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Հ Ա Ր Ց Ա Շ Ա Ր  

« Առողջարարական ֆիզիկական կուլտուրա՝ Կինեզիոլոգիա » կրթական 
ուղղության 2019-2020 ուս. տարվա մագիստրատուրայի ընդունելության քննության  

 

1. Ընդհանուր հասկացություն կինեզիոթերապիայի մասին. նպատակը, 

խնդիրները 

2. Կինեզիոթերապիայի ակտիվ և պասիվ ձևերը 

3. Կինեզիոթերապիայի ցուցումները և հակացուցումները 

4. Անթրոպոմետրիա 

5. Գոնիոմետրիա 

6. Սիրտ-անոթային համակարգի գնահատումը 

7. Շնչառական համակարգի գնահատումը 

8. Ոսկրա-մկանային համակարգի գնահատումը 

9. Նյարդային համակարգի գնահատումը 

10. Շարժողական ակտիվությունը և առողջությունը 

11. Առողջարարական ֆիզկուլտուրայի հիմնական ձևերի բնութագրումը 

12. Օրգանիզմի կոփումը բնական միջոցներով 

13. Էթիոլոգիա, պաթոգենեզ 

14. Ախտաբանական ռեակցիա, ախտաբանական գործընթաց 

15. Բորբոքման հիմնական փուլերը և դրսևորման տեղային նշանները 

16. Ցավ, տեսակները: Ցավի դեմ պայքարի մեթոդները 

17. Հիպօքսիա: Պատճառները, տեսակները 

18. Արյան շրջանառության տեղային և ընդհանուր խանգարումները 

19. Բաց և փակ վնասվածքներ, տեսակները 

20. Կոտրվածքների տեսակները, կինեզիոթերապիայի մեթոդիկան 

21. Ողնաշարի վնասվածքներ, տեսակները, կինեզիոթերապիայի    

առանձնահատկությունները 

22. Օստեոխոնդրոզ, պատճառները և զարգացման մեխանիզմը, 

կինեզիոթերապիայի  սկզբունքները 

23. Կեցվածքի շեղումներ, տեսակները,  կինեզիոթերապիայի 

առանձնահատկությունները 

24. Սկոլիոզ, կինեզիոթերապիայի սկզբունքները 

25. Միջողային սկավառակի ճողվածք, կլինիկական նշանները, 

կինեզիոթերապիայի սկզբունքները 

26. Կոնտրակտուրա և անկիլոզ 



27. Կինեզիոթերապիայի հիմնական սկզբունքները կոտրվածքներից հետո 

28. Մանկական օրգանիզմի զարգացման առանձնահատկությունները 

29. Կինեզիոթերապիայի առանձնահատկությունները մանկաբուժության մեջ 

30. Մանկական ուղեղային կաթված, տեսակները, կինեզիոթերապիայի 

առանձնահատկությունները 

31. Հարթաթաթություն, բուժական ֆիզկուլտուրայի և մերսման 

առանձնահատկությունները 

32. Ծուռթաթություն, բուժական ֆիզկուլտուրայի և մերսման 

առանձնահատկությունները 

33. Ծուռվզություն, բուժական ֆիզկուլտուրայի և մերսման 

առանձնահատկությունները 

34. Կոնքազդրային հոդի բնածին հոդախախտ, բուժական ֆիզկուլտուրայի և 

մերսման առանձնահատկությունները 

35. Մանկաբարձական պարեզ, բուժական ֆիզկուլտուրայի և մերսման 

առանձնահատկությունները 

36. Բուժական ֆիզկուլտուրայի առանձնահատկությունները սիրտ-անոթային 

համակարգի հիվանդությունների դեպքում 

37. Բուժական ֆիզկուլտուրայի առանձնահատկությունները շնչառական 

համակարգի հիվանդությունների դեպքում 

38. Բուժական ֆիզկուլտուրայի առանձնահատկությունները միզասեռական 

համակարգի հիվանդությունների դեպքում 

39. Բուժական ֆիզկուլտուրայի առանձնահատկությունները մարսողական 

համակարգի հիվանդությունների դեպքում 

40. Բուժական ֆիզկուլտուրայի առանձնահատկությունները ներզատական 

համակարգի հիվանդությունների դեպքում 

41. Կինեզիոթերապիայի առանձնահատկությունները հղիության շրջանում 

42. Կինեզիոթերապիայի առանձնահատկությունները հետծննդյան շրջանում 

43. Կինեզիոթերապիայի առանձնահատկությունները նյարդային համակարգի 

ախտահարումների դեպքում 

44. Ինսուլտ, տեսակները, կինեզիոթերապիայի առանձնահատկությունները 

45. Պարեզներ, պարալիչներ 

46. Մերսման տեսակները 

47. Դասական և բուժական մերսում 

48. Մերսման ազդեցությունը օրգանիզմի վրա 

49. Մերսման հնարքները 

50. Մերսման դասակարգումը 

 

 

           Կինեզիոլոգիայի ամբիոնի վարիչ, մ.գ.թ. պրոֆեսոր՝                  Ա. Ս. Մարտիրոսյան 


