-

ցում ակտիվ սոցիալ-հոգեբանական մեթոդների միջոցով: Հոգեբանա-

կան որակները, հանդիսանալով զարգացման ենթակա մասնագիտա-

կան բաղադրիչներ, կարող են ձևավորվել և արտահայտվել աշխատան-

քային գործընթացում: Ակտիվ ուսուցման մեթոդները ենթադրում են 

այնպիսի միջավայրի ստեղծում, որը մոդելավորում է բուն աշխատան-

քային գործընթացը, միևնույն ժամանակ ապահով միջավայր է, որտեղ 

հնարավոր է արծարծել հոգեբանական խնդիրները և մասնագիտական 

աջակցման միջոցով ձևավորել նոր վերաբերմունք դրանց նկատմամբ, 

որոնց շնորհիվ հնարավոր կլինի կարգավորել հուզական, վարքային և 

այլ դրսևորումները:  
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Գիտահետազոտական աշխատանքները շարունակվել են 2018 

թվականին՝ նպատակ ունենալով իրականացնել կառավարման ոլորտի 

մագիստրանտների հոգեբանական որակների բացահայտմանն ուղղ-

ված հետազոտություններ: 

Վերլուծվել են կառավարման ոլորտի մագիստրանտների մասնա-

գիտական կարևոր հոգեբանական որակները ըստ մասնագիտու-

թյունների: 

Իրականացվել է կառավարման ոլորտի մագիստրանտների մասնա-

գիտական կարևոր հոգեբանական որակների ցուցանիշների համեմա-

տություն ըստ մասնագիտությունների: 

Մշակվել է անձի սոցիալ-հոգեբանական հասունությունը բացահայ-

տող թեստը (Լ. Պետրոսյանի կողմից), որը ներդրվել է կառավարման 

ոլորտի մագիստրանտների հոգեբանական հետազոտության գործ-

ընթացում (ընդունելության գործընթաց):  

Մշակվել և ներդրվել են անձնակազմի զարգացման ծրագրեր: 

2018 թվականին ամփոփվել է նաև 

2016 թվականից սկսած «Ծառայո-

ղական գործունեություն իրականաց-

նող մասնագետների՝ անձի չափորո-

շիչային ուղղվածությունը» խորագրով 

միջազգային ծրագիրը: Այն իրա-

կանացվել է ՌԴ-ի հետ՝ Օբոզնով 

Ալեքսանդր Ալեքսանդրովիչի համա-

ղեկավարությամբ:  

2018 թվականին իրականացվել են 

հետևյալ աշխատանքները 
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Թեմայի աշխատանքները վերաբերել են մասնագետի 

պատրաստմանը՝ կարևորելով անձնային որակները: Ելնելով 

ծառայողական գործունեության մեջ մասնագետի դրդապատճառների 

ձևավորման օրինաչափությունները բացահայտելու անհրաժեշտու-

թյունից՝ ուսումնասիրվել է հանրային ծառայողների մասնագիտական 

մոտիվացիան գործունեության մեջ: Մասնագիտական մոտիվացիայի 

ձևավորման օրինաչափությունների իմացությունը հնարավորություն է 

ընձեռում մշակել ծրագիր՝ մասնագիտական կարևոր մոտիվների 

զարգացման, ծառայողական գործունեություն իրականացնող 

մասնագետի չափորոշիչային ուղղվածության ձևավորման համար 

ուսուցման և պատրաստման ժամանակ: Հանրային ծառայության 

կառավարչի պատրաստման և վերապատրաստման գործում 

անհրաժեշտ է հստակեցնել այն առաքելությունները, որոնք իր առջև 

դնում է հանրային ծառայությունը, և դրանք ընդգրկել այն բուհերի 

առաքելության մեջ, որոնք պատրաստում են ոլորտի մասնագետներ: 

Այս համատեքստում առավել արդիական են գործունեության մեջ 

ծառայողի անձի ուղղվածության բացահայտման, մասնագիտական 

մոտիվացիայի բարձրացման ուղիների վերաբերյալ 

ուսումնասիրությունները:  

Ծրագրի իրականացման ընթացքում կատարվել են հետևյալ 

աշխատանքները. 

 Վերլուծվել է ժամանակակից ծառայողական գործունեության 

հոգեբանական առանձնահատկությունների, անձի չափո-

րոշչային ուղղվածության, աշխատանքային մոտիվացիայի 

առանձնահատկությունների վերաբերյալ գրականություն:  

 Վերլուծվել են տարբեր երկրների կրթական ծրագրերը, 

ռուսական և արտասահմանյան բուհերի ուսումնական 

ծրագրերի մոտիվացիոն ուղղվածության ուսումնասիրության 

աշխատանքները, տարբեր երկրների կրթական 
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համակարգերի առաքելությունները (Հայաստան, Ռուսաստան, 

Ուկրաինա, Ղրղըզստան, Ղազախստան): Վերլուծությունն 

արտացոլված է տպագրված հոդվածում:  

 Մշակվել է հետազոտական ռազմավարություն և իրակա-

նացվել պիլոտային հետազոտություն՝ ուղղված կառա-

վարիչների աշխատանքային մոտիվացիայի և արժեքների 

ուսումնասիրությանը: Հետազոտությանը մասնակցել է 30 

կառավարիչ:  

 Համագործակցության շրջանակներում մշակվել է մասնագետի 

անձի չափորոշչային ուղղվածությունը բացահայտող 

հարցաթերթ, որի միջոցով իրականացվել է հետազոտություն: 

 Մշակվել է աշխատանքային գործունեության մեջ ծառայողի 

հոգեբանական առանձնահատկությունները և մոտիվացիայի 

դրսևորումներն ուսումնասիրելու ռազմավարությունը: 

 Ընտրվել են աշխատանքային գործունեության մեջ ծառայողի 

հոգեբանական առանձնահատկությունները և մոտիվացիայի 

դրսևորումներն ուսումնասիրելու մեթոդիկաները:  

 Իրականացվել է հանրային ծառայողների հոգեբանական 

առանձնահատկությունների բացահայտման հետազոտություն 

80 հանրային ծառայողի շրջանում: Հետազոտության համար 

կիրառվել են Ռ. Կետտելի, Կ. Թոմասի և Օ. Պոտյոմկինի 

թեստերը:  

 Իրականացվել են աշխատանքային գործունեության մեջ 

ծառայողի հոգեբանական առանձնահատկությունները և 

մոտիվացիայի դրսևորումներն ուսումնասիրելու մեթոդի-

կաների տեղայնացման գործընթացի աշխատանքները:  

 Իրականացվել են աշխատանքային գործունեության մեջ 

ծառայողի արժեքներն ուսումնասիրելու մեթոդիկաների 

տեղայնացման գործընթացի աշխատանքները:  
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 Իրականացվել է աշխատանքային գործունեության մեջ 

ծառայողի արժեքների և սուբյեկտիվ բարօրության հետա-

զոտություն:  

 Իրականացվել են ծառայողների մոտիվացիայի դրսևորման 

առանձնահատկությունները բացահայտելու աշխատանքները:  

 Հետազոտության արդյունքները ներկայացվել են 

գիտաժողովներում, տպագրվել են համատեղ հոդվածներ:  

 Կազմվել է «Ծառայողական գործունեություն իրականացնող 

մասնագետների անձի չափորոշչային ուղղվածությունը» 

վերտառությամբ մեթոդական ուղեցույց8: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Р. АГУЗУМЦЯН, Л. ПЕТРОСЯН, С. ПОГОСЯН 

“Нормативная направленность личности  

специалистов служебной деятельности” 

8 Р. Агузумцян, Л. Петросян. С. Погосян, Нормативная направленность 
личности специалистов служебной деятельности: Методическое пособие, Академия 
государственного управления РА, Ер., 2018, 120 ст. 
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Ուղեցույցում դիտարկվել են հանրային ծառայողի ուղղվածության 

հոգեբանական առանձնահատկությունները, նրանց գործունեության 

մոտիվացիայի հոգեբանական առանձնահատկությունները և դրսևո-

րումները: Վերլուծվել են հանրային ծառայողների արժեքների և սու-

բյեկտիվ բարօրության հետազոտության արդյունքները: Ներկայացվել է 

հանրային ծառայողների մոտիվացիայի զարգացման ծրագիրը 

մասնագիտական գործունեության մեջ:  

2018 թվականին կազմվել է ուսումնամեթոդական ուղեցույց9, որը 

նախատեսված է կառավարման հոգեբանության մագիստրանտների, 

կառավարման հոգեբանությամբ հետաքրքրվողների համար:  

 

 
 

Ռ. ԱՂՈՒԶՈՒՄՑՅԱՆ, Լ.ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ, Ս.ՊՈՂՈՍՅԱՆ 

«Կառավարման հոգեբանության գործնական ուղեցույց» 

 

9 Ռ. Աղուզումցյան, Լ.Պետրոսյան, Ս. Պողոսյան, «Կառավարման 
հոգեբանության գործնական ուղեցույց», ՀՀ ՊԿԱ, Եր., 2018, 52 էջ: 
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Ուղեցույցում ներկայացվել են կառավարման հոգեբանության 

գործնական աշխատանքների իրականացման մեթոդները և միջոցները, 

որոնց իմացությունը հնարավորություն է տալիս կազմակերպելու և 

արդյունավետ իրականացնելու գործնական աշխատանքները: 

2018 թվականին ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի 

կառավարման հոգեբանության ամբիոնում ներդրվել է նոր 

առարկայական ծրագիր՝ «Ստեղծարար կառավարում», և տպագրվել է 

մեթոդական ուղեցույց Ս. Պողոսյանի կողմից10: 

 

 

ՍՈՆԱ ՀՐԱՅՐԻ ՊՈՂՈՍՅԱՆ 

հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ 

«Կառավարչական գործունեության հոգեբանություն» գ/հ լաբորատորիայի 

գիտաշխատող (2014թ.-ից առ այսօր) 

«Ստեղծարար կառավարում» մեթոդական ուղեցույց 

 

10 Ս. Պողոսյան, «Ստեղծարար կառավարում», Մեթոդական ուղեցույց, Եր., 
հեղ. հրատ., 2018, 80 էջ: 
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Մշակվել և իրականացվել է ստեղծարարության զարգացման 

թրեյնինգ, որը հնարավորություն է ընձեռում մասնակիցներին՝ 

 հասկանալ ստեղծարարության նշանակությունը մասնագի-

տական գործունեության մեջ,  

 ստեղծել ստեղծարարության սեփական սահմանումը,  

 գիտակցել և հասկանալ ստեղծարար անձի և խմբի 

առանձնահատկությունները,  

 գիտակցել և հաղթահարել պատնեշները, որոնք խանգարում 

են ստեղծարարության դրսևորմանը, 

  ճանաչել ստեղծարարության զարգացման արտաքին և 

ներքին ռեսուրսները,  

 ձեռք բերել ստեղծարար միջավայր ստեղծելու և ստեղծարար 

գործընթացը կառավարելու հմտություններ:  

Թրեյնինգը բովանդակում է տեսական մաս, այլընտրանքային 

լուծումներ պահանջող վարժություններ և առաջադրանքներ, 

ստեղծարարության զարգացման տեխնիկաներ: Դրանց ծանոթանալը և 

կիրառությունը հնարավորություն է տալիս մասնակիցներին 

զարգացնելու իրենց ստեղծարարությունը և ձեռք բերելու խնդիրների 

այլընտրանքային լուծումներ առաջադրելու, արագ կողմնորոշվելու, 

անորոշ իրավիճակներում ելք գտնելու հնարավորություններ:  

«Ստեղծարար կառավարում» թրեյնինգն իրականացվել է ՀՀ 

պետական կառավարման ակադեմիայի աշխատակիցների հետ:  
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Թրեյնինգի իրականացումից առաջ և հետո անցկացվել է 

հոգեբանական հետազոտություն: Համաձայն դասընթացի սկզբում և 

վերջում մասնակիցների կողմից լրացված թեստերի արդյունքների՝ 

բոլոր մասնակիցները ստեղծարարության գրեթե բոլոր 

չափորոշիչներից դրական շարժընթաց են արձանագրել: 
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2018 թվականի ընթացքում կազմվել են նաև մագիստրանտների 

հոգեբանական դիմանկարները, որոնք ներառել են նրանց 

կառավարչական հոգեբանական որակների դրսևորվածության 

առանձնահատկությունները: Կազմված հոգեբանական դիմանկարները 

տրամադրվել են գործատուներին: Բնութագիրը կազմվել է մագիստրոսի 

ուսումնառության ընթացքում իրականացված պիլոտային 

հետազոտությունների հիման վրա: Օգտագործելով միջազգային փորձը՝ 

հետազոտություններն իրականացվել են գիտահետազոտական 

մեթոդիկաների միջոցով: Ներկայացված բնութագիրը կարող է հիմք 

լինել գործատուի համար՝ կազմակերպելու մասնագետի հոգեբանական 

ընտրության գործընթացը, արդյունավետ գործունեությունը, բաշխելու 

հանձնարարականները, ապահովելու կարիերային շարժընթացը: 

Բնութագրում տրված են նաև մասնագիտական գործունեության 

նախապատվելի գործառույթները:  

 

 

 

 

 
 

Մագիստրանտը միջանձնային հարաբերություններ հեշտությամբ է 

հաստատում, պատրաստ է մարդկանց հետ համագործակցել, ընդունել 

նրանց հետ համատեղ որոշումներ: Մարդկանց նկատմամբ ուշադիր է, 

սիրալիր, կարող է աջակցել, հասկանալ, կարեկցել նրանց: Համարձակ 

է, կարող է ռիսկի դիմել և համագործակցել անծանոթ մարդկանց հետ 

Հոգեբանական դիմանկարի 

կազմում 

Շրջանավարտի հոգեբանական 
դիմանկարի օրինակ 
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անծանոթ միջավայրում: Հակված է լուծել վերացական բնույթ ունեցող 

խնդիրներ, առաջադրել դրանց լուծման տարբեր, անսովոր եղանակներ: 

Միջանձնային հարաբերություններում դյուրահավատ է, ուղղամիտ: 

Զուսպ է, կառավարում է հույզերի և զգացմունքների դրսևորումները: 

Հեշտությամբ է նոր գաղափարներ ընդունում, ընկալունակ է նորի 

հանդեպ: Միշտ չէ, որ հետևում է համընդհանուր սահմանված 

նորմերին, կանոններին: Հետաքրքրությունները բազմազան են և 

անփոփոխ: 
 

 
 

Կոնֆլիկտային իրադրություններում մագիստրանտի նախընտրած 

վարքի մարտավարությունը մրցակցությունն է: Հիմնականում ակտիվ 

մասնակցում է խնդրի լուծմանը. այս դեպքում նա բավարարում է իր 

հետաքրքրությունները՝ ի վնաս ուրիշների: Երբեմն կարող է 

համագործակցել՝ փորձելով կոնֆլիկտի մեջ գտնվող բոլոր կողմերի 

համար փոխշահավետ այլընտրանք գտնել: 

Մագիստրանտի հուզական ինտելեկտը գտնվում է միջին 

մակարդակում. նա գիտակցում և հասկանում է իր հույզերը, սակայն 

դժվարությամբ է դրանք կառավարում: Որոշ իրավիճակներում 
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կարողանում է հսկել վարքը՝ հույզերը գիտակցելու շնորհիվ, հասկանալ 

այլ մարդկանց հույզերն ու զգացմունքները:  

Մագիստրանտը միջանձնային հարաբերություններ հեշտությամբ է 

հաստատում, կարող է ձևավորել շփման լայն շրջանակ, արագ կողմնո-

րոշվել անսպասելի շփում պահանջող իրադրություններում: Ունակ է հա-

կադրվել խմբային ճնշումներին և գործել սեփական սկզբունքով: Կարող 

է ինքնուրույն ձևավորել և արտահայտել սեփական կարծիք՝ անկախ 

նրանից, թե այն համընկնում է շրջապատողների կարծիքի հետ, թե՝ ոչ: 

Սեփական սկզբունքը պաշտպանելու համար չի վախենում մտնել վիճա-

բանությունների և տարաձայնությունների մեջ: Ձգտում է բարձրացնել 

իր կարգավիճակը. նրան գրավում է կազմակերպչական-կառավարչա-

կան բնույթ ունեցող գործունեությունը: Ակտիվորեն ընդգրկվում է նոր 

գործերի մեջ, կայուն է դժվարությունների և անորոշության հանդեպ, հե-

տաքրքրությամբ և վստահությամբ է տրամադրված մարդկանց նկատ-

մամբ: 

 

Մտածողության տիպը և կրեատիվության մակարդակը 
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Մագիստրանտին բնորոշ է նշանային մտածողությունը. նա 

տեղեկատվությունը վերափոխում է մտահանգումների օգնությամբ: 

Կրեատիվության մակարդակը բարձր է, կարող է առաջադրել նոր, 

անսպասելի գաղափարներ, հաղթահարել դժվար իրադրությունները՝ 

անսովոր լուծումներ կիրառելով:  

 

Կամքի ինքնակարգավորման թեստ 

համառություն՝ 0-16 ինքնատիրապետում՝ 0-16 

 

 
 

Մագիստրանտի կամքի ինքնակարգավորումը բարձր է, նա 

հանգիստ է, ինքնավստահ, մտադրությունների մեջ՝ կայուն, հայացք-

ների մեջ՝ իրատես, զարգացած է պարտքի և պատասխանատվության 

զգացումը: Որպես կանոն, շատ լավ է խորհրդածում անձնային 

դրդապատճառների մասին, պլանավորված կյանքի է կոչում առաջացող 

մտադրությունները, ձգտում է ավարտին հասցնել սկսած գործը: 

Գործունյա է, աշխատասեր, նրան կարող են ուժեղացնել նպատակին 

հասնելու խոչընդոտները, չշեղել հակադրությունները: 
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Այսպիսով, մագիստրանտին բնորոշ են՝ 

 սոցիալ-հաղորդակցական բանիմացությունը, 

 ինքնուրույնությունը, 

 կարգավիճակը բարձրացնելու ձգտումը, 

 նշանային մտածողությունը, 

 կրեատիվության բարձր մակարդակը, 

 կամային ինքնակարգավորումը:  

 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱՊԱՏՎԵԼԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ 

 

 կատարել հստակ հանձնարարություններ,  

 կատարել անհատական վերլուծական աշխատանքներ, 

 կատարել թիմային աշխատանք, 

 կատարել նախագծերի պլանավորման աշխատանքներ, 
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2019 թվականին նախատեսվում են իրականացնել հետևյալ 

աշխատանքները. 

 բացահայտել կառավարման ոլորտի մագիստրանտների մաս-

նագիտական կարևոր հոգեբանական որակները և կան-

խորոշել արդյունավետ մասնագիտական գործունեության 

ոլորտները, 

 տրամադրել գործատուներին կառավարման ոլորտի մա-

գիստրանտների կառավարչական ընդունակությունների բա-

ցահայտման արդյունքում կազմված հոգեբանական դիմա-

նկարները, 

 մշակել մագիստրանտների կառավարչական որակները 

զարգացնող ծրագրեր, 

 մշակել ներդրվող ծրագրերի իրականացման և արդյունա-

վետության չափման հատուկ հոգեբանական մեթոդիկաներ: 

 Ընդհանուր առմամբ, աշխատանքներն ուղղված են լինելու 

կառավարչական գործունեության արդյունավետության բարձրացմանը՝ 

կառավարիչների մասնագիտական գործունեության համար կարևոր 

անձնային որակները զարգացնելու միջոցով:  

2019 թվականին նախատեսվող 

աշխատանքները 
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1. Աղուզումցյան Ռ. Վ., Պետրոսյան Լ. Հ., Խաչատրյան Ա. Ռ.. 

Զեյնալյան Ն. Ա., Մագիստրոսական ուսուցման արդյունավետության 

հոգեբանական գործոնները, ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա, 

Եր., 2014, 110 էջ:  

2. Լոքյան Ա. Բ., Հանրային ծառայողների մասնագիտական 

գործունեության հոգեբանական առանձնահատկությունները, ՀՀ պե-

տական կառավարման ակադեմիա, Եր., 2015, 240 էջ:  

3. Աղուզումցյան Ռ. Վ., Պետրոսյան Լ. Հ., Խաչատրյան Ա. Ռ., 

Զեյնալյան Ն. Ա., Մագիստրանտների հոգեբանական հատկությունների 

նկարագիր, ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա, Եր., 2015, 132 էջ:  

4.  Աղուզումցյան Ռ.,  Պետրոսյան Լ.,  Պողոսյան Ս., Խա-

չատրյան Ա., Կառավարչական գործունեության առանձնահատկու-

թյունների հոգեբանական նկարագիր, ՀՀ ՊԿԱ, Եր., 2015, 232 էջ: 

5. Աղուզումցյան Ռ.,   Պետրոսյան Լ.,  Պողոսյան Ս., Խաչատ-

րյան Ա., Կառավարչական գործունեության առանձնահատկությունների 

հոգեբանական նկարագիրը», Կոլեկտիվ մենագրություն, ՀՀ ՊԿԱ, Եր., 

2015, 232 էջ: 

6. Աղուզումցյան Ռ.,  Պետրոսյան Լ.,  Պողոսյան Ս.,  Խաչատ-

րյան Ա., Կառավարիչների հոգեբանական ընտրության գործընթացի 

առանձնահատկությունները, Կոլեկտիվ մենագրություն, Եր., 2016, 208 

էջ: 

2014-2018 թվականներին 
հրատարակված մենագրություններ 

և մեթոդական ուղեցույցներ 
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7. Պետրոսյան Լ., Անձի մասնագիտական զարգացման հոգեբա-

նական օրինաչափությունները, ՀՀ պետական կառավարման ակադե-

միա, Եր., 2016, 284 էջ: 

8. Աղուզումցյան Ռ.,  Պետրոսյան Լ.,  Պողոսյան Ս.,  Խաչատ-

րյան Ա., Կառավարչական որակների զարգացման հոգեբանական 

օրինաչափությունները, Կոլեկտիվ մենագրություն, Եր.,  2017,  140 էջ: 

9. Աղուզումցյան Ռ. Վ., Պետրոսյան Լ. Հ., Խաչատրյան Ա. Ռ., 

Բդոյան Լ. Ն., Կառավարչական գործունեության հոգեբանական 

անվտանգություն, Կոլեկտիվ մենագրություն, Եր., 2017, 128 էջ: 

10. Агузумцян Р., Петросян Л., Погосян С., Нормативная направ-

ленность личности специалистов служебной деятельности: Методичес-

кое пособие, Академия государственного управления РА, Ер., 2018,  

120 ст. 

11.  Աղուզումցյան Ռ., Պետրոսյան Լ., Պողոսյան Ս., «Կառավար-

ման հոգեբանության գործնական ուղեցույց», ՀՀ ՊԿԱ, Եր., 2018, 52 էջ: 

12. Պողոսյան Ս., «Ստեղծարար կառավարում», Մեթոդական ուղե-

ցույց, հեղ. հրատ., Եր., 2018, 80 էջ: 
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ԳԻՏԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԳԻՏԱԿԱՆ 
 ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

ՌՈՒԲԵՆ ԱՂՈՒԶՈՒՄՑՅԱՆ - Կառավարչական գործունեության 

հոգեբանություն գ/հ լաբորատորիայի գիտական ղեկավար 

Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր, ՀՀ ինժե-

ներական ակադեմիայի ակադեմիկոս 

 

Ռ. Աղուզումցյանի գիտական ուղղվածությունը 

 Տարբեր աստիճանների կառավարիչների մասնագիտական գոր-

ծունեության համար կարևոր հոգեբանական հատկությունները:  

Գիտական գործունեության հիմնական ուղղություններն են՝ 

 Կառավարչական գործունեության արդյունավետությունն 

ապահովող հոգեբանական կարևոր որակները: 

 Կառավարչական գործունեության հոգեբանական անվտան-

գություն: 

 ՀՀ-ում հանրային ծառայողների (տարբեր աստիճանի) մաս-

նագիտական կարևոր հոգեբանական հատկությունները:  

 Կառավարիչների գործունեության արդյունավետությունը 

բարձրացնող վարժանքների համակարգային մոտեցում:  

 Մասնագիտական-հոգեբանական ընտրության համակարգը 

պետական ու մասնավոր ոլորտներում: 
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Հրատարակումներ (2014-2018թթ.) 
 

1. Психологический анализ очной и заочной систем образования, 

Высшая школа: опыт, проблемы, перспективы: материалы VII Между-

народной научно-практической конференции. Москва, РУДН, 17-18 

апреля 2014 г., с.423-426  

2. Сравнительный анализ структур личностных качеств управленцев 

различного уровня, Արդիականության մարտահրավերները. Փիլիսոփա-

յական և հոգեբանական հիմնախնդիրներ: ԵՊՀ փիլիսոփայության և 

հոգեբանության ֆակուլտետի 50-ամյակին նվիրված միջազգային 

գիտաժողովի նյութերի ժողովածու. Եր., ԵՊՀ հրատ., 2014, 492 էջ, էջ 

443-445: 

3. Աղուզումցյան Ռ., Լոքյան Ա., Պետրոսյան Լ., Բանակցու-

թյունների վարման հոգեբանություն, գործնական խորհուրդներ, ՀՀ 

պետական կառավարման ակադեմիա, Եր., 2014, 72 էջ:  

4. Анализ психологических характеристик преподавателей вуза, Выс-

шая школа: опыт, проблемы, перспективы: материалы VIII Международ-

ной научно-практической конференции. Москва, РУДН, 15-17 апреля 

2015 г., 448 ст., ст. 534-537. 

5. Психологические особенности профессиональной деятельности, 

Социальный мир человека, Вып. 6, Материалы VI Междунар. научно-

практической конференции “Человек и мир: миросозидание, конфликт 

и медиация в интеркультурном мире”, 14-16 апреля 2016, под ред.  

Н. И. Леонова, Ижевск, ERGO, 2016, 368 ст., ст. 148-150. 

6. The psychological model of training of state managers, Proceedings 

of 11th International Conference on Computer Science and Information 

Technologies, CSIT 2017, September 25-29, 2017, Yerevan, Armenia,  

pp. 61-62. 

 
47 

 



7. Шкалирование рабочих и учебных ошибок, Актуальная 

психология, научный вестник, Ереван, 2017, N 1, ст. 254-259. 

8. Пример разработки системы психологического сопровождения 

кадровой политики деятельности управленцев, Публичное управление, 

научный журнал, Ереван, 2017, N 3-4, cт. 135-140. 

9. Աղուզումցյան Ռ., Լոքյան Ա., Կառավարման հոգեբանության 

կայացումը Հայաստանի Հանրապետությունում, «Արդի հոգեբանու-

թյուն» գիտական հանդես, Եր., N 1, 2018, էջ 8-17: 

10. Петросян Л., Погосян С., Исследование ценностей и мотивации 

управленцев, Публичное управление, научный журнал, N 3-4, Ер., 2017, 

ст. 140-145. 
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ԼԱՈՒՐԱ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ - Կառավարչական գործունեության 

հոգեբանություն գ/հ լաբորատորիայի ավագ գիտաշխատող, հոգեբա-

նական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ 

 

Լ. Պետրոսյանի գիտական ուղղվածությունը 

 Անձի սոցիալ-հոգեբանական հասունության և մասնագիտական 

առաջընթացի համահարաբերակցության հոգեբանական օրինաչափու-

թյունները: 

Գիտական գործունեության հիմնական ուղղություններն են՝ 

 Անձի մասնագիտական գործունեության հոգեբանական 

օրինաչափությունները: 

 Մասնագիտական գործունեության և սոցիալական միջավայրի 

փոխկապվածության հարցեր:  

 Կառավարչական գործունեության մոտիվացիոն ոլորտի 

առանձնահատկությունները: 

 Անձնային և մասնագիտական զարգացումը ապահովող սոցիալ-

հոգեբանական հատկությունները:  

 

Հրատարակումներ (2014-2018թթ.) 
 

1. Проявления особенностей общения в трудовой деятельности, 

Высшая школа: опыт, проблемы, перспективы: материалы VII Между-

народной научно-практической конференции. Москва, РУДН, 17-18 

апреля 2014, ст. 471-476. 

2. Կառավարիչների մտածողության առանձնահատկությունների 

դրսևորումը կրթական վերջնարդյունքներում, Արդիականության մար-

տահրավերները. Փիլիսոփայական և հոգեբանական հիմնախնդիրներ: 

ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի 50-ամյակին 
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նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու. Եր., ԵՊՀ 

հրատ., 2014, 492 էջ, էջ 423-426: 

3. Особенности формирования мотивации будущих специалистов в 

учебной деятельности, Высшая школа: опыт, проблемы, перспек-

тивы: материалы VIII Международной научно-практической конфе-

ренции. Москва, РУДН, 15-17 апреля. 2015, 448 ст., ст. 642-646. 

4. The Perspectives of Preparing Psychology Practitioners in Armenian 

Universities International Science Index, January 30-31, 2015, Dubai UAE, 

pp. 2683-2686. 

5. Մասնագիտական և հոգեբանական որակների բնութագրերը 

պետական ծառայության համակարգում , V Միջազգային գիտաժողովի 

նյութեր, Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնա-

խնդիրները, Էդիտ Պրինտ, Եր., 2015, 686 էջ, էջ 248-252: 

6. Особенности профессиональных и психологических качеств  

работников в системе государственного управления, Человеческий 

фактор: проблемы психологии и эргономики, Издательство: Межре-

гиональная общественная организация "Эргономическая ассоциация" 

(Тверь), Номер: 3 (79), 2016, ст. 62-66. 

7. Պետրոսյան Լ. Հ., Անձի մասնագիտական զարգացման 

հոգեբանական օրինաչափությունները, ՀՀ պետական կառավարման 

ակադեմիա, Եր., 2016, 284 էջ: 

8. Griteria of personal maturity, Public Administration, Scientific 

journal, Yerevan, N 3-4, 2017, pp. 347-353. 

9. Անձի հոգեբանական բարօրության և արժեքային կողմնորո-

շումների առանձնահատկությունները փոխակերպվող հասարակու-

թյունում, Արդի հոգեբանություն, գիտական հանդես, N 1, Եր., 2017, 

էջ 198-203: 
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10. The interrelation of magistracy learning motives and students’ 

personal features, International Journal of Research GRANTHAALAYAH, 

Volume 6 Issue 4 IJRG, 2018, pp. 274-280. 
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ՍՈՆԱ ՊՈՂՈՍՅԱՆ - Կառավարչական գործունեության հոգեբանու-

թյուն գ/հ լաբորատորիայի գիտաշխատող, հոգեբանական գիտություն-

ների թեկնածու, դոցենտ 

 

Ս. Պողոսյանի գիտական ուղղվածությունը 

 Անձի ստեղծարարության դրսևորման առանձնահատկությունները 

կառավարչական գործունեության մեջ:  

Գիտական գործունեության հիմնական ուղղություններն են՝ 

 Անձի ստեղծարարությունը կառավարչական գործունեության մեջ: 

 Ստեղծարարության չափորոշիչների մշակումը: 

 Ստեղծարարության և անձնային որակների հարաբերակցության 

առանձնահատկությունները: 

 Ստեղծարար կառավարման և ստեղծարարության կառավարման 

առանձնահատկությունները: 

 Ստեղծարարության զարգացման ծրագրեր:  

 

Հրատարակումներ (2014-2018թթ.) 

 

1. Կրեատիվությունը որպես օժտվածության չափանիշ, «Հանրային 

կառավարում» գիտական հանդես, Միջբուհական գիտաժողովի նյու-

թերի ժողովածու, 2014, N 3-4, էջ 336-341: 

2. Կառավարիչների զարգացման ենթակա հոգեբանական որակ-

ների ուսումնասիրում, Արդիականության մարտահրավերները. Փիլիսո-

փայական և հոգեբանական հիմնախնդիրներ: ԵՊՀ փիլ. և հոգեբ. 

ֆակուլտետի 50-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութերի 

ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., Եր., 2014, էջ 426-429: 

3. Կառավարչական գործունեության համար անհրաժեշտ անձնային 

որակների դրսևորման առանձնահատկությունները, «Հանրային կառա-

վարում» գիտական հանդես, N 1, 2015, էջ 153-161: 
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4. Психологические особенности развития креативности магистров, 

Актуальные проблемы современной прикладной психологии: Материалы 

международного круглого стола, посвященного 140-летию НИУ «БелГУ». 

Белгород: ООО «Эпицентр», 2016, 112 ст., ст.17-21. 

5. Աղուզումցյան Ռ., Պողոսյան Ս., Կառավարիչների անձնային 

որակների փորձարարական հետազոտություն, «Հանրային կառա-

վարում» գիտական հանդես, Եր., N 3, 2016, էջ 198-207:   

6. Психологический анализ и экспериментальные исследования 

креативности, Развитие личности в контексте стандартизации образо-

вания: обновление смыслов: Сборник научных статей по итогам прове-

дения международного круглого стола, 19 апреля, 2017, Белгород: ООО 

«Эпицентр», 2017, 244 ст., ст. 71-80. 

7. Исследование взаимосвязи креативности и ценностных ориен-

таций управленцев, Публичное управление, научный журнал, Ер., 2017, 

N 3-4, ст. 285-293. 

8. Կառավարման ոլորտի մասնագետների կրեատիվության և 

սոցիալ-հոգեբանական դիրքորոշումների ուսումնասիրումը, «Արդի 

հոգեբանություն» գիտական հանդես, Եր., N 1, 2017, էջ 206-211: 

9. Ստեղծարար կառավարում, Մեթոդական ուղեցույց, հեղ. հրատ., 

Եր., 2018, 80 էջ:  

10. Исследование соотношения уровня креативности и стратегий 

поведения в конфликтных ситуациях,  Социальный мир человека. 

Вып. 8. Материалы VII Международной научно-практической конфе-

ренции «Человек и мир: миросозидание, конфликт и медиация»,  

5–7 апреля, 2018, г. Ижевск, под ред. Н. И. Леонова. 2018, 436 ст.,  

ст. 157-161. 
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ԱՆԻ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ - Կառավարչական գործունեության հոգեբա-

նություն գ/հ լաբորատորիայի կրտսեր գիտաշխատող 

 

Ա. Խաչատրյանի գիտական ուղղվածությունը  

Կառավարչական գործունեության արդյունավետությունն ապահո-

վող հոգեբանական որակների շարժընթացը ուսուցման գործընթացում: 

Գիտական գործունեության հիմնական ուղղություններն են՝ 

 Կառավարչական գործունեության արդյունավետության հոգեբա-

նական որակները: 

 Ուսուցման գործընթացում կառավարիչների անձնային-մասնա-

գիտական զարգացման առանձնահատկությունները:  

 Հանրային ծառայողների ընտրության գործընթացի մեթոդա-

բանության մշակում: 

 Կառավարիչների մասնագիտական պատրաստման գործընթացի 

հոգեբանական մոդելը: 

 Մասնագիտական կրթական ծրագրերի արդյունավետության 

հոգեբանական բաղադրիչները:  

 

Հրատարակումներ (2014-2018թթ.) 
 

1. Արդյունավետ կառավարման հոգեբանական չափանիշները, 

«Հանրային կառավարում» գիտական հանդես, Միջբուհական գիտա-

ժողովի նյութերի ժողովածու, 27-28 մարտ, 2014, էջ 289-294: 

2. Личностно-профессиональное развитие будущих руководителей в 

процессе образования, Высшая школа: опыт, проблемы, перспективы: 

материалы VII Международной научно-практической конференции. 

Москва, РУДН, 17-18 апреля, 2014, ст. 500-504. 
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3. Պետական ծառայողների ընտրության մեթոդաբանության 

հոգեբանական առանձնահատկությունները, «ՀՀ սահմանամերձ գոտու 

ազգաբնակչության հոգեբանամանկավարժական հիմնախնդիրները» 

միջբուհական հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 

Վանաձոր, «ՍԻՄ» տպագրատուն, 2015, 354 էջ, էջ 348-353: 

4. Психологические основы разработки системы отбора 

госслужащих, Развитие личности в образовательном и 

профессиональном пространстве, Материалы международного круглого 

стола, посвященного 10-летию факультета психологии НИУ Бел-ГУ, 

Белгород, Эпицентр, 2015, ст. 63-67, 112 ст. 

5. Особенности проявления эмоционального интеллекта в процессе 

профессионального обучения управленцев, Развитие личности в 

контексте стандартизации образования: обновление смыслов: сборник 

научных статей по итогам проведения международного круглого стола, 

19 апреля, 2017, Белгород, «Эпицентр», 2017, ст. 139-144, 244 ст. 

6. Исследование особенностей мышления управленца, Публичное 

управление, научный журнал, Ер., N 3-4, 2017, cт. 333-338. 

7. Կառավարիչների սոցիալ-հաղորդակցական բանիմացության հե-

տազոտում, Արդի հոգեբանություն, «Տեսական և կիրառական հոգեբա-

նության արդի հիմնախնդիրները» VI միջազգային գիտաժողովի նյու-

թեր, Եր., 2017, էջ 120-125: 

8. Ապագա կառավարիչների հուզական ինտելեկտի և մասնա-

գիտական կարևոր անձնային որակների կապերի հետազոտություն, 

«Հանրային կառավարում» գիտական հանդես, 2018, N 1-2, էջ 278-284: 

9. Կառավարիչների սոցիալ-հաղորդակցական բանիմացության և 

մասնագիտական կարևոր որակների փոխկապվածությունը, «Ակունք» 

գիտական հոդվածների ժողովածու, 2018, N 1, էջ 202-207: 
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10. Աղուզումցյան Ռ., Խաչատրյան Ա., Ապագա կառավարիչների 

սթրեսակայունության և կամային ինքնակարգավորման դրսևորման 

առանձնահատկությունները և փոխպայմանավորվածությունը, Ման-

կավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ միջբուհական կոն-

սորցիումի գիտական հանդես, N 1, Եր., 2018, էջ 134-143: 
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ԳԻՏԱԺՈՂՈՎՆԵՐ ԵՎ  
ԳԻՏԱԿԱՆ ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐ 

 

2014-2018 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՅԻ 
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Ռ. Վ. ԱՂՈՒԶՈՒՄՑՅԱՆ 

 

1. Агузумцян Р., Шахматное образование. Международная конфе-

ренция, Вильнюс, март, 2014 (доклад). 

2. Աղուզումցյան Ռ., Պետական կառավարման արդյունավե-

տության ապահովման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետու-

թյունում, միջբուհական գիտաժողով, ՀՀ ՊԿԱ (զեկույց): 

3. Агузумцян Р., Высшая школа: опыт, проблемы, перспективы. 

Международная практическая конференция, Москва, РУДН, 17-18 

апреля, 2014 (доклад). 

4. Աղուզումցյան Ռ., Արդիականության մարտահրավերները. Փիլի-

սոփայական և հոգեբանական հիմնախնդիրները, միջազգային գիտա-

ժողով, Եր., 10-12 հոկտեմբեր, 2014 (զեկույց):  

5. Агузумцян Р., Психолого-экономические и этнокультурные 

ресурсы улучшения межнациональных отношений в российских регио-

нах. Международная научно-практическая конференция. ФГБОУ, ВПО, 

ИГУ, 2014 (публикация). 

6. Aghuzumtsyan R., International Conference Chess in Schools in 

Yerevan. 16-18 october, 2014 (report):  
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7. Агузумцян Р., Республиканская научная конференция по 

проблемам безопасности. Рассийско-Армянский (Славянский) универ-

ситет, Ер., ноябрь, 2014. 

8. Աղուզումցյան Ռ., «Աշխատանքի հոգեբանության, ինժեներա-

կան հոգեբանության և էրգոնոմիկայի արդի խնդիրներ» գիտագործ-

նական սեմինար, 11-14 նոյեմբեր (Ռուսաստանի գիտությունների 

ազգային ակադեմիայի հոգեբանության ինստիտուտ, ՌԴ, Մոսկվա): 

9. Агузумцян Р., Высшая школа: опыт, проблемы, перспективы: VIII 

Международная научно-практическая конференция. РУДН, 15-17 

апреля, Москва. 

10. Աղուզումցյան Ռ., «Անանևյան ընթերցումներ-2016» ամենամյա 

միջազգային գիտաժողով, ՌԴ, Սանկտ-Պետերբուրգ, զեկույց՝  

«Բ. Գ. Անանևի ոգեղեն դիմանկարը» թեմայով, հոկտեմբերի 25-27:  

11. Աղուզումցյան Ռ., Ռուսաստանի Դաշնության Բելգորոդի պետա-

կան ազգային հետազոտական համալսարանի հիմնադրման 140-ամ-

յակին նվիրված գիտաժողով, սեպտեմբերի 21: 

12. Աղուզումցյան Ռ., «Человек и мир: миросозидание, конфликт и 

медиация», VI միջազգային գիտագործնական գիտաժողով, զեկույց՝ 

«Մասնագիտական գործունեության հոգեբանություն» թեմայով, ՌԴ, 

Իժևսկ, ապրիլի 13-18: 

 13. Աղուզումցյան Ռ., «Բարձրագույն դպրոց. փորձ, խնդիրներ, 

հեռանկարներ» IX միջազգային գիտագործնական գիտաժողով, զեկույց՝ 

«Մասնագիտական ուսուցման հոգեբանական առանձնահատկություն-

ները» թեմայով, ՌԴ, Մոսկվա, ապրիլի 19-24:  

14. Աղուզումցյան Ռ., «Շախմատային կրթության տեսական և 

գործնական հիմնահարցերը դպրոցում» միջազգային գիտաժողով, 

զեկույց՝ «Շախմատ դասավանդող ուսուցիչների անձնային որակների և 

մտածողության առանձնահատկությունների ուսումնասիրություն» թեմա-

յով, հոկտեմբերի 1-2, 2016: 
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15. Աղուզումցյան Ռ., Գևորգ Բրուտյանի 90-ամյակին նվիրված 

Կյանքը և փիլիսոփայությունը խորագրով միջազգային գիտաժողով. 

Հոգեբանության և սոցիոլոգիայի արդի հիմնախնդիրները: Զեկույց՝ 

«Շախմատի դասավանդման հոգեբանական խնդիրները հիմնական 

դպրոցում» թեմայով, նոյեմբերի 22-23: 

16. Աղուզումցյան Ռ., «Ժամանակակից կառավարման 

հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողով-պլենար զեկույց՝ “Пример 

разработки системы психологического сопровождения кадровой поли-

тики деятельности управленцев” թեմայով, հոկտեմբերի 10-11,  2017: 

17. Աղուզումցյան Ռ., «Տեսական և կիրառական հոգեբանության 

արդի հիմնախնդիրները», ԵՊՀ, V Միջազգային գիտաժողով, զեկույց՝ 

“Шкалирование рабочих и учебных ошибок” թեմայով, հոկտեմբերի 13-

15, 2017թ.: 

18. Աղուզումցյան Ռ., Проблемы психологического обслуживания в 

спорте высших достижений. առաջատար զեկույց՝ “Исследование 

шахмат как профессионального вида деятельности” թեմայով, 23-26 

октября, 2017: 

19. Aghuzumtsyan R., Proceedings of 11th International Conference on 

Computer Science and Information Technologies, CSIT 2017, September  

25-29, 2017, Yerevan, Armenia, report “The psychological model of training 

of state managers”. 

20. Աղուզումցյան Ռ., «Կառավարչական գործունեության հոգեբա-

նական ասպեկտները» կլոր սեղան, զեկույց՝ «Կառավարչի ոգեղենու-

թյան հիմնախնդիրը» թեմայով, 11-12 դեկտեմբերի, 2017: 
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Լ. Հ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ 

 

 

1. Պետրոսյան Լ., Պետական կառավարման արդյունավետության 

ապահովման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում, 

միջբուհական գիտաժողով, (ՀՀ ՊԿԱ): 

2. Петросян Л., Высшая школа: опыт, проблемы, перспективы. 

Международная практическая конференция, Москва, РУДН, 17-18 

апреля, 2014 (публикация). 

3. Պետրոսյան Լ., Արդիականության մարտահրավերները. Փիլիսո-

փայական և հոգեբանական հիմնախնդիրները, միջազգային գիտա-

ժողով, Երևան, 10-12 հոկտեմբեր, 2014 (զեկույց): 

4. Петросян Л., Психолого-экономические и этнокультурные 

ресурсы улучшения межнациональных отношений в российских 

регионах: материалы Междун. научно-практ.конф. ФГБОУ, ВПО “ИГУ”, 

2014 (публикация). 

5. International Science Index, January 30-31, 2015, Dubai UAE. 
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6. Պետրոսյան Լ., «Անանևյան ընթերցումներ-2016» ամենամյա 

միջազգային գիտաժողով, ՌԴ, Սանկտ-Պետերբուրգ, հոկտեմբերի 25-

27:  

7. Պետրոսյան  Լ., Ռուսաստանի Դաշնության Բելգորոդի պետա-

կան ազգային հետազոտական համալսարանի հիմնադրման 140-ամյա-

կին նվիրված գիտաժողով, սեպտեմբերի 21: 

8. Պետրոսյան Լ., «Ժամանակակից կառավարման 

հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողով, պլենար զեկույց՝ 

“Критерии личностной зрелости” թեմայով, հոկտեմբերի 10-11, 2017: 

9. Պետրոսյան Լ., «Տեսական և կիրառական հոգեբանության 

արդի հիմնախնդիրները», ԵՊՀ, V Միջազգային գիտաժողով, զեկույց՝ 

“Особенности психологического благополучия и ценнсотных ориентаций 

в трансформирующемся обществе” թեմայով, հոկտեմբերի 13-15, 2017: 

10. Петросян Л., “Образование и спорт в эпоху могущества и 

счастья”, Материалы международной научной конференции, 9-10 

ноября, 2017. 

11. Պետրոսյան Լ., «Կառավարչական գործունեության հոգեբա-

նական ասպեկտները» կլոր սեղան, զեկույց՝ «Մասնագիտական 

զարգացման հոգեբանական հիմնախնդիրները» թեմայով, 11-12 

դեկտեմբերի, 2017:  
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Ս. Հ. ՊՈՂՈՍՅԱՆ 

 
 

1. Պողոսյան Ս., Արդիականության մարտահրավերները. Փիլիսո-

փայական և հոգեբանական հիմնախնդիրները, միջազգային գիտա-

ժողով, Եր., 10-12 հոկտեմբեր, 2014: 

2. Պողոսյան Ս., Պետական կառավարման արդյունավետության 

ապահովման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում, 

միջբուհական գիտաժողով, ՀՀ ՊԿԱ, զեկույց՝ «Կրեատիվությունը՝ 

որպես օժտվածության չափանիշ» թեմայով, 2014: 

3. Պողոսյան Ս., The impact of chess lessons on formation and 

development of the students, International Conference Chess in Schools in 

Yerevan. 16-18 october, 2014, (զեկույց): 

4. Պողոսյան Ս., «ԶԼՄ-ներ և հոգեկան առողջություն» հանրապե-

տական գիտաժողով, ԵՊԲՀ, զեկույց՝ «Հեռուստատեսության դերը 

անձի կրեատիվության զարգացման գործընթացում՝ որպես հոգեկան 

առողջության գործառույթ» թեմայով, 2015: 
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5. Պողոսյան Ս., «Շախմատային կրթության տեսական և գործնա-

կան հիմնահարցերը դպրոցում» միջազգային գիտաժողով, զեկույց՝ 

«Շախմատ դասավանդող ուսուցիչների անձնային որակների և 

մտածողության առանձնահատկությունների ուսումնասիրություն» թեմա-

յով, հոկտեմբերի 1-2, 2016: 

6. Պողոսյան Ս., Գևորգ Բրուտյանի 90-ամյակին նվիրված Կյանքը 

և փիլիսոփայությունը խորագրով միջազգային գիտաժողով. Հոգեբա-

նության և սոցիոլոգիայի արդի հիմնախնդիրները: Զեկույց՝ «Շախմատի 

դասավանդման հոգեբանական խնդիրները հիմնական դպրոցում» 

թեմայով, նոյեմբերի 22-23, 2016: 

7. Պողոսյան Ս., «Ժամանակակից կառավարման հիմնախնդիր-

ները» միջազգային գիտաժողով, զեկույց՝ “Исследование взаимосвязи 

креативности и ценностных ориентаций управленцев” թեմայով, 

հոկտեմբերի 10-11, 2017: 

8. Պողոսյան Ս., «Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի 

հիմնախնդիրները», ԵՊՀ, V Միջազգային գիտաժողով, զեկույց՝ 

“Исследование креативности и социально-психологических установок 

специалистов управленческой сферы” թեմայով, հոկտեմբերի 13-15, 

2017: 

9. Погосян С., Проблемы психологического обслуживания в спорте 

высших достижений. զեկույց՝ “Исследование шахмат как профессио-

нального вида деятельности” թեմայով, 23-26 октября, 2017. 

10. Պողոսյան Ս., «Կառավարչական գործունեության հոգեբանա-

կան ասպեկտները» կլոր սեղան, զեկույց՝ «Կրեատիվության դերը 

կառավարչական գործունեության մեջ» թեմայով, 11-12 դեկտեմբերի, 

2017: 
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Ա. Ռ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Խաչատրյան Ա., Պետական կառավարման արդյունավետության 

ապահովման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում, 

միջբուհական գիտաժողով, ՀՀ ՊԿԱ, (զեկույց): 

2. Хачатрян А., Развитие личности в образовательном и 

профессиональном пространстве, международный круглый стол, 

посвященный 10-летию факультета психологии НИУ Бел-ГУ, Белгород,  

Эпицентр, апрель, 2015, 

3. Խաչատրյան Ա., «Ժամանակակից կառավարման հիմնախնդիր-

ները» միջազգային գիտաժողով, զեկույց՝ “Исследование особенностей 

мышления управленца” թեմայով, հոկտեմբերի 10-11, 2017: 

4. Խաչատրյան Ա., «Կառավարչական գործունեության հոգեբա-

նական ասպեկտները» կլոր սեղան, զեկույց՝ «Կառավարչական 

գործունեության հոգեբանական անվտանգությունն ապահովող 

բաղադրիչները» թեմայով, 11-12 դեկտեմբեր, 2017: 
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Ռ. Աղուզումցյան, Լ.Պետրոսյան, Ս.Պողոսյան, Ա. Խաչատրյան 
 «ՀՀ սահմանամերձ գոտու ազգաբնակչության 

հոգեբանամանկավարժական հիմնախնդիրները» միջբուհական 
հանրապետական գիտաժողով, ԵՊՀ-ի Իջևանի մասնաճյուղ, մայիսի 16-17  
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2014-2018 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 

ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՅԻ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎԵԼ ԵՆ 

ԳԻՏԱԿԱՆ ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐ 

 

2014թ. - «Մագիստրանտների ուսուցման արդյունավետությունն 

ապահովող հոգեբանական գործոնները» 
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2015թ. - «Մագիստրանտների կարիերային աճը պայմանավորող 

հոգեբանական գործոնները»  

 

 
 

2015թ.- «Կառավարչական գործունեության հոգեբանական 

անվտանգությունը տեխնածին միջավայրում» 
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2016թ. - «Կառավարման հոգեբանության արդի 

հիմնախնդիրները»  
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2017թ. դեկտեմբերի 11-12-ը «Կառավարչական գործունեության 

հոգեբանական ասպեկտները» 
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2018թ.-«Կառավարչական գործունեության հոգեբանական 

հետազոտություններ»  

Երկօրյա գիտական սեմինարի նպատակն էր ներկայացնել 

կառավարման հոգեբանության հետազոտությունների ուղղությունները: 

Սեմինարին մասնակցում էին կառավարման հոգեբանության ամբիոնի 

աշխատակիցները, ասպիրանտները և հայցորդները: Նրանք 

ներկայացրին իրենց հետազոտությունների ուղղությունները, արդեն իսկ 

կատարած աշխատանքների ընթացքը, ուսումնասիրությունների 

արդյունքները: Զեկուցումներով հանդես են եկել 14 ասպիրանտ և 

հայցորդ: 

 

 
72 

 



ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 
 

«Կառավարչական գործունեության հոգեբանություն» գ/հ 

լաբորատորիայի գործունեության շրջանակներում իրականացվել են 

համագործակցություններ՝ 

ՌԴ ազգային ակադեմիայի հոգեբանության ինստիտուտի 

էրգոնոմիկայի և ինժեներական հոգեբանության գ/հ լաբորատորիա 

ՌԴ ք. Բելգորոդի պետական համալսարանի հոգեբանության 

ֆակուլտետի տարիքային և սոցիալական հոգեբանության ամբիոն 

(ուսուցում և գիտական հետազոտություններ) 
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Սանկտ -Պետերբուրգի պետական համալսարանի հոգեբանության 

ֆակուլտետ: 

2016թ.-«Մասնագետների հոգեբանական առողջության հոգեբա-

նական ապահովման ռեսուրսային մոտեցումը» թեմայով երկօրյա 

գիտագործնական սեմինար: 

 Մասնակիցների թվում են ՌԴ Սանկտ-Պետերբուրգի պետական 

համալսարանի հոգեբանության ամբիոնի ներկայացուցիչները: 
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Հոկտեմբերի 25-27-ը Սանկտ-Պետերբուրգում ընթացող «Անանևյան 

ընթերցումներ 2016» ամենամյա միջազգային գիտաժողով  

 

 
 

Իժևսկ, Ուդմուրտիայի պետական համալսարան,  

Սոցիալական հոգեբանության և կոնֆլիկտաբանության ամբիոն 
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Կոլոմնիայի պետական համալսարանի հոգեբանության ամբիոն 

2017թ.- Տեսագիտաժողովին մասնակցում էին նաև Ռուսաստանի 

Դաշնության մի շարք քաղաքների ներկայացուցիչներ՝ Նիժնի 

Նովգորոդի համալսարանի ներառական կրթության տիֆլոտեղեկա-

տվական կենտրոնը, որը զբաղվում է թույլ տեսողություն ունեցող և կույր 

մարդկանց մասնագիտական ուսուցման կազմակերպման հարցերով, 

Յամալի թերակղզու Լաբիտնանգի քաղաքի մունիցիպալ կրթության 

սոցիալական ծառայության կենտրոնը, որը զբաղվում է ուսուցման 

հարցերով, և Կոլոմնիայի պետական համալսարանի հոգեբանության 

ամբիոնը։ 
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       2018թ. - «Ղեկավարների և ենթակաների հեռավար խորհրդա-

տվությունը» թեմայով տեսակապ  

77 
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