
ԺԹ.00.05.- ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 

ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

 
   Զարգացման էությունը և առանձնահատկություններըֈ   

Հիմնական հասկացություններն ու եզրույթներըֈ 

Զարգացման փիլիսոփայական էությունըֈ Ֆիլոգենետիկ և օնթոգենետիկ 

զարգացումներֈ Մարդու զարգացման չորս հիմնական ուղղությունները.1) 

ֆիզիկական աճ և զարգացում, 2) սոցիալ-մշակութային զարգացում, 3) անձի 

ընդհանուր զարգացում, 4) կոգնիտիվ և խոսքային (լեզվական) զարգացումֈ  

   Զարգացման սկզբունքներ, ճգնաժամեր, նորագոյացություններֈ 

Զարգացման անհամաչափություն և հետերոքրոնություն(տարաժամանակություն)ֈ 

Զարգացման ճգնաժամային փուլերը ( Բ.Անանև, Վ.Շադրիկով)  և դրանց

 նկարագրումըֈ Նորագոյացուցությունների խնդիրը և նրանց 

մեկնաբանություններըֈ Հոգեկանի զարգացման կումուլյատիվություն և 

«դիվերգենտություն-կոնվերգենտություն»ֈ  

     Հոգեկան զարգացման տեսությունները:  Հոգեկան  զարգացման 

օրինաչափությունները և դինամիկան: Բիոգենետիկ ( Ստ. Հոլի, Կ. Բյուլեր) և 

սոցիոգենետիկ (Ջ. Ուոտսոն, Է. Տորնդայք, Բ. Սկիններ) հայեցակարգերը: 

Երկգործոնային կոնվերգենցիայի տեսությունը (Վ. Շտեռն): Մանկան զարգացման 

հոգեվերլուծական տեսությունները (Զ. Ֆրոյդ, Ա. ֆրոյդ): Կ.Հորնիի, Հ.Սալիվենի,  

Կ.Յունգի և Ա.Ադլերի մոտեցումներն անձի բացատրման և զարգացման մասինֈ 

Հումանիստական հոգեբանության (Ա.Մասլոու և Կ.Ռոջերս) մոտեցումներն անձի 

զարգացման մասինֈ Կոգնիտիվ և տեղեկատվակական մոտեցումները զարգացման 

գործընթացումֈ Էրիք էրիքսոնի՝ անձի զարգացման էպիգենետիկական տեսությունը: 

Երեխայի զարգացման ինտելեկտուալ տեսությունը (ժ. Պիաժե): Լ.Ս. Վիգոտսկու 

բարձրագույն հոգեկան ֆունկցիաների մշակութապատմական մոտեցումը: 

  Հոգեկան զարգացման գործոնները, պայմանները, շարժիչ ուժերը: Զարգացման 

սենզիտիվ շրջանները: Հոգեկան զարգացման օրինաչափությունները, «Տարիքային 

նորագոյացություն» հասկացությունը, «առաջատար գործությունեություն»՝ ըստ Լ.Ս. 

Վիգոտսկու: Հոգեկան զարգացման տարիքային պարբերացման հիմնահարցը: 

Պարբերացման չափանիշները: Արտաքին չափանիշի հիման վրա զարգացման 

պարբերացումը (Պ. Բլոնսկի): Ներքին չափանիշի հիման վրա զարգացման 

պարբերացումը (ժ. Պիաժե, Զ. ֆրոյդ): Մի քանի գործոնների հիման վրա 

պարբերացումը (Լ. Վիգոտսկի, Դ. Էլկոնին): Զարգացման պարբերացումը ծննդից մինչ 

մահ (է, Էրիքսոն, Վ. Մորգուն): Լ.Ս. Վիգոտսկու կողմից առաջադրած տարիքային 

պարբերացում ձևակերպելու սկզբունքները: Հոգեկան զարգացման մեջ ճգնաժամերի 

նշանակությունը և դերը: Հոգեկանի զարգացման պայմանները և շարժիչ ուժերը, 

հոգեկանի զարգացումն ու գործունեությունը, հոգեկանի զարգացումը և ուսուցումը, 

հոգեկանի զարգացումը և հաղորդակցումըֈ 

Հոգեկանի զարգացումը տարիքային տարբեր փուլերում.Վաղ և նախադպրոցական 

տարիքի հոգեբանություն: Պրենետալ շրջանի հոգեբանական 

առանձնահատկություններըֈ Նորածնություն: Զարգացման յուրահատկությունները 



մանկիկության տարիքում: Մեկ տարեկանի ճգնաժամ: Վաղ մանկությունում 

հոգեկանի զարգացման առանձնահատկությունները: Երեք տարեկանի ճգնաժամ: 

Նախադպրոցական տարիքում հոգեկանի զարգացման օրինաչափությունները: Խաղը 

որպես նախադպրոցական տարիքի երեխայի առաջատար գործունեություն: 

Մանկական խաղի տեսությունները: Խաղի նշանակությունը երեխայի հոգեկանի 

զարգացման գործում: Զ.Ֆրեյդի հոգեվերլուծական տեսությունը հոգեկանի 

զարգացման վերաբերյալ, Է.Էրիքսոնի հոգեսոցիալական զարգացման տեսությունը, 

Կոգնիտիվ զարգացման տեսությունը՝ ըստ Ժ.Պիաժեիֈ Հոգեկան զարգացման 

պարբերացումը՝ ըստ Դ.Բ. Էլկոնինիֈ Լ.Ս. Վիգոտսկու հայեցակարգը հոգեկանի 

զարգացման վերաբերյալֈ Հոգեկան  զարգացման հիմնախնդիրը Ա.Ն.Լեոնտևի 

հիմնարար աշխատություններումֈ   

Տարիքային հոգեբանություն հիմնական հասկացություններըֈ Տարիքային 

հոգեբանության օբյեկտը, առարկան և մեթոդները: 

  Տարիքը որպես հասարական-պատմական երևույթ: Տարիքը որպես կենսաբանական    

և սոցիալ մշակութային երևույթ: Հոգեբանական, սոցիալական, կենսաբանական և 

ժամանակագրական տարիք: «Հոգեբանական տարիք» հասկացությունը՝ ըստ 

Լ.Ս.Վիգոտսկուֈ Տարիքային հոգեբանության օբյեկտն ու առարկանֈ Տարիքային 

հոգեբանության հիմնական մեթոդներըֈ Տարիքային հոգեբանության բաժինները, 

կապը այլ գիտությունների հետ: 

Տարիքային հոգեբանության զարգացման պատմական ակնարկֈ Հոգեկանի 

զարգացման հիմնախնդիրը տարբեր մոտեցումների ներքո, հոգեկանի զարգացման 

գործոնները և օրինաչափություններըֈ Անձնավորության հոգեկան զարգացման 

պարբերացման հիմնախնդիրը, տարիքային Ճգնաժամի հիմնախնդիրըֈ 

Նորածնության շրջանի հոգեբանական առանձնահատկություններըֈ 

Նորածնության շրջանի ընդհանուր բնութագիրըֈ Ոչ պայմանական ռեֆլեքսներ: 

Պայմանական ռեֆլեքսների առաջացումը: Ձեռքերի շարժումների նշանակությունը 

տեսողական և այլ հոգեկան ֆունկցիաների զարգացման գործում: Տարբեր 

անալիզատորների աշխատանքի կոորդինացումը ընկալման և հիշողության 

զարգացման համարֈ «Աշխուժացման բարդույթի» ձևավորումը: 

Մանկիկության տարիքի ընդհանուր բնութագիրըֈ Շարժումների ակտիվության 

զարգացումը մանկիկության տարիքումֈ 

Առաջատար գործունեությունը և հոգեկան նորագոյացությունները մանկիկության 

փուլում: Մանկիկի կոգնիտիվ զարգացումը, մանկիկի սոցիալական և հուզական 

զարգացումըֈ Մանկիկի և մեծահասակների փոխհարաբերությունների 

առանձնահատկությունները: Մեկ տարեկանի ճգնաժամի բնութագիրըֈ Վաղ 

մանկության տարիքի հոգեբանական բնութագիրըֈ 

Վաղ մանկության տարիքի առաջատար գործունեությունը և 

նորագոյացությունները: Վաղ տարիքը որպես խոսքի զարգացման սենզիտիվ փուլ: 

Կոգնիտիվ ոլորտի զարգացումը վաղ տարիքումֈ Առարկայական գործունեության 

զարգացումը վաղ տարիքումֈ Առարկայական խաղեր: Հուզական ոլորտի զարգացումը 

վաղ տարիքում: Դրդապատճառային ոլորտի զարգացումը վաղ մանկության 

տարիքումֈ Անձի ինքնագիտակցությունըֈ «Ես»-ի ձևավորումը և զարգացումը վաղ 



տարիքումֈ Երեխայի փոխհարաբերությունները մեծահասակների հետ: Երեխայի 

փոխհարաբերությունները հասակակիցների հետ վաղ մանկության տարիքում: Երեք 

տարեկանի ճգնաժամի հոգեբանության բնութագիրըֈ Նախադպրոցական տարիքի 

ընդհանուր բնութագիրը: Երեք տարեկանի Ֆիզիկական զարգացումը 

նախադպրոցական տարիքում: Առաջատար գործունեությունը և 

նորագոյացությունները նախադպրոցական տարիքում: Խաղի դերը և նշանակությունը 

երեխայի անձի զարգացման գործընթացումֈ Խաղի վերաբերյալ տարբեր 

մոտեցումները:  Խաղի տեսակները: 

Դերային խաղի սոցիալական բնույթը և կառուցվածքը նախադպրոցական 

տարիքում: Կոգնիտիվ ոլորտի զարգացումը նախադպրոցական տարիքումֈ Անձի 

ձևավորումը և զարգացումը նախադպրոցական տարիքումֈ Զգացմունքների և հույզերի 

ձևավորումը ու զարգացումը մանկան տարիքումֈ Մեծահասակների ու 

հասակակիցների հետ նախադպրոցականների հաղորդակցման 

առանձնահատկություններըֈ Երևակայության առանձնահատկությունները 

նախադպրոցական տարիքումֈ Վարքի ագրեսիվ դրսևորումների առաջացման 

պատճառները մանկական տարիքումֈ Սոցիալական զգացմունքների զարգացումը 

նախադպրոցական տարքումֈ Նախադպրոցականներին դպրոցական ուսուցման 

պատրաստման հիմնախնդիրը: 

Կրտսեր     դպրոցական     տարիքի     ընդհանուր     բնութագիրը: Առաջատար 

գործունեությունը և հոգեկան նորագոյացությունները կրտսեր դպրոցական 

տարիքումֈ Ուսումնական գործունեության առանձնահատկությունները կրտսեր 

դպրոցական տարիքումֈ Մտածողության զարգացումը կրտսեր դպրոցական 

տարիքումֈ Ուսումնական գործունեության առանձնահատկությունները կրտսեր 

դպրոցական տարիքումֈ Բանավոր և գրավոր խոսքի զարգացումը կրտսեր 

դպրոցական տարիքումֈ Հաջողությունների հասնելու դրդապատճառների 

համակարգի զարգացման գործոնները կրտսեր դպրոցական տարիքումֈ Կրտսեր 

դպրոցականի հուզա-կամային ոլորտի առանձնահատկություններըֈ 

Անձի զարգացումը կրտսեր դպրոցական տարիքում:    

Կրտսեր դպրոցականի հուզա-կամային ոլորտի ընդհանրուր նկարագիրը  և 

յուրահատկություններըֈ Երեխայի դպրոցական կյանքի սկզբնական շրջանի 

առանձնահատկություններըֈ Ուշադրության, հիշողության, երևակայության 

գործընթացների զարգացումը կրտսեր դպրոցական տարիքումֈ Միջանձնային 

հարաբերությունների առանձնահատկությունները կրտսեր դպրոցական տարիքումֈ 

Դեռահասության տարիքի ընդհանուր բնութագիրը: Դեռահասության տարիքի 

ճգնաժամի հոգեբանության առանձնահատկություններըֈ Առաջատար 

գործունեությունը և հոգեկան նորագոյացությունները դեռահասության տարիքումֈ 

Դեռահասության տարիքում կոնֆլիկտը որպես հոգեբանական հիմնախնդիրֈ 

Ինքնագիտակցության ձևավորման առանձնահատկությունները դեռահասության 

տարիքումֈ Կամային որակների ձևավորումը դեռահասության տարիքումֈ 

 



Անձնավորության բարոյական զարգացման հոգեբանական հիմնախնդիրը 

դեռահասության և վաղ պատանեկության շրջանումֈ 

 Պատանեկան տարիքի ընդհանուր բնութագիրըֈ 

Հասունացումը որպես անցումային տարիքային փուլ և նրա հոգեբանական 

առանձնահատկությունները. Երիտասարդության տարիքի հոգեբանական բնութագիրը: 

Ուսանողական տարիքի առանձնահատկությունները: Կոգնիտիվ ոլորտի զարգացումը: 

Պարտականություն և պատասխանատվություն: Հուզակամային ոլորտի զարգացումը: 

Հույզերի զարգացման առանձնահատկությունները: 

Դրդապատճառային ոլորտի առանձնահատկությունները: Մասնագիտության 

ընտրության դրդապատճառները: Արժեքային համակարգ: «Ես» կոնցեպցիայի 

առանձնահատկությունները: Ինքնագնահատականը և գործունեության 

դրդապատճառները: 

Չափահասության տարիքի հոգեբանական բնութագիրը ֈ  

     Երիտասարդություն կամ վաղ հասունություն փուլ. կոգնիտիվ զարգացում, 

հուզական զարգացում, ճգնաժամեր, տարիքային խնդիրներֈ 

 Միջին հասունության փուլֈ կոգնիտիվ զարգացում, հուզական զարգացում, 

ճգնաժամեր, տարիքային խնդիրներֈ 

   Ծերության փուլֈ կոգնիտիվ զարգացում, հուզական զարգացում, ճգնաժամեր, 

տարիքային խնդիրներֈ 

  Չափահաս մարդու ակտիվության կարևորագույն ոլորտները: Անհատական վարք ու 

գործունեության ոճ: Սոցիալական վարք: Մասնագիտական գործունեություն: 

Ընտանեկան միջանձնային հարաբերություններ: Հուզական վիճակներ: 

Դրդապատճառային ոլորտի առանձնահատկությունները: Կյանքի իմաստ: Անձի 

զարգացման առանձնահատկությունները: Վարքի առանձնահատկությունները 

ընտանեկան կյանքում: Ընտանեկան միջանձնային հարաբերությունները: 

Հոգեֆիզիոլոգիական հնարավորությունների նվազումը: Մտերիմների կորուստը և 

միայնակությունըֈ 

Հուզական վիճակները: Դրդապատճառային ոլորտի առանձնահատկությունները: 

Պրոֆեսիոնալիզմը և անձի զարգացումըֈ Ծերության հոգեբանական բնութագիրը: 

Կոգնիտիվ ոլոորտի փոփոխությունները: Փոփոխությունները հուզական ոլորտում: 

Ծերության դրդապատճառային ոլորտի փոփոխությունները: 

Վաղ հասունության և միջին հասունության ընդհանուր օրինաչափությունները: 

Հասունության հոգեբանական առանձնահատկությունները: Անձի զարգացումը և նրա 

հոգևոր ու մասնագիտական մշակույթի կայացումը. Զարգացող անձը' որպես 

ակմեաբանության գլխավոր օբյեկտ: Պրոֆեսիոնալիզմը և կոմպետենտությունը: 

Մարդու «ակմեն» և մարդկային «ակմեն»  զարգացման տարբեր տարիքային 

փուլերում, նրա զարգացման և մասնագիտական կայացման տարբեր փուլերում:      



Կրթության հոգեբանություն: Կրթության հոգեբանության առարկան, խնդիրները, 

կառուցվածքըֈ Կրթության հոգեբանության առարկան որոշելու տարբեր 

մոտեցումներ (Վ.Ա.Կրուտեցկի, Տ. Վ. Գաբայ, Բոժովիչ Վ.Վ. Դավիդով, Ի. Ա. Զիմնայա): 

Կրթության հոգեբանության ուսումնասիրության նորարարական մեթոդներ: 

Մտագրոհի    միջոցով կազմակերպվող ուսուցման առանձնահատկություններըֈ 

Գործնական խաղը՝ որպես ակտիվ ուսուցման տեսակֈ Քեյս մեթոդն ուղղված 

մասնագիտական և անձնային զարգացմանըֈ ՈՒսուցման թրեյնինգային եղանակների 

բովանդակային բնութագրիչներըֈ Անձնային աճի թրեյնինգֈ 

Ուսուցման հոգեբանության բազմամակարդակ բնույթը, մեխանիզմները, 

տեսություններըֈ 

Իմպրիտինգ կամ նախնական տպավորումֈ Պայմանառեֆլեկտորային ուսուցումֈ 

Ուսուցման օպերանտային մեխանիզմֈ Ինտերիորիզացիայի և էքստերիորիզացիայի 

մեխանիզմներն ուսուցման գործընթացումֈ Ուսուցման զուգորդական ռեֆլեկտորային 

տեսությունֈ Ուսուցման հիմնահարցը վարքագիտության մեջ, Է.Թորնդայքի ուսուցման 

երեք օրենքներըֈ Բ.Սքինների օպերանտային ուսուցման տեսությունըֈ Ուսուցման 

հիմնախնդրի մեկնաբանությունը՝ ըստ Ա.Բանդուրայի սոցիալ-կոգնիտիվ տեսությանֈ 

Ուսուցման կոգնիտիվ տեսությունֈ Ուսուցման գեշտալտ տեսությունֈ Ուսուցման 

հումանիստական տեսությունֈ Համագործակցության վրա հիմնված ուսուցումֈ 

Ուսուցման գործող մոդելները (անձնային, զարգացնող, ակտիվացնող, ձևավորող, 

ազատ)ֈ Ծրագրավորված ուսուցման սկզբունքները և առավելություններըֈ Զարգացնող 

ուսուցման էությունը Վ,Վ, Դավիդովի հայեցակարգումֈ Ուսուցման գործող մոդելներըֈ 

Մանկավարժական հոգեբանության հիմնական բաժինները' ուսուցուման և 

դաստիարակության հոգեբանություն: Ուսումնական գործունեության հիմնական 

բնութագիրը (Դ.Էլկոնին, Վ.Դավիդով): Ուսումնական գործունեության արդյունքը: 

Ուսումնական խնդրի ընդհանուր բնութագիրը: ՈՒսումնական խնդիր և խնդրահարույց 

իրադրություն: Ուսումնական մոտիվացիա: Յուրացումը որպես ուսումնական 

գործունեության կենտրոնական օղակ: 

Դաստիարակության հոգեբանություն: Մանկավարժական գործունեության 

հոգեբանություն: Անձի սոցիալականացումֈ  

Ուսուցման և զարգացման փոխկապվածության հիմնական        սկզբունքները: Ուսուցումը 

և դրա հոգեբանական կառուցակարգերը: Ուսուցման տարբեր մոդելների և 

տեխնոլոգիաների զարգացնող հնարավորությունները: Ուսուցման արդյունքների 

կանխատեսման հոգեբանական ասպեկտները: Մանկավարժական շփումը որպես 

դաստիրակության և ուսուցման միջոց: Բարոյական զարգացման տեսությունը՝ ըստ 

Կոլբերգիֈ Կրթության հոգեբանական անվտանգություն հիմնախնդիրըֈ  

Անձի սոցիալականացումֈ  

Առաջնային և երկրորդային (վերասոցիալականացում) սոցիալականացումֈ Խմբային և 



գենդերային սոցիալականցումֈ Սոցիալականացման փուլերը. սոցիալական 

հարմարում, ակտիվ սոցիալականացում սոցիալական նոր միջվայրի պայմաններինֈ 

Սոցիալականացման պայմանները (Ֆիզիկական, հոգեբանական և սոցիալական) 

Կոնֆորմիզմը և դեվիանտ վարքը որպես ոչ ցանկալի սոցիալականացումֈ  
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