
Սեդա ՀամայակիՎարդանյան 

Դասախոս, հայցորդ /Հոգեբանության ամբիոն 

  

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 
 

 

2009-2014      Խ. Աբովյանի անվանՀՊՄՀ հոգեբանության տեսության և պատմության  

     ամբիոնի հայցորդ, ասպիրանտուրա 

2003-2008թթ.   Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ,  

Հոգեբանության և մանկավարժության ֆակուլտետ հոգեբան,  

իրավաբանական հոգեբան, հոգեբան-մանկավարժ մասնագիտությամբ 

 

 

 
Գիտական աստիճան 

 
 

 

 

 

<<Անձի արժեքային ոլորտի վերալկառուցումները մանսգիտության  

Փոփոխության պայմաններում>>թեկնածուական աշխատանք ՀՊՄՀ:  

 

 

 
Աշխատանքային 
փորձ 
 

 

 

 

2011-2012թ.  Թիվ 18 հատուկ դպրոցի հոգեբան 

 
 

 

2011-2012թ. 
 

 

2012--2014թ. 

 

2014-2017 

 

 

2015-ից առ այսօր 

 

2017 թ. 

 

 

 

 

 

 

Կարդացվող 

դասընթացներ 
 

 
 
 
 
 

Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հոգեբանության տեսության և պատմության 

ամբիոնի դասախոս 

 

«Փոքր Մհեր» կրթահամալիր ՊՈԱԿ-ում որպես հոգեբան 
 

«Շիրակացու ճեմարան»միջազգային գիտակրթական համալիրում  

որպես ավագ դպրոցի հոգեբան-մանկավարժ 
 

Գործնական հոգեբանության և սոցիոլոգիայի «Ուրարտու» համալսարանի  

դասախոս 

Գործնական հոգեբանության և սոցիոլոգիայի «Ուրարտու» համալսարանի 

 դասընթացների և վերապատրաստման կենտրոնի  համակարգող 

 
 

 

 

Հուզակամային ոլորտի հոգեբանություն 

Գործունեության և շփման հոգեբանություն 

Սթրեսոլոգիա 



 
 
 
 
 
 
 
Գիտական 
հետաքրքրություններ
ի շրջանակը 
 
 
 
 
 
 
 
 
ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ 
ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

Անձի հոգեբանություն 

Անձի տիպաբանություն 

Անձի ժամանակակից կոնցեպցիաները 

Փոխակերպվող հասարակությունում անձի հոգեբանություն 

 

 

Անձի հոգեբանություն 

Սոցիալական հոգեբանություն 

Սթրես և հոգեբանական ճգնաժամ 

Անձ և հոգեբանական հարմարում 

Հաղորդակցման հոգեբանություն 

Կոնֆլիկտաբանություն 

Անձնակազմի կառավարման հոգեբանություն 

 

 

 

 

 

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն 

 
 
Մասնագիտական 
անդամակցություն  
 
 
 
Մասնագիտական 

որակավորման և 

վերապատրաստման 

դասընթացներ 

 

 
 
 

 

 

<<Գործնական հոգեբանների միավորում>>հ/կ փոխնախագահ 

 

 

 

 

2011 թ. ապրիլ-հունիս«Գործնական հոգեբանի հմտությունների մարզում»  

Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հոգեբանական կենտրոն 

2011 թ. «Հոգեթերապևտիկ խորհրդատվություն» «ԱՅԳ» հոգեբանական 

կենտրոն 

2011 թ. մարտ՝դպրոցների հոգեբանների վերապատրաստում՝  

Կրթության ազգային ինստիտուտ    

2016 թ.    «Ոչ ընտանեկան բռնությանը» 4-ժամյա վերապատրաստում                                     Կանանց ռեսուրսային կենտրոն 

2017 թ մարտի 18-19 «Սոցիալական միջավայր. 

Վարվեցողության կարծրատիպեր» «Ալտմեդ» ԲԿ, ՀՀ ԱՆ 
 

 

 

 

 

Գիտական հոդվածներ 

№ Աշխատանքի Բնույթը Գրականությանաղբյուր

ը, հրատ. վայրը, 

Ծա Համա 



անվանումը (տպ.,ձեռ.) տարեթիվը, համարը վալը 

(էջ) 

հեղինակ 

1. «Անձի սոցիալական կարգավիճակի 

արժեզրկման պայմանների 

տեսական վերլուծություն 

տպ. Միջբուհականկոնսորց

իումիգիտականհանդես 

«ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱ

Ն ԵՎ 

ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ», N 

2,  2012 էջ73-81 

10 Ն. Ռ. 

Հակոբյան 

2. «Перестройка ценностной сферы 

личности при снижении социального 

статуса»: 

печ. Միջբուհական 

կոնսորցիումի 

գիտական հանդես 

«ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱ

Ն ԵՎ 

ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ», 1, 

2014, էջ 58-65 

9 Ն. Ռ. 

Հակոբյան 

3. «Մասնագիտական 

մարգինալությունը սոցիալական 

կարգավիճակի փոփոխության 

պայմաններում » 

տպ. ԳԻՏԱԿԱՆ 

ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ, N 2, 

Երևան 2014, էջ 37-44 

8  

4. «Միջին տարիքի անձի 

մասնագիտական կարգավիճակի 

անկման հոգեբանական 

առաձնահատկությունները» 

печ. ԿԱՆԹԵՂ, գիտական 

հոդվածներ, 2016, էջ 

177-187 

10  

5. «Կյանքի 

իմաստավորվածության 

խնդիրը մասնագիտական 

կարգավիճակի անկման 

պայմաններում» 

 

տպ. Вестник Российско-

армянского 

университета N 2, 

2016с.165-174  

10  

6. «Մասնագիտության փոփոխության 

պայմաններում անձի 

հարմարչվողականությունը և 

մասնագիտականբ 

վերակողմնորոշման միտումները» 

տպ. Միջբուհական 

կոնսորցիումի 

գիտական հանդես 

«ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱ

Ն ԵՎ 

ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ», N 

1,  2017 

8 Ն. Ռ. 

Հակոբյան 

 



 

 

 


