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Գիտական և ուսումնամեթոդական հրատարակությունների ցանկ 

Դասագիրք 

 - 

Մենագրություն 

1. Մանուկյան Ա. Մ. – ,,Պրոբլեմային իրավիճակներում մանկավարժական խնդիրների 

լուծման ժամանակակից տեխնոլոգիաներ և տեխնոլոգիական համակարգեր /կիրառական 

մանկավարժություն/, §Զանգակ - 97¦ հրատ., Երևան  2013թ., 300 ¿ç / ԵՊՄՀ 

Մանկավարժության տեսության և  պատմության ամբիոն/ 

Ուսումնական  ձեռնարկ 

- 

Ուսումնամեթոդական  ձեռնարկ 

1. Բրուտյան Վ. Ա. – 1.  ,,Ընդհանուր և  զինվորական մանկավարժության բառարան  

տեղեկատու,,: Վանաձոր, ,,ՍԻՄ,, տպագրատուն, 2013, 160 էջ 

2. Սարգսյան Դ. Յու. -  ,,Проблемы психологической безопасности личности: теоретические и 

экпериментальные проблемы /соавтор/,,, Ер.: Издательство ЕГУ, 2013, 136с. / ԵՊՀ  Ընդհանուր  

հոգեբանության  ամբիոն/ 
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,,Մխիթար  Գոշ,,  գիտամեթոդական հանդես, Վանաձոր, 2013, թիվ 1-3/36/, էջ 4-8  
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տեխնոլոգիաներ,, գիտական և գիտամեթոդական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2013,  

N 1/6/, էջ 50-58 
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գիտամեթոդական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2013, N 1/6/, էջ 88-92 

4. Բրուտյան Վ. Ա. - ,,Անձի  իրավական մշակույթի ձևավորման մանկավարժական և 

իրավաբանական հայեցակետերը,,: ,,Մխիթար  Գոշ,,  գիտամեթոդական հանդես, Վանաձոր, 

2013, թիվ 4-6/37/, էջ 4-10 



5. Բրուտյան Վ. Ա.-,,Երեխաներին  իրավունքի  ուսուցման  հիմնական սկզբունքներն ու 

մեթոդները ժամանակակից դպրոցում,,: ,,Մխիթար  Գոշ,,  գիտամեթոդական հանդես, 

Վանաձոր, 2013, թիվ 4-6/37/, էջ 11-16 

6. Բրուտյան Վ. Ա. - ,,Իրավաբանի մանկավարժական կուլտուրան,,: ,,Մխիթար  Գոշ,,  

գիտամեթոդական հանդես, Վանաձոր, 2013, թիվ 1-3/36/, էջ 4-8  

7. Բրուտյան Վ. Ա. -  ,,Ապագա իրավաբանի մանկավարժական իրազեկությունը,, ,,Մխիթար  

Գոշ,,  գիտամեթոդական հանդես, Վանաձոր, 2013, թիվ  7-9/38/, էջ 13-16 

8. Բրուտյան Վ. Ա. - ,,Իրավական կրթության հիմնախնդիրները և ժամանակակից 

միտումները  Հայաստանի Հանրապետությունում,,: ,,Մխիթար  Գոշ,,  գիտամեթոդական 

հանդես, Վանաձոր, 2013, N10-12/39/, էջ 4-9 

9. Բրուտյան Վ. Ա. - ,,Իրավաբանական կրթության համակարգում ուսանողների 

հումանիտար և մասնագիտական պատրաստվածության ինտեգրման գործընթացի 

կազմակերպումը,,: ,,Մխիթար  Գոշ,,  գիտամեթոդական հանդես, Վանաձոր, 2013, N10-

12/39/, էջ 10-13 

10. Բրուտյան Վ. Ա. - ,,Անվտանգության մշակույթի դաստիարակությունը որպես 

մանկավարժական երևույթ,,: ,,Ճգնաժամային կառավարում և տեխնոլոգիաներ,, գիտական և 

գիտամեթոդական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2013, N 2/7/, էջ 80-88 

  11.  Ավագիմյան Հ.Ռ. –  1. ,,Սոցիալական պերցեպցիա-սոցիալական իմացություն- 

սոցիալական  դիրքորոշում հոգեբանական գործընթացների փոխադարձ կապը,,: 

Նյութեր ,,Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները,, 

  միջազգային գիտաժողովի, Երևան, Հայաստան հոկտեմբեր 25-27, 2013, էջ 28-31 / Վանաձորի    

  պետական համալսարան, Հոգեբանության և սոցիոլոգիայի   ամբիոն/ 

            12.Սարգսյան Լ. Կ. – 1. ,,Ինքնավերաբերմունքի ուսումնասիրությունը անձի  

            ինքնագիտակցության մակարդակում,,:  §Բանբեր Երևանի համալսարանի¦: ԵՊՀ  

            հրատ.,2013, էջ 54-61 / ԵՊՄՀ  Զարգացման և կիրառական հոգեբանության ամբիոն/ 

13.Սարգսյան Լ. Կ. -,,Ինքնավերաբերմունքի կառուցվածքի խնդիրը հոգեբանության մեջ,,:          

Ժողովածու: Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական համալսարանի հիմնադրման 90-

ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի, Նոր ուսուցչի նոր դպրոցի համար, 

Մանկավարժական կրթության բարեփոխման հեռանկարներ, տեսություն և պրակտիկա: 

Գիտաժողով ¥2012թ.դեկտեմբերի 14¤, 1-ին պրակ., Երևան: Մանկավարժ, 2013, էջ 187-190  

/ ԵՊՄՀ  Զարգացման և կիրառական հոգեբանության ամբիոն/ 

       14.Սարգսյան Լ. Կ.-,,Դատապարտյալների հարմարման առանձնահատկությունները   

            քրեակատարողական հիմնարկում,,: §Դատական իշխանություն¦ գիտամեթոդական           

            ամսագիր: §Անտարես¦ հրատ.: 12/173: Երևան. 2013. էջ 58-63 / ԵՊՄՀ  Զարգացման և  

            կիրառական հոգեբանության  ամբիոն/ 



15. Մանուկյան Ա. Մ. –1. ,,Դասավանդման հոգեբանության զարգացման միտումներն ու  

առանձնահատկությունները,,: Խ. Աբովյանի ծննդյան հոբելյանին նվիրված միջազգային           

գիտաժողովի գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2013թ. / ԵՊՄՀ   

Մանկավարժության տեսության և  պատմության ամբիոն/ 

16.Մանուկյան Ա. Մ. –,,Պրոբլեմային իրավիճակներում դաստիարակչական խնդիրների      

լուծման փուլերի դասակարգումը,,:  Խ. Աբովյանի ծննդյան հոբելյանին նվիրված 

միջազգային գիտաժողովի գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2013թ./ ԵՊՄՀ 

Մանկավարժության տեսության և  պատմության ամբիոն/ 

17. Սարգսյան Դ. Յու. – 1. ,,Ստի  հոգեբանական մեխանիզմների բացահայտման լաբորատոր  

ուսումնասիրության փորձ,,: Երիտասարդ հոգեբանների միջբուհական գիտաժողով, Երևան, 

23-25 մայիսի, 2014թ., էջ 122-126/ ԵՊՀ  Ընդհանուր  հոգեբանության  ամբիոն/ 

18. Սարգսյան Դ. Յու. –  ,,Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող 

անձանց հոգեբանական առանձնահատկությունների հետազոտման հիմնախնդիրները,, 

/Ավանեսյան Հ. Մ./, Հատուկ կրթության հիմնախնդիրները գիտամեթոդական հանդես, N1., 

ԵՊՄՀ, Երևան 2014, էջ` 43-48/ ԵՊՀ  Ընդհանուր  հոգեբանության  ամբիոն/ 

19. Ասմարյան Ք. Ժ. –1. ,,Պրակտիկայի կազմակերպում՝ թիմային համագործակցության 

նկատառմամբ,,: ,,Ընտանիք և դպրոց,,,  2013, Կրթության ազգային ինստիտուտ,  էջ 4-11 

/ԵՊՄՀ  Նախադպրոցական մանկավարժություն և մեթոդիկաներ ամբիոն/ 

 20. Ղույումչյան Վ. Գ. –1. ,,Կառավարման հոգեբանական գործընթացները բուհական 

կրթական համակարգում,,: ՀՀ բուհական և տնտեսական համակարգերի փոխազդեցության և 

կառավարման բարելավման հիմնախնդիրները, հանրապետական գիտամեթոդական 

կոնֆերանսի հոդվածների ժողովածու /17-18 մայիսի, 2013/, ԵՊՀ հրատ., Իջևան, 2014, էջ՝ 34-50  

21. Բրուտյան Վ. Ա. – 1.   ,,Правовое воспитание как одной из средств преодоления 

правового  нигилизма (на  примере  Армянской Республики),,: Журнал издательство СГУ 

“Право и  образование”,  N01, 2014, стр. 55-64 

22. Բրուտյան Վ. Ա. –  ,,Педагогическая характеристика процеса правовой социализации 

личности,,: Журнал издательство СГУ “Право и образование”, N02, 2014, стр. 110-118 

23. Սարգսյան Դ. Յու. –  1.   ,, Значение психологической подготовки врачей в экстремальных 

ситуациях,,: Психология стресса и совладающего поведения, Материалы 3 международной 

научно-практической коференции, том 2, изд. КГУ им. Н.А. Некрасова, Кострама, 26-28 
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  Զեկուցումների թեզիս 

1. Սարգսյան Դ. Յու. –  1. Self-management as a basis of the future professional sustaining in the high 

school learning, IV International Scientific Conference “The Current Issues in Theoretical and Applied 

Psychology”, Yerevan, Oct. 25-27, Armenia,Edit Print,  446-447pp. / ԵՊՀ  Ընդհանուր  

հոգեբանության  ամբիոն/ 
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