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ԺԹ.00.04 - ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ, ՀԱՏՈՒԿ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 
Թեմա 1. Կլինիկական հոգեբանության առարկան, զարգացման պատմությունը և  

ժամանակակից կարգավիճակը:  

1.1. Բժշկության պատմությունը՝ որպես կլինիկական հոգեբանության ծագման 

նախապայման: Հին Պարսկաստանի զրադաշտականությունը բուժման 

մասին - «Սրբությամբ, դանակով և օրենքով բուժողները»: Շնչառությունը, 

երաժշտությունը և աղոթքը՝ որպես Հին Չինաստանում բուժվելու ուղիներ: 

Հին Եգիպտոսը և տեսանելի և անտեսանելի հիվանդությունների 

ներկայացումը: Ասկլեպիոսի առեղծվածները։ Հիպոկրատի տեսակետը հոգու 

և մարմնի կապի վերաբերյալ: Գալեն և ուղեղի նշանակությունը: Պարացելսի 

տեսակետները հիվանդության պատճառների վերաբերյալ:   

1.2 Կլինիկական հոգեբանության՝ որպես գիտության ծագման և զարգացման 

պատմությունը: 19-րդ դար․ հոգեկանի ու մարմնականի առանձնացումը: 

1879թ․․ Վ․Վունդտի լաբորատորիան։ Վ․Վունդտտի աշակերտ Լ.Ուիթմերը 

առաջադրում է «կլինիկական հոգեբանություն» տերմինը: 1885թ. 

կլինիկական հոգեբանության առաջին լաբորատորիան Կազանում։ 

Բեխտերևի, Աստվատսատուրովի, Սեչենովի, Կորսակովի, Լուրիայի, 

Զեյգարնիկի հայացքները կլինիկական հոգեբանության վերաբերյալ և 

Ռուսաստանում այս ոլորտում նրանց ներդրումը:   

1.3 Կլինիկական հոգեբանության սահմանումները, հայրենական և 

արտասահմանյան հոգեբանության և բժշկության մեջ կլինիկական 

հոգեբանության հետազոտության առարկայի վերաբերյալ գաղափարներ: 

Հոգեկան երևույթների ուսումնասիրման կլինիկական-հոգեբանական և 

կլինիկական-հոգեբուժական մոտեցումների յուրահատկությունները: 

Ախտահոգեբանության և հոգեախտաբանության տարբերությունը: 

Հոգեբուժության «ի՞նչ»-ը  և կլինիկական հոգեբանության «ինչպե՞ս»-ը: 

Բնագիտական ու հումանիտար կրթության և մտածելակերպի 

տարբերությունը: Կլինիկական հոգեբանության բաժինները՝ անձի 

ախտահոգեբանություն, բարձրագույն հոգեկան ֆունկցիաների 

խանգարումներ, նեյրոհոգեբանություն, հոգեսոմատիկա և մարմնականի 

հոգեբանություն, անոմալ զարգացման հոգեբանություն, դեոնթոլոգիա, 

ադդիկտիվ վարքի հոգեբանություն, ուռուցքաբանության, վիրաբուժության և 

գինեկոլոգիայի հոգեբանական խնդիրները, հոգեբանական ռեաբիլիտացիա և 

հոգեթերապիա: Կլինիկական հոգեբանական գիտելիքների կիրառման 
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ոլորտները: Ժամանակակից կլինիկական հոգեբանության ինտենսիվ 

զարգացումը պայմանավորող գործոնները: 

1.4 Կլինիկական հոգեբանության տեսական-մեթոդաբանական խնդիրները: 

Կլինիկական հոգեբանության առարկայական ոլորտի վերաբերյալ 

գաղափարներ և գիտության մեթոդաբանությունը: Կլինիկական 

հոգեբանության մեթոդաբանության տեղը հոգեբանության 

մեթոդաբանության մեջ՝ որպես գիտական ճանաչողության ինքնուրույն 

բնագավառ: Կլինիկական հոգեբանության դերը հոգեբանության ընդհանուր 

խնդիրների լուծման գործում: Պաթոլոգիան որպես նորմայի խոշորացույց: 

Պաթոլոգիայի մոդելների վրա լուծվող հիմնական հոգեբանական 

խնդիրները․ անձի՝ որպես ամբողջություն և առանձին հոգեկան 

գործընթացների կառուցվածքն ու դինամիկան, մարմնական (սոմատիկ) և 

«հոգեկան» գործընթացների կապը, ուղեղն ու հոգեկանը և նրանց 

փոխհարաբերությունը: Կլինիկական հոգեբանության մեթոդաբանության 

ճգնաժամը և դրա լուծման ուղիները: "Նորմա-պաթոլոգիա", "առողջություն-

հիվանդություն", "ադապտացիա-դեզադապտացիա", "քայքայում-զարգացում" 

կատեգորիաները կլինիկական հոգեբանության մեջ: Դրանց ընտրության 

չափանիշները, համեմատական վերլուծությունները և միջանկյալ 

վիճակները: 

 

Թեմա 2. «Նորմա և ախտաբանություն» 

2.1 DSM, ICD (МКБ). Դասակարգման հասկացությունը,  տեսակներն ու 

յուրահատկությունները։ ԱՀԿ-ն և նրա  ֆունկցիաները, դասակարգման 

փոփոխականության խնդիրը: Հոգեկան և հոգեբանական կամ անձնական 

առողջության տարբերությունը: Այս կատեգորիաների մեկնաբանումը ըստ Վ. 

Բրատուսի: Հոգեկան առողջության չափանիշներն ըստ ԱՀԿ-ի, Ա.Էլլիսի և 

Գ.Շավերդյանի:   

2.2 Հոգեկան   գործընթացները նորմայում և ախտաբանության մեջ՝ 

համակարգային մոտեցման և սինդրոմային վերլուծության տեսանկյունից: 

Կլինիկական հոգեբանության մեջ ախտանիշը, համախտանիշը, գործոնը և 

նոզոլոգիան: Սինդրոմային վերլուծության սկզբունքները և տարբեր տեսակի 

սինդրոմները կլինիկական հոգեբանության մեջ: Հոգեկան գործունեության 

ձևավորման և ընթացքի խանգարումների (փոփոխությունների) հիմքում 

ընկած գործոնների տեսակները: Հոգեախտորոշուման տեսակները: 

2.3 Առողջություն և հիվանդություն: Հոգեբանական գործոնների դերը հոգեկան 

խանգարումների ծագման, ընթացքի, բուժման և կանխարգելման գործում: 

Ընդհանուր պատկերացում հիվանդությունների ժամանակակից միջազգային 

դասակարգումների մասին: «Մեխանիզմ» և «գործոն» հասկացությունները, 
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դրանց էության և կլինիկական հոգեբանության մեջ առանձնացման մասին 

պատկերացումները: Հիվանդության մասին հոգեդինամիկ, կոգնիտիվ, 

գեշտալտ, հոգեսիթեզի, հոգեդրամատիկ, վարքաբանական, էքզիստենցիալ և 

բժշկական հասկացման (մեկնաբանման) պատճառահետևանքային հիմքերը: 

 

Թեմա 3. Կլինիկական հոգեբանի ֆունկցիաները, դեոնթոլոգիա: 

3.1 Կլինիկական հոգեբանի երկու գործառույթները կլինիկայում և մասնավոր 

պրակտիկայում: Կլինիկական հոգեբանությունը և պրակտիկ 

գործունեությունը: Կլինիկական-հոգեբանական ախտորոշման տեսակներն 

ու նպատակները: Կլինիկական հոգեբանների կողմից լուծվող 

փորձագիտական խնդիրների տեսակները: Կլինիկական հոգեբանների 

մասնակցությունը հիվանդների սոցիալ- աշխատանքային հարմարմանը և 

վերականգմանը: Հոգեթերապիա, հոգեբանական շտկում, հոգեբանական 

խորհրդատվություն և թերապիա ոլորտների տարբերությունները:  

Երեխաների հետ տարվող կլինիկական-հոգեբանական կանխարգելման, 

ախտորոշման, փորձաքննության, հոգեթերապիայի և հոգեշտկման 

առանձնահատկությունները: Ախտահոգեբանական փորձաքննություն: 

Ախտորոշման առանձնահատկությունները և եզրակացությանը 

ներկայացվող պահանջները:  

3.2 Կլինիկական հոգեբանների պրակտիկ գործունեության էթիկական 

սկզբունքները:  

Դեոնթոլոգիական խնդիրները տարբեր պրոֆիլների կլինիկաներում: 

Յատրոգենիա և յատրոպատիա։ 

 

Թեմա 4. Հոգեկան գործունեության խանգարումների նեյրոհոգեբանական 

հետազոտություններ  

4.1. Նեյրոհոգեբանության առարկան և խնդիրները: Նրա տեսական և գործնական 

նշանակությունը: Նեյրոհոգեբանության տեսական նշանակությունը, նրա 

ներդրումը «ուղեղ և հոգեկան» խնդրի ուսումնասիրության մեջ, ինչպես նաև 

ընդհանուր հոգեբանական խնդիրների լուծման գործում: Բարձրագույն 

հոգեկան ֆունկցիաների, անձնային և հուզական ոլորտի խանգարումների 

նեյրոհոգեբանական վերլուծությունը: Ժամանակակից նեյրոհոգեբանության 

հիմնական ուղղությունները (կլինիկական, փորձարարական, 

վերականգնողական, մանկական և ծերացման, անհատական 

առանձնահատկությունների և այլն): Ուղեղի տեղային ախտահարման, 

ուղեղային տարբեր դիսֆունկցիաների և հոգեկան գործառույթների 

խանգարումների վերականգնման գործընթացում նեյրոհոգեբանության 

գործնական նշանակությունը: 



~ 4 ~ 
 

 4.2. Մարդու հոգեկան բարձր ֆունկցիաները: Հոգեկան ֆունկցիայի՝ որպես 

ֆունկցիոնալ համակարգի մասին ժամանակակից պատկերացումները: Պ.Կ. 

Անոխինի կոնցեպցիան: Բարձրագույն հոգեկան ֆունկցիաների 

լոկալիզացիայի խնդիրը, ուսումնասիրման պատմությունը: Լ. Ս. Վիգոտսկու 

և Ա. Ռ. Լուրիայի աշխատությունների նշանակությունը բարձրագույն 

հոգեկան ֆունկցիաների համակարգային դինամիկ լոկալիզացիայի 

տեսության համար:  

4.3. Ուղեղի երեք ֆունկցիոնալ բլոկները: Գլխուղեղի կառուցվածքի հիմնական 

սկզբունքները, նրա ուղղահայաց և հորիզոնական կառուցվածքային 

կազմակերպումը: Գլխուղեղի ոչ սպեցիֆիկ համակարգերը և դրանց 

գործառույթները: 

4.4. Տեսողական, լսողական և մաշկա-կինեսթետիկ վերլուծիչների կառուցվածքի 

ընդհանուր սկզբունքները: Առաջնային, երկրորդային և երրորդային 

դաշտերը, նրանց ֆունկցիաները: Գլխուղեղի ճակատային բլթերը և նրանց 

դերը մարդու գործունեության, ակտիվ վիճակների և գործողությունների 

կարգավորման հարցում:  

4.5. Գլխուղեղի միջկիսագնդային ասիմետրիան և փոխազդեցությունը, դրանց  

անատոմիական և ֆիզիոլոգիական ապացույցները: Կլինիկական 

հետազոտությունները։ Գլխուղեղի կիսագնդերի դոմինանտության և 

ֆունկցիոնալ սպեցիֆիկության տեսությունները։ Նեյրոհոգեբանական 

մոտեցումը միջկիսագնդային ասիմետրիային և միջկիսագնդային 

փոխազդեցությանը։ 

 

Թեմա 5.  Բարձրագույն հոգեկան ֆունկցիաների խանգարումներ 

5.1. Ուղեղի տեղային ախտահարումների դեպքում ընկալման խախտումները՝ 

ագնոզիա․ տեսակները, պատճառները, հետևանքները:  Տարբեր 

անալիզատորների կառուցվածքի հիմնական սկզբունքները և ախտահարման 

յուրահատկությունները։ Մարմնի սխեմայի խանգարում՝ սոմատոագնոզիա։  

5.2. Շարժումների և գործողությունների խանգարումներ: Ապրաքսիա: 

Շարժողական վերլուծիչի կառուցվածքի սկզբունքները: Կամայական 

շարժումների աֆֆերենտ և էֆֆերենտ մեխանիզմները: Ապրաքսիայի 

դասակարգումն ըստ Ա.Ռ.Լուրիայի: Զգազգայությունների խաբկանքներ՝ 

պատրանքներ և հալյուցինացիաներ, դրանց տարբերությունը և կլինիկական-

հոգեբանական հետազոտությունները:  

5.3 Խոսքի խանգարումները գլխուղեղի տեղային ախտահարման դեպքում: Խոսքի 

հոգեբանական կառուցվածքը և խոսքի գործունեության տեսակները: Խոսքի 

համակարգի աֆֆերենտ և էֆֆերենտ կապերը: Աֆազիա: Դասակարգումն 
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ըստ Ա.Ռ.Լուրիայի: Խոսքի խանգարումներ: Խոսքային գործունեության 

կազմակերպման մեջ աջ կիսագնդի դերը: Ոչ աֆազային խոսքի 

խանգարումներ (դիզարտրիա, պսևդոաֆազիա, ալալիա): Սեմանտիկ 

աֆազիայի սինդրոմը։ Բրոկի աֆազիա կամ էֆֆերենտ շարժողական 

աֆազիա: 

5.4 Հիշողության խանգարումներ: Ամնեզիա: Մնեստիկ գործունեության 

հոգեբանական կառուցվածքը: Հիշողության խանգարումների տեսակները: 

Հիշողության խանգարումները գլխուղեղի աջ և ձախ կիսագնդերի 

ախտահարման դեպքում: Հիշողության խանգարումների 

առանձնահատկությունները մանկության և ծերացման ժամանակ: 

Հիպոմնեզիա, հիպերմնեզիա, պարամնեզիա, կոնֆաբուլացիա, ընդհանուր, 

մասնակի ամնեզիա, ռետրոգրադ և անտերոռետրոգրադ և հիշողության այլ 

խանգարումներ: 

5.5 Ուշադրության խանգարումներ: Ուշադրության հոգեբանական կառուցվածքը: 

Կամային և ոչ կամային ուշադրության խախտումները: Ուշադրության 

կարգավորման գործում գլխուղեղի ճակատային բիլթերի դերը: 

5.6. Մտածողության խանգարումներ: Մտածողության հոգեբանական 

կառուցվածքը: Մտածողության խանգարումները գլխուղեղի ձախ ու աջ 

կիսագնդերի և դրանց տարբեր հատվածների ախտահարման դեպքում: 

Մտածողության դինամիկ, օպերացիոնալ, շարժառիթային կողմերի 

խանգարումներ: Շպերունգ և մենթիզմ: 

5.7 Հույզերի խանգարումներ։ Հույզերի դերը հոգեկան գործունեության 

կազմակերպման և կարգավորման գործում: Հույզերի հիմնական 

չափանիշները: Հույզերի անատոմիական և ֆիզիոլոգիական ցուցանիշները: 

Անձնային-հուզական ոլորտի ֆենոմենոլոգիան խանգարումները ուղեղի 

տեղային ախտահարում ունեող ունեցող հիվանդների մոտ: Հույզերի 

ինտենսիվության, խորության, մոդալության և այլ 

առանձնահատկությունների խանգարում: 

5.8. Կամքի խանգարում։ Ապատո-աբուլիկ սինդրոմ: Սեռական պերվերսիաներ: 

Հիպերբուլիա, հիպոբուլիա, պարաբուլիա, աբուլիա: Կամային ոլորտի 

խանգարումները մարմնական և հոգեկան հիվանդությունների, անձնային 

տարբեր խանգարումների դեպքում։  

 

Թեմա 6. Հոգեսոմատիկան և մարմնականի հոգեբանությունը 

6.1. Հոգեսոմատիկան որպես "հոգեկանի" և "սոմայի" (մարմնի) միջև փոխադարձ 

կապի միջառարկայական ուսումնասիրությունների բնագավառ: 

Բնագիտական և հումանիտար գիտելիքների համակարգում 
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հոգեմարմնականության խնդիրը: Հոգեբանության մեջ հոգեմարմնական 

խնդիրների ուսումնասիրության արդիականությունը: Խնդրի կլինիկական-

հոգեբանական կողմը. ավանդական մոտեցումը և նոր տեսական 

մեկնաբանությունների որոնման անհրաժեշտությունը:  

6.2 Մարմնականության հոգեբանություն և հոգեսոմատիկայի խնդիրը: 

Ժամանակակից հոգեսոմատիկայում ուսումնասիրության հոգեբանական 

առարկայի որոնման ուղիները: Մարմնականի հոգեբանությունը որպես 

ավանդական հոգեսոմատիկայի այլընտրանք:  

6.3 Հոգեսոմատիկայի խնդրի ընդհանուր և նեղ մոտեցումները: Հոգեսոմատիկ 

հիվանդությունների «Չիկագյան յոթնյակ»: Հոգեվերլուծական 

ուղղվածությամբ հոգեսոմատիկա․ տարբեր ուղղություններ և մոտեցումներ, 

անձնային պրոֆիլի հասկացությունը, ռեզոմատիզացիա-դեզոմատիզացիա 

երևույթները, օբյեկտային հարաբերությունների տեսությունը և այլն: 

6.4 Հոգեսոմատիկան և մարմնի հոգեբանությունը։ Հիվանդի հոգեկան 

ակտիվության (նոզոգնոզիայի) դերը հոգեսոմատիկ սիմպտոմոգենեզում: 

Մարմնականության ֆենոմենոլոգիա: Մարմնի սահմաններ, մարմնի 

պատկերի կայունություն, մարմնական ինքնության ձևեր: Արտաքին և 

ներքին մարմին, "ներքին" մարմնականության սեմանտիկա: Մարմնական 

զգայության ստուգման խնդիրը: Հիպոխոնդրիալ նևրոզ: 

6.5. Հիվանդության ներքին պատկերը (ՀՆՊ)՝ որպես բարդ հոգեսոմատիկ երևույթ: 

Ալոպլաստիկ և աուտոպլաստիկ մակարդակներ: ՀՆՊ -ի հոգեբանական 

շտկման խնդիրը: Ալեքսիթիմիայի ֆենոմենը, հիմնական նշանները, 

ուսումնասիրության տեսական և գործնական կողմերը: Անձնային 

ֆենոմենները հոգեսոմատիկայում: Դրանց տեղը հոգեսոմատիկ 

խանգարումների ընդհանուր կառուցվածքում և դերը նոր մարմնական 

ախտանիշների ի հայտ գալու գործում: Հոգեսոմատիկ խանգարումների 

դեպքում հոգեբանական ինքնակարգավորուման խնդիրը: 

Հոգեսոմատիկայում անձնային ֆենոմենների հոգեախտորոշման և 

հոգեշտկման խնդիրը: 

 

Թեմա 7. Անձի ախտաբանություն 

7.1 Անձնային խանգարումներ։ Դասակարգումը, ֆենոմենոլոգիան, դրանց 

տարբերությունը շեշտվածությունից և նևրոտիկ մակարդակի 

խանգարումներից։ Ախտորոշումը և հոգեթերապիան։ 

7.2 Նևրոտիկ մակարդակի խանգարումներ։ Դասակարգումը, ֆենոմենոլոգիան, 

տեսակները, ախտորոշումը և հոգեթերապիան։  Նևրասթենիա, հիստերիա, 
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կպչուն վիճակների նևրոզ, նևրոտիկ վախ, տագնապ, ֆոբիա։ Դեպրեսիա, 

տեսակները, ախտանիշները 

7.3 Փսիխոտիկ մակարդակի խանգարումներ։  Դասակարգումը, ֆենոմենոլոգիան, 

տեսակները, ախտորոշումը և հոգեթերապիան։ Շիզոֆրենիա, տեսակները, 

ախտանիշները, զարգացման ընթացքը, ախտորոշում և թերապիա։ 

Զառանցանքի ձևավորումը։ Հիվանդի մտածողության և հուզակամային 

ոլորտի առանձնահատկությունները։ Երկբևեռ փսիխոզ, ֆենոմենոլոգիան, 

ախտորոշումը և հոգեթերապիան։ Էպիլեպսիա, ֆենոմենոլոգիան, 

ախտորոշումը և հոգեթերապիան։ Ծերունական փսիխոզների հոգեբանական 

բնութագիրը։ 

 

Թեմա 8. Հոգեթերապիա  

8.1 Ավանդական գիտական մեթոդաբանության համապատասխանության 

խնդիրը. Մարդու մասին հումանիտար գիտությունների (սեմիոտիկա, 

հերմենևտիկա) մեթոդների նշանակությունը հոգեթերապիայի բնագավառում 

հետազոտությունների զարգացման համար: Հոգեթերապիայի 

արդյունավետության գնահատման ժամանակակից հետազոտությունները, 

կիրառվող մեթոդները, ընդհանուր և սպեցիֆիկ գործոնները։ 

Հոգեթերապիային ներկայացվող պահանջները, նպատակները, տեսակները 

փուլերը, թերապևտիկ հարաբերությունների դինամիկան։ Սուպերվիզիան 

թերապևտիկ պրակտիկայում։ 

8.2 Հոգեդինամիկ հոգեթերապիա։ Գաղափարական հիմքերը, տեխնիկայի 

հիմնական դրույթները, նպատակները, տեսակներն ու փուլերը։ Ուղղության 

հիմնադիրները, ներկայացուցիչներն ու նրանց ներդրումը։ 

8.3 Կոգնիտիվ հոգեթերապիա։ Գաղափարական հիմքերը, տեխնիկայի հիմնական 

դրույթները, նպատակները, տեսակներն ու փուլերը։ Ուղղության 

հիմնադիրները, ներկայացուցիչներն ու նրանց ներդրումը։ 

8.4 Պսիխոդրամա։ Գաղափարական հիմքերը, տեխնիկայի հիմնական դրույթները, 

նպատակները, տեսակներն ու փուլերը։ Ուղղության հիմնադիրները, 

ներկայացուցիչներն ու նրանց ներդրումը։ 

8.5 Հոգեսինթեզ։ Գաղափարական հիմքերը, տեխնիկայի հիմնական դրույթները, 

նպատակները, տեսակներն ու փուլերը։ Ուղղության հիմնադիրները, 

ներկայացուցիչներն ու նրանց ներդրումը։ 

8.6 Սուգեստիվ մեթոդներ։ Գաղափարական հիմքերը, տեխնիկայի հիմնական 

դրույթները, նպատակները, տեսակներն ու փուլերը։ Ուղղության 

հիմնադիրները, ներկայացուցիչներն ու նրանց ներդրումը։ 
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8.7 Էքզիստենցիալ հոգեթերապիա։ Գաղափարական հիմքերը, տեխնիկայի 

հիմնական դրույթները, նպատակները, տեսակներն ու փուլերը։ Ուղղության 

հիմնադիրները, ներկայացուցիչներն ու նրանց ներդրումը։ 

8.8 Գեշտալտ հոգեթերապիա։ Գաղափարական հիմքերը, տեխնիկայի հիմնական 

դրույթները, նպատակները, տեսակներն ու փուլերը։ Ուղղության 

հիմնադիրները, ներկայացուցիչներն ու նրանց ներդրումը։ 
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ՀԱՏՈՒԿ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Թեմա 1. Հատուկ հոգեբանության առարկայական բովանդակությունը 

 Հատուկ հոգեբանության առարկան և օբյեկտը, նպատակն ու խնդիրները: 

Հատուկ հոգեբանության  կապն  այլ  գիտությունների հետ:  Հատուկ  

հոգեբանության  սահմանազատումը ախտահոգեբանությունից, կլինիկական 

հոգեբանությունից, նյարդահոգեբանությունից և հոգեախտաբանությունից:  

Հատուկ  հոգեբանության  կիրառական  և  գործնական  խնդիրները: Հատուկ 

հոգեբանության հիմնական կատեգորիաները՝ հոգեբանական 

կանխարգելում, հոգեախտորոշում/հոգեբանական գնահատում և 

հոգեբանական շտկում, հոգեբանական վերականգնում և հարմարում, 

ինտեգրում, ներառում, փոխհատուցում։ Հատուկ հոգեբանության և 

հոգեբանական այլ ուղղությունների (տարիքային, զարգացման, 

մանկավարժական, ընդհանուր, կլինիկական) հետ կապը։ 

 

Թեմա 2. Հայեցակարգային պատկերացումները «զարգացման խանգարում» 

ֆենոմենի մասին 

 «Զարգացոման խանգարում» հասկացությունը։ Հոգեկան զարգացման   

ժամանակակից տեսությունները։ Մորֆոգենեզ, սոմատոգենեզ, փսիխոգենեզ: 

Հոգեկան զարգացման հոգեդինամիկ, հումանիստական, կոգնիտիվ և 

նյարդակոգնիտիվ հայեցակարգերը։ Գլխուղեղի ֆունկցիոնալ բլոկների 

մասին Ա.Լուրիայի տեսությունը: Միջկիսագնդային փոխազդեցության 

զարգացման մակարդակները՝ ըստ Ա.Սեմենովիչի։ Լ.Վիգոտսկու 

գաղափարները անոմալ զարգացման ընդհանուր օրինաչափությունների 

մասին։ «Դեֆեկտ» հասկացությունը և դրա կառուցվածքը։ Օնտոգենեզի 

հիմնական փուլերը: Հոգեկան օնտոգենեզ, տարիքային փուլերը: Երեխայի 

զարգացման վրա ազդող գործոնները՝ կենսաբանական, գենետիկական, 

սոցիալական, հոգեբանական և սոմատիկ, դրանց ազդեցության 

մեխանիզմները: Դիզօնտոգենեզի սահմանումը։ Հոգեկան դիզօնտոգենեզ, 

դիզօնտոգենեզի բնույթը պայմանավորող հիմնական գործոնները։ «Նորմա» 

հասկացության մեկնաբանությունը հատուկ հոգեբանության մեջ: Ընդհանուր 

և մասնավոր խանգարումները դիզօնտոգենեզի կառուցվածքում։ Հոգեկան 

դիզօնտոենեզի տեսակները` ըստ Վ.Վ.Լեբեդինսկու: Երկրորդական 

շեղումների ձևավորման մեխանզիմները։ Փոխհատուցման երևույթը. 

ներհամակարգային և միջհամակարգային փոխհատուցում։ Ա.Ադլերի 

գերփոխհատուցման տեսությունը։  
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Թեմա 3. Հատուկ հոգեբանության հետազոտական սկզբունքները և մեթոդները։   

Հատուկ հոգեբանության հետազոտական սկզբունքները՝ դետերինիզմի 

սկզբունք, զարգացման սկզբունքը, գործունեության սկզբունքը, 

գործունեության և գիտակցության միասնականության սկզբունք, 

համակարգային կառուցվածքային-դինամիկ հետազոտման, որակական 

վերլուծության սկզբունքը հատուկ հոգեբանության մեջ: Հետազոտման 

մեթոդները հատուկ հոգեբանության մեջ. դիտման մեթոդը հատուկ 

հոգեբանության մեջ, զրույցի մեթոդի կիրառումը հատուկ հոգեբանության 

մեջ, գիտափորձի կիրառումը հատուկ հոգեբանության մեջ (բնական և 

լաբորատոր, հաստատող և ձևավորող), թեստավորման, պրոյեկտիվ 

մեթոդիկաների կիրառումը հատուկ հոգեբանության մեջ: Հոգեբանական 

ախտորոշումը/գնահատումը հատուկ հոգեբանության մեջ: Երեխայի 

հոգեբանական հետազոտման կառուցվածքը: Քեյզ-ուսումնասիրություն և 

լոնգիտյուդ հետազոտություն։ Հետազոտության կառուցվածը հատուկ 

հոգեբանության մեջ. վարկած, ընտրանք, մեթոդներ, տվյալների հավաքում և 

մշակում, քանակական և որակական վերլուծություն, եզրակացությունների 

կազմում։ Հատուկ հոգեբանության հետազոտությունների էթիկական 

խնդիրները։ 

 

Թեմա 4. Զարգացման խանգարումների բնույթը, ձևավորման պատճառները ու 

կառուցվածքը 

«Զարգացման խանգարում» հասկացությունը և դրա կառուցվածքը: 

Զարգացման խանգարումների նյարդաբանական, մորֆոլոգիական, 

հոգեբանական և սոցիալական ասպեկտները։ Զարգացման խանգարումների 

առանձնահատկությունները ընդհանուր և մասնավոր խանգարումների 

պարագայում: Առավել տիպական մասնավոր խանգարումները։ Զարգացման 

բարդ կամ համալիր խանգարումներ: Զարգացման առաջնային և 

երկրորդային խանգարումներ, երկրորդային խանգարումների 

առանձնահատկությունները, ձևավորման մեխանիզմները: Զարգացման 

խանգարումների էկզոգեն և էնդոգեն գործոնները։ Կենսաբանական և 

սոցիալական պայմանավորվածության դերը զարգացման խանգարումների 

ձևավորման հարցում։ Գենետիկ ազդեցության մեխանիզմները։ Սոմատիկ 

հիվանդությունները որպես հոգեկան զարգացման խանգարումների 

պատճառ։ Գլխուղեղի վնասվածքները և ախտահարումը որպես զարգացման 

խանգարումների պատճառ։ Դեպրիվացիան որպես զարգացման 

խանգարումների առաջացման պատճառ և հետևանք։ Դեպրիվացիայի 
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տեսակները և հոսպիտալիզմի երևույթը: Փոխհատուցման մեխանիզմները։ 

Փոխհատուցման կենսաբանական և սոցիալական գործոնները։ 

Պաշտպանական մեխանիզմները և քոփինգ ռազմավարությունները։ 

 

Թեմա 5. Զարգացման խանգարումների դասակարգումները 

Հոգեկան և վարքային խանգարումների դասակարգումը հիվանդությունների 

միջազգային դասակարգման  11-րդ  թողարկման  մեջ։  Վ.Վ.  Կովալյովի,  

Վ.Վ.Լեբեդինսկու,  Մ.Մ.  Սեմագոյի դասակարգումները։ ԱՀԿ-ի ICF 

(International Classification of Functioning, Disability and Health) դասակարգիչի՝  

Գործառնության, հաշմանդամության և առողջության միջազգային 

դասակարգման առավելությունները և կիրառելիությունը։ Հոգեբանական 

միջամտությունը հատուկ հոգեբանության մեջ։ Հոգեբանական 

միջամտության սկզբունքները և մեթոդները հատուկ հոգեբանության մեջ։ 

Հոգեբանական շտկում (հասկացությունը, պատմությունը, մոտեցումները, 

մեթոդները, սահմանափակումները, տեսակները): Հոգեբանական 

աջակցություն և վերականգնում (առանձնահատկությունները, 

ուղղությունները, ընթացքը, կիրառելիությունը, արդյունավետությունը)։ 

Աջակցության համալիր եղանակները։ Աջակցությունը կրթական, 

առողջապահական և սոցիալական ապահովության հաստատություններում։ 

Հատուկ կրթության համակարգը նախադպրոցական և դպրոցահասակ 

երեխաների համար։ Զարգացման խնդիրներով երեխաների՝ հատուկ 

հաստատություններում տարանջատման առավելություններն ու 

թերությունները։ Ներառական կրթության յուրահատկությունները և 

արդյունավետությունը։ Աջակցությունը ընտանիքին և ծնողներին 

(խորհրդատվություն, քոուչինգ)։ Միջամտության էթիկական 

հիմնախնդիրները հատուկ հոգեբանության մեջ։ 

 

Թեմա 6. Տեսողության խանգարում ունեցող անձանց հոգեբանություն 

(տիֆլոհոգեբանություն) 

Տեսողության խանգարումներ. տեսակները, առաջացման պատճառները: 

Տեսողության խանգարումների դեպքում գործող փոխհատուցման 

առանձնահատկությունները: Տեսողության խանգարում ունեցող անձանց 

իմացական ոլորտի առանձնահատկությունները: Տեսողության խանգարում 

ունեցող անձանց անձնային և հուզակամանային ոլորտների 
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առանձնահատկությունները: Հոգեբանամանկավարժական աջակցության 

եղանակները։ 

Թեմա 7. Լսողության խանգարում ունեցող անձանց հոգեբանություն 

(սուրդոհոգեբանություն)  

 Լսողության խանգարումներ. տեսակները, առաջացման պատճառները: 

Լսողության խանգարում ունեցող անձանց իմացական ոլորտի 

առանձնահատկությունները: Լսողության խանգարում ունեցող անձանց 

անձնային և հուզակամային ոլորտի առանձնահատկությունները: 

Լսողության խանգարումներով երեխաների հոգեբանամանկավարժական 

աջակցության եղանակները։  

 

Թեմա 8. Խոսքի խանգարումներ ունեցող անձանց հոգեբանություն: 

Խոսքի խանգարումների հոգեբանամանկավարժական դասակարգումը: 

Բանավոր խոսքի խանգարումները, երեխաների հոգեբանական 

բնութագիրը: Գրավոր խոսքի խանգարումները. գրավոր  խոսքի

 խանգարում ունեցող երեխաների հոգեբանական բնութագիրը: Խոսքի 

խանգարումներով երեխաների հոգեբանամանկավարժական աջակցության 

եղանակները։ 

 

Թեմա 9. Հենաշարժիչ համակարգի խանգարումներ ունեցող անձանց 

հոգեբանություն:  

 Հենաշարժիչ համակարգի խանգարումների տեսակները: Խանգարումների 

բնույթը և կառուցվածները մանկական ուղեղային կաթվածի ժամանակ: 

Մանկական ուղեղային կաթվածի կլինիկական ձևերը: ՄՈւԿ ունեցող 

երեխաների իմացական, հուզակամային և անձնային ոլորտների 

առանձնահատկությունները: Մկանային ատրոֆիաներ: Դյուշենի 

համախտանիշ ունեցող անձանց հոգեբանական բնութագիրը: 

 

Թեմա 10. Աուտիկ սպեկտորի խանգարում ունեցող անձանց հոգեբանություն: 

Աուտիզմի էությունը և առանձնահատկությունները։ Աուտիզմի 

առանջացմանը նպաստող գործոնների մասին ժամանակակից 

մոտեցումները, համաճարակաբանությունը: Աուտիզմ ունեցող անձանց 

կլինիկահոգեբանական բնութագիրը. իմացական, հուզակամային և 
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անձնային  ոլորտների առանձնահատկությունները։ Աուտիզմի 

ախտորոշիչ չափանիշները և դասակարգումը (ՀՄԴ 11, DSM V)։  Աուտիկ 

սպեկտրի այլ խանգարումները՝ Ասպերգերի համախտանիշ, Սավանտի 

համախտանիշ, Ռետի համախտանիշ։ Աուտիկ սպեկտրի խանգարում 

ունեցող անձի հոգեսոցիալական և մանկավարժահոգեբանական 

աջակցության համակարգը, մեթոդները, մոտեցումները։ 

 

Թեմա 11. Մտավոր զարգացման խանգարումներ ունեցող անձանց հոգեբանություն: 

Մտավոր զարգացման խանգարումների (մտավոր հետամնացության, 

թուլամտություն) բնորոշումը, տեսակները, դասակարգումը՝ ըստ ՀՄԴ 11-ի։ 

Թեթև, չափավոր, ծանր և խորը աստիճանի մտավոր հետամնացություն 

ունեցող երեխաների հոգեբանամանկավարժական բնութագիրը: ԲՆԳ 

առանձնահատկությունները մտավոր հետամնացոության դեպքում: Մտավոր 

հետամնացության համաճարակաբանությունը: Հոգեախտաբանությունը 

մտավոր հետամնացության դեպքում: Մտավոր հետամնացություն ունեցող 

երեխաների անձնային, հուզակամային և իմացական ոլորտի 

առանձնահատկություները: Միջամտության եղանակները և 

մանկավարժահոգեբանական աջակցության համակարգը։ 

 

Թեմա 12. Վարքի խանգարումներով երեխաների հոգեբանություն: 

Ուշադրության պակասի և գերակտիվության համախտանիշ

 ունեցող անձանց հոգեբանություն: ՈւՊԳՀ-ի տեսակները, ախտանիշները, 

երեխաների հոգեբանական բնութագիրը: Միջամտության մեթոդները 

ՈւՊԳՀ-ի ժամանակ: Վարքային խանգարումների տեսակները: Վարքային 

խանգարումներ ունեցող երեխաների հոգեբանական 

առանձնահատկությունները: Միջամտության եղանակները և 

մանկավարժահոգեբանական աջակցության համակարգը։ 
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