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Հ/հ Աշխատանքի անվանումը Բնույթ

ը 
/տպ., 
ձեռ./ 

Գրականության աղբյուրը, 
հրատ. վայրը, տարեթիվը, 

համարը 

Ծավալը 
/էջ, տպ. մ. / 

Համահեղի-
նակները 

 

1 2 3 4 5 6 
Գիտական (գիտամեթոդական) հոդվածներ 

1. Անձի ստրես-կայունության 
հոգեբանական առանձնա-
հատկությունները 

տպ. Կանթեղ գիտական 
հոդվածների ժողովածու,  N 
4(37), Երևան, 2008 

205-211  

2. Արտակարգ իրավիճակների 
ազդեցության հետևանքով 
առաջացած հոգեվիճակների 
առանձնահատկությունները 

տպ. Մարդ և Հասարակություն 
Կրթության ազգային 
ինստիտուտ, N 1-2, ք. Երևան, 
2008 

99-107  

3. Ստրես-կայունության 
անհատական անձնական 
պատճառների հոգեբանական 
առանձնահատկությունները 

տպ. Կանթեղ գիտական 
հոդվածների ժողովածու, N 
1(38), Երևան , 2009 

196-201  

4 Սահմանամերձ գոտու 
երիտասարդների ստրես-
կայունության և գործառական 
վիճակների դրսևորման հոգե-
բանական առանձնահատ-
կությունները 

տպ. Կանթեղ գիտական հոդ-
վածների ժողովածու,  N 2(43), 
Երևան, 2010 

255-259  

5 Психологические особенности 
стрессоустойчивости и психи-
ческих состояний молодежи 
(на примере пограничной 
зоны)  

տպ. XVIII итоговая научная 
конференция студентов и 
молодых ученых с 
международным учстием: 
тезисы док-ладов/СтГМА.-
Ставро-поль, 2010 

701-702 Н.С. Камалян 

6 Սահմանամերձ գոտու 
երիտասարդների ստրես-
կայու-նության դրսևորման 
հոգե-բանական 
առանձնահատ-կությունները 

տպ. Գիտական հոդվածների 
ժողովածու ԵՊՀ Իջևանի 
մասնաճյուղի հրատարակու-
թյուն, 2010  

126-132  

7 Распростроненность факторов 
риска заболеваний лор 
органов среди студентов 
иджеванского филиала ере-
ванского государственного 
уни-верситета 

տպ. XX итоговая научная 
конференция студентов и 
молодых ученых с 
международным учстием: 
тезисы докладов /СтГМА.-
Ставрополь, 2012 

59-60 Н.С. Камалян 

8 «Սահմանամերձ գոտու 
երիտա-սարդների սթրես-

տպ ԵՊՀ 5-րդ միջազգային 
գիտաժողով, Երևան 2015 թ. 

199-201  



կայունության 
ուսումնասիրման 
հոգեբանական 
առանձնահատկությունները» 

9 Психологические особенности 
инклюзивного образования в 
Армении 

 IX МЕЖДУНАРОДНАЯ 
НАУЧНО –ПРАКТИЧЕС-КАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
«СОВРЕМЕННЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ПЕДАГОГИКИ ПСИХО-
ЛОГИИ»   
Научно-издательский центр 
«Апробация.РФ», Махачкала 
2016 г. 

311-312  

10. Սահմանամերձ գոտու 
երիտասարդների սթրես 
կայունության 
առանձնահատկությունների 
հոգեբանական բնութագիրը 
 

տպ «Ակունք» գիտական 
հոդվածների 
ժողովածու,2016թ.: 
 

323-330 
 

 

11. Սահմանամերձ գոտու 
երիտասարդների սթրես 
կայունության բարձրացմանն 
ուղղված վերականգնողական 
աշխատանքների 
բնութագիրը 
 

տպ «Այլընտրանք» գիտական 
հոդվածների 
ժողովածու,2016թ.: 
 
 

91-100 
 

 

12 Սթրեսակայունության 
ցուցանիշների 
վերլուծությունը 
երիտասարդության 
տարիքում /սահմանամերձ 
գոտու օրինակով/ : 

տպ Երիտասարդ հոգեբանների 6-
րդ միջազգային գիտաժողով 
21մայիսի, 2016թ.: 
 

180-185 
 

 

 
 
 
 

 


