ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ

Ամբիոնի վարիչի ժամանակավոր պաշտոնակատար.` Բրուտյան Վաչիկ Արամայիսի, մանկ.

գիտ. թեկնածու, դոցենտ

Պրոֆեսորադասախոսական կազմը
1. Հարությունյան Լիանա Միխայիլի, մանկ. գիտ. թեկնածու,ասիստենտ
2. Մելիքսեթյան Վիկտորյա Գրիշայի, դասախոս

Համատեղողներ
1. Ավագիմյան Հայկ Ռոդիկի, հոգեբ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ
2. Կոբելյան Արթուր Թենգիզի, հոգեբ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ
3. Սարգսյան Վաչագան Պետրոսի, բժշկ. գիտ. թեկն. դոցենտ
4. Սարգսյան Դիանա Յուրիկի, հոգեբ. գիտ. թեկնածու, ասիստենտ
5. Սարգսյան Լևոն Կարոյի, հոգեբ. գիտ. թեկնածու, ասիստենտ
6. Հովակիմյան Աննա Գիգուշի, ասիստենտ
7. Ղուկասյան Աշխենիկ Ալեքսանդրի, դասախոս
8. Մարտիրոսյան Անուշ Արշավիրի, դասախոս
9. Սիմոնյան Էդիտա Սպարտակի, դասախոս
10. Քամալյան Աննա Սերյոժայի, դասախոս

Ուսումնաօժանդակ աշխատակիցներ
1. Ստեփանյան Լիլիթ Ռևիկի, գործավար-օպերատոր

Ըստ ընդհանուր ուղղությունների`ամբիոնում կատարված գիտական աշխատանքների
ամփոփում
Հաշվետու 2015-2016 ուստարվա ժամանակահատվածում Մանկավարժության

և

հոգեբանության ամբիոնի դասախոսների գիտական ներուժը հնարավորություն է տվել
պարբերաբար

տպագրելու

գիտական

հոդվածներ,

մենագրություններ,

մեթոդական

ձեռնարկներ, կազմակերպելու գիտական կոնֆերանսներ ու նստաշրջաններ, բազմաբնույթ

միջոցառումներ, քննարկելու և երաշխավորելու հրատարակման ներկայացված տարբեր
ձեռնարկներ:
Ընթացիկ ուստարում հետազոտական նախագծերում ընդգրկված է եղել 1(մեկ)
դասախոս, ամբիոնի աշխատակիցների կողմից հրատարակվել են 23 (քսաներեք) գիտական
հրատարակություններ, որից 8(ութ)–ը կատարվել է արտաքին գործընկերների հետ
համատեղ:
2015-2016 ուստարվա ընթացքում ամբիոնը կազմակերպել է մի շարք միջոցառումներ,
կատարվել են ուսումնաճանաչողական այցեր, դասախոսները հանդես են եկել գիտական
զեկույցներով, ներկայացվել են ուսանողական զեկուցումների շարք, որը նախաձեռնել և
կազմակերպել է մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնը:

Հրատարակություններ
Դասագիրք

Մենագրություն

Ուսումնական
ձեռնարկ

Ուսումնամեթոդական
ձեռնարկ

Հոդվածներ

Զեկուցումներ
ի թեզիս

-

1

1

-

23

-

Գիտական և ուսումնամեթոդական հրատարակությունների ցանկ
Մենագրություն
1. Դ.Յ.Սարգսյան, Ռ.Վ.Աղուզումցյան,Վ.Ռ.Պապոյան, Ա. Ս. Գալստյան, Ե. Բ.Մուրադյան,

Ծ.Ս. Ամիրյան., Անձի կենսագործունեության հոգեբանական անվտանգություն , ԵՊՀ
հրատ., Երևան, 2015, 142 էջ :

Ուսումնական ձեռնարկ
1. Դ.Յ.Սարգսյան, Վ.Ռ.Պապոյան, Ա. Ս. Գալստյան, Ե. Բ .Մուրադյան, Մասնագիտական
ինքնորոշման և կայացման հոգեբանական ուղղորդումը կրթական համակարգում,
ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2015, 76 էջ:

Հոդվածներ

1. Ա.Թ.Կոբելյան, Ցեղասպանությունը որպես էթնիկական անհանդուրժողականության
ծայրահեղ

դրսևորում, «Ցեղասպանության

ախտահոգեբանական

և

սոցիալ-

հոգեբանական հետևանքները» գիտաժողովի նյութեր, ԵՊՀ հրատ., 2015,էջ 54-64:

2. Ա.Ս.Քամալյան,

Սթրեսակայունության

ցուցանիշների

վերլուծությունը

երիտասարդության տարիքում /սահմանամերձ գոտու օրինակով/, Երիտասարդ
հոգեբանների 6-րդ միջազգային գիտաժողով, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 180-185:
3. Ա.Ս.Քամալյան, Սահմանամերձ գոտու երիտասարդների սթրես կայունության
առանձնահատկությունների հոգեբանական բնութագիրը, Ակունք (1), գիտական
հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ ԻՄ, 2016, էջ 323-330:
4. Ա.Ս.Քամալյան, Սահմանամերձ գոտու երիտասարդների սթրես կայունության
բարձրացմանն

ուղղված

վերականգնողական

աշխատանքների

բնութագիրը,

«Այլընտրանք» (2) գիտական հոդվածների ժողովածու, 2016, էջ 91-100:
5. Ա.Ս.Քամալյան, Սթրես կայունության ցուցանիշների հոգեբանական վերլուծությունը
երիտասարդության տարիքում (Սահմանամերձ գոտու օրինակով), Փորձարարական
հետազոտությունները հոգեբանության մեջ, Երիտասարդ հոգեբանների գիտական
հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 117-121:
6. Դ.Յ.Սարգսյան , Լ.Ա.Բագումյան , Քնենթ Գրեհեմի «Քամին ուռիների մեջ»
վեպի կերպարների հոգեբանական վերլուծություն(Թարգմանության հոգելեզվաբանա
կան հիմնախնդիր), Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները
V միջազգային գիտաժողովի նյութեր, ԵՊՀ հրատ., 2015, էջ 57-60:
7. Դ.Յ.Սարգսյան , Տեսողության
անվտանգության

խնդիրներով

ապահովման

դեռահասի

կարևորությունը,

անձի

հոգեբանական
Փորձարարական

հետազոտությունները հոգեբանության մեջ, Երիտասարդ հոգեբանների գիտական
հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 101-106:
8. Լ.Կ.Սարգսյան, Հոգեբանական ներազդումը քննիչի աշխատանքում, «Դատական
իշխանություն» գիտամեթոդական ամսագիր, «Անտարես»

հրատարակչություն 5-

6/191-192, 2015, էջ 82-87:
9. Լ.Կ.Սարգսյան,Վ.Ս.Սերոբյան,
պատերազմ,

Պատերազմ

«Հոգեբանության

առանց

արդի

զենքի

կամ

հոգեբանական

հիմնախնդիրները»

գիտական

աշխատությունների ժողովածու, «Գրիգոր Տաթևացի» հրատ., 2016, էջ 49-52:
10. Լ.Կ.Սարգսյան,Վ.Ա.Աբգարյան, Ցեղասպանության հոգեբանական պատճառները և
մեխանիզմները,

«Հոգեբանության

արդի

հիմնախնդիրները»

գիտական

աշխատությունների ժողովածու, «Գրիգոր Տաթևացի» հրատ., 2016, էջ 53-57:
11. Լ.Կ.Սարգսյան, Լ.Լաչինյան, Ազգային ինքնության ձևավորումը թուրքերի օրինակի
վրա, «Հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» գիտական աշխատությունների
ժողովածու, «Գրիգոր Տաթևացի» հրատ., 2016, էջ 58-63:

12. Լ.Կ.Սարգսյան,Վ.Ա.Աբգարյան,Հոգեբանության
հասարակագիտության

շրջանակներում,

դասավանդումը
«Հասարակագիտություն

առարկայի

դասվանդման խնդիրները բուհում և դպրոցում» հանրապետական գիտաժողովի
նյութերի ժողովածու, 2016, էջ 62-77:
13. Լ.Կ.Սարգսյան,
Փորձարարական

Ինքնավերաբերմունքի

գործառույթների

հետազոտությունները

հոգեբանության

ուսումնասիրությունը,
մեջ,

Երիտասարդ

հոգեբանների գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 107-112:
14. Հ.Ռ.Ավագիմյան, Ն.Ս.Ստեփանյան, Ապաանհատականացման և կոնֆորմության
ազդեցությունը շեղվող վարք ունեցող դեռահասների վրա, Տեսական և կիրառական
հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները V միջազգային գիտաժողովի նյութեր, ԵՊՀ
հրատ., 2015, էջ 57-60:
15. Վ. Ա. Բրուտյան, Արժեքներն իրավունքում և իրավունքը որպես արժեք, «Մխիթար
Գոշ», գիտամեթոդական հոդվածներ, N2(43), 2015, էջ 8-11:
16. А.А.Мартиросян, Влияние безработицы на социально-психологическое развитие
молодежи, X международная научно-практическая конференция «педагогика и
психология в контексте современных

исследований проблем развития личности»,

Научно-издательский центр «Апробация.РФ», 2016, стр. 72-73.
17. А.Г.Овакимян, Социально-педагогическая и психологическая сущность и виды
социального

отклонения,

X международная

научно-практическая

конференция

«педагогика и психология в контексте современных исследований проблем развития
личности» , Научно-издательский центр «Апробация.РФ», 2016, стр. 81-83.
18. А.С.Камалян, «Психологические особенности инклюзивного образования в Армении»,
IX международная научно-практическая конференция «современные проблемы и
перспективы развития

педагогики

психологии» ,

Научно-издательский

центр

«Апробация.РФ», 2016, стр. 97-99.
19. В.А.Брутян,

Психолого-педагогические

основания

юридического

образования,

Евразийский союз ученых. XXI международная научно-практическая конференция,
«Современные концепции научных исследований», N12(21), 2015, стр. 42-44.
20. В.Г.Меликсетян,

Социально-эмоциональное

неблагополучие

детей

дошкольного

возраста приграничных районах в Республики Армения, X международная научнопрактическая конференция «педагогика и психология в контексте современных
исследований

проблем

развития

«Апробация.РФ», 2016, стр. 78-80.

личности», Научно-издательский

центр

21. Л. М. Арутюнян, Роль семьи в воспитании ребенка, X международная научнопрактическая

конференция

«современные

проблемы

и

перспективы
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