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ԲՐՈՒՏՅԱՆ ՎԱՉԻԿ 
Մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր 

 

Կրտսեր դպրոցականներն այսօր դրված են 
զարգացման բոլորովին այլ պայմանների մեջ, 

քան նրանց հասակակիցները 20-30 տարի առաջ։ Հիմնական պատ-
ճառներն են՝ ինֆորմատիզացիան, վիրտուալ տիրույթում ազատ հաղոր-
դակցումը, հասարակության անդամների արժեքային համակարգի փո-
փոխությունները, սոցիալականացման և դաստիարակության ձևերի բազ-
մազանությունը, սոցիալականացման տարաբնույթ գործոնների և սուբ-
յեկտների մեծ թիվը և այլն։ Երեխայի վրա հսկայական ազդեցություն են 
գործում զանգվածային լրատվության տարբեր միջոցները, ինչպես նաև 
կրոնական դաստիարակությունը։ 

Ժամանակակից կրտսեր դպրոցականը համացանցի տեղեկատվա-
կան տիրույթում անցկացնում է բավականին երկար ժամանակ։ Դա, 
անկասկած, նպաստում է նրա տեղեկատվական կոմպետենցիաների 
զարգացմանը. երեխան, յուրացնելով նորը, ընդլայնում է իր հաղորդակ-
ցության շրջանակները, ծանոթանում է տարբեր կարծիքների, ձեռք է բե-
րում տեղեկատվությունը համեմատելու և գնահատելու կարողություն-
ներ։ Սակայն երեխաների այդ գործունեությունն ունի նաև բացասական 
կողմեր. նրանց անվերահսկելի այցելությունները կասկածելի համացան-
ցային կայքեր, ծանոթությունն ու փոխշփումներն այնպիսի մարդկանց 
հետ, որոնք դաստիարակության առումով ունեն անցանկալի հայացք-
ներ, տեսակետներ ու հակումներ, հեռուստատեսային վիճելի հաղոր-
դումների և ֆիլմերի դիտում, կասկածելի բարոյական արժեքներ քարո-
զող համակարգչային խաղեր։ Ինչպես նկատում է ռուս մանկավարժա-
գետ Ե. Զեմլյանսկայան, նկարագրված իրավիճակը լրջանում է այն 
պատճառով, որ երեխայի զարգացման տարիքային առանձնահատկու-
թյունների հետ կապված՝ դեռևս բավարար չափով զարգացած չեն հե-

                                                           
∗ Նյութը ներկայացվել է 22.05.2019 թ.: 
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ռուստատեսային, զանգվածային տեղեկատվական միջոցների և համա-
ցանցի տեղեկատվական հոսքերը քննադատորեն վերլուծելու նրա կա-
րողությունները [տե՛ս 1, էջ 27]։ 

Դպրոցական դաստիարակության վրա բացասական ազդեցություն 
է գործում դաստիարակների՝ անհատական զարգացման գաղափարով 
հրապուրվելը, երբ հաճախ անտեսվում է երեխաների սոցիալական փոխ-
գործակցության, համագործակցության, հոգատարության ուղղությամբ 
սովորույթների դաստիարակության անհրաժեշտությունը: 

Այս և այլ պատճառների արդյունքում կրտսեր դպրոցականը ևս 
փոխվել է, ինչպես հասարակությունն ամբողջությամբ: Ժամանակակից 
սովորողը, որպես կանոն, ունի բնավորության հետևյալ գծերը՝ ավելի 
մեծ անկախություն, քան իր հասակակիցներն անցյալում, պարտակա-
նություններից ազատություն, քննադատական վերաբերմունք մեծերի 
հանդեպ, մտածողության այսրոպեականություն, հարուստ, սակայն չհա-
մակարգված տեղեկացվածություն: Կարելի է արձանագրել, որ ժամանա-
կակից կրտսեր դպրոցականներն ավելի տարբեր են: Նրանք առանձնա-
նում են իրենց պահաջմունքներով, հետաքրքրություններով, ընդունա-
կություններով, վարքային և իմացական մոտիվացիաներով, արժեքային 
կողմնորոշումներով, անձնական փորձով, գործելու պատրաստակամու-
թյամբ և այլն: 

Կրտսեր դպրոցը վերջին երեք տասնամյակներում կրել է էական 
փոփոխություններ՝ պայմանավորված կյանքի և հասարակության վերա-
փոխումներով: Տարրական կրթության արդիականացման անհրաժեշտու-
թյունը ծագում է, երբ գիտակցվում է այն հակասությունը, որը գոյություն 
ունի կրթության արդյունքների նկատմամբ նոր պահանջների և իրական 
արդյունքների միջև, դեպի որոնց միտված են կրթական ծրագրերը: 

Դպրոցահասակ երեխան առավել ընկալունակ է զգայական-արժե-
քային, հոգևոր-բարոյական դաստիարակության նկատմամբ։ Ընդ որում՝ 
կրտսեր դպրոցի դաստիարակության թերությունները չափազանց դժվար 
է հաղթահարել հետագա տարիներին, իսկ դաստիարակության բացթո-
ղումները կարող են պատճառ դառնալ անհատական զարգացման՝ 
օնտոգենեզի բացասական հետևանքների։ Դրա համար ժամանակակից 
տարրական դպրոցում սկսել են առանձնակի ուշադրություն դարձնել 
հատկապես դաստիարակության խնդիրներին [1, էջ 29]։ 

Կրթության խորհրդային հարացույցից հրաժարվելը, որը կողմնո-
րոշված էր դեպի անձնականի նկատմամբ հասարակական նպատակնե-
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րի գերակայությունը, հանգեցրեց այնպիսի մոտեցումների փնտրտուքի, 
որոնցով հաշվի կառնվեին երեխաների անհատական պահանջմունք-
ները՝ միաժամանակ նրանց մեջ ձևավորելով հասարակության զարգաց-
ման համար անհրաժեշտ անձնային որակներ։ Հայաստանի կրթության 
ոլորտում ծագեցին և ժողովրդականություն ձեռք բերեցին հումանիստա-
կան մանկավարժության և հոգեբանության գաղափարներ, որոնք մշակ-
վել էին արտասահմանյան գիտնականների կողմից (Վ. Ֆրանկլ, Է. 
Ֆրոմ, Ա. Մասլոու, Գ. Օլպորտ, Կ. Ռոջերս, Վ. Սատիր, Ու. Գլասսեր և 
այլք)։ Դա առաջադեմ գիտնականներին ու մանկավարժներին հնարա-
վորություն տվեց իրենց ջանքերն համատեղել՝ ստեղծելու անձնային-
կողմնորոշված կրթության տեսական և մեթոդական հիմքերը։  

Հումանիստական գաղափարների ազդեցության ներքո փոխվում է 
նաև տարրական դպրոցի աշակերտի վերաբերյալ մանկավարժական 
ընկալումը։ Ուսուցման օբյեկտից նա վերածվում է կրթական գործընթա-
ցի սուբյեկտի և մանկավարժական պրակտիկայում ավելի լայնորեն են 
հաշվի առնվում նրա պահանջմունքները, հետաքրքրությունները. տար-
րական դպրոցի կրթական միջավայրը դառնում է ավելի ու ավելի երե-
խայակենտրոն։ Համաշխարհային հանրության զարգացման տեմպերի 
արագացումը, հետարդյունաբերական հասարակությունից անցումը տե-
ղեկատվական հասարակության և, հետևաբար, 21-րդ դարասկզբին յու-
րաքանչյուր երկրի կրթական ոլորտի նշանակալիության գիտակցումը 
հանգեցնում են հայկական կրթական համակարգի ակտիվ բարեփո-
խումների անհրաժեշտության գիտակցման, որն ուղղված է որակյալ 
կրթության հասանելիությանը և կրթական հաստատությունների գործու-
նեության արդյունավետությանը։  

Հանրակրթության ՀՀ պետական չափորոշիչի համաձայն՝ տարրա-
կան կրթության հիմնական նպատակներն են սովորողի՝ 

1) մտավոր, հոգևոր և ֆիզիկական կարողությունների զարգացումը. 
2) լեզվամտածողության, գրագիտության, տրամաբանության, աշ-

խարհայացքային պատկերացումների հիմքերի ստեղծումը. 
3) աշխատանքային նախնական հմտությունների ձևավորումը. 
4) բարեկիրթ վարքի և կայուն արժեհամակարգի հիմքերի ձևավո-

րումը. 
5) բարոյահոգեբանական, հայրենասիրական, գեղագիտական, էկո-

լոգիական և ֆիզիկական դաստիարակությունը և առողջ ապրելակերպի 
հիմքերի արմատավորումը. 
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6) միջին դպրոցում ուսումը շարունակելու համար պահանջվող 

կրթամակարդակի ապահովումը: 
Տարրական կրթության արդիականացումը տեղի է ունենում մի 

քանի ուղղություններով (Ն. Ֆ. Վինոգրադովա, Ա. Մ. Պիշկալո)՝ տար-
րական կրթության նպատակների փոփոխություններ, կրթության 
անընդհատականություն, տարրական կրթության բովանդակության 
նորացում։  

Անձնային-կողմնորոշված կրթությունը կրթական գործընթացի այն-
պիսի կազմակերպումն է, որը հիմնվում է սովորողների ու մանկավարժ-
ների անձնային փոխգործակցության վրա՝ ստեղծելով նպաստավոր պայ-
մաններ սովորողների ինքնակրթության, ինքնորոշման, ինքնուրույնու-
թյան և ինքնաիրացման ունակությունների զարգացման համար [2, էջ 
55]: 

Հայաստանի Հանրապետությունում տարրական կրթությունը զար-
գանում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի «Կրթություն բոլորի համար» ծրագրի համա-
տեքստում։ Ըստ միջազգային այս կառույցի՝ կրթության առաքելությունն 
ամփոփվում է հետևյալ առաջնահերթ նպատակներում. 

♦ լայն տեսահորիզոնով ստեղծագործ անձի դաստիարակություն՝ 
մտավոր, գեղագիտական և ֆիզիկական դաստիարակության միջոցով. 

♦ աշակերտների այնպիսի դաստիարակություն, որը նրանց կդարձ-
նի ազատ և անկախ, ունակ՝ ինքնուրույն քննարկելու և պատասխանատ-
վությամբ կատարելու իրենց պարտականությունները. 

♦ դաստիարակություն՝ հիմնված հումանիզմի համընդհանուր 
սկզբունքների վրա՝ պահապանելով սեփական մշակույթը և հարգելով 
այլոց մշակույթների յուրահատկությունները։ 

Հենց այս գաղափարների վրա է տեղի ունենում հայկական կրթա-
կան համակարգի արդիականացումը։ Կարևորագույն խնդիր է դառնում 
դպրոցի դաստիարակչական ներուժի հզորացումը, սովորողների հան-
դեպ անհատականացված հոգեբանա-մանկավարժական մոտեցման 
ապահովումը։ 

Դաստիարակությունն այսօր ընկալվում է որպես երեխայի և մեծա-
հասակի նպատակաուղղված փոխգործակցություն, որը նախատեսում է 
նրանց համատեղ գործունեությունը՝ դաստիարակվողի կողմից հասա-
րակության մշակութային արժեքների յուրացման և նրա անձի ինքնա-
իրացման նպատակով։ Այս սահմանման մեջ ընդգծվում են դաստիա-
րակության հետևյալ առանձնահատկությունները. 
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♦ մանկավարժների և աշակերտների միջև սուբյեկտ-սուբյեկտ հա-

րաբերության անհրաժեշտությունը. 
♦ ուղղվածություն դեպի երեխայի հոգևոր-բարոյական զարգացու-

մը, մարդկության մշակութային արժեքների ըմբռնումը և դրանք որպես 
սեփական արժեհամակարգի մասի ձևավորումը. 

♦ զարգացման և ինքնաիրացման գործընթացում դաստիարակվո-
ղի կենսափորձի վրա հիմնվելը. 

♦ զգացմունքները անձի արժեքային-մոտիվացնող կողմ դարձնե-
լը, որը խթանում է նրա գործունեությունը և վարքը. 

♦ դաստիարակվողի անհատական հաջողությունների նշանակու-
թյունը դաստիարակության արդյունավետացման մեջ։  

Դաստիարակության կազմակերպման առանձնահատկությունները 
պայմանավորված են տարիքով։ Մանկավարժագիտության մեջ ընդգծ-
վում է դպրոցական կրտսեր տարիքի զգայունությունը մեծահասակների 
դաստիարակչական ազդեցության նկատմամբ, այդ պատճառով շատ 
կարևոր է բավարար ուշադրություն դարձնել տարրական դպրոցում 
դաստիարակչական աշխատանքին։  

Տարրական դպրոցը երեխայի կյանքում առանձնահատուկ փուլ է, 
որ կապված է. 

♦ սոցիալական առումով նշանակալից կոլեկտիվ (ուսումնական) 
գործունեության մեջ ներգրավվելու հետ. 

♦ երեխայի կողմից նոր՝ աշակերտի սոցիալական դերի ընդուն-
ման և յուրացման հետ. 

♦ աշակերտի՝ նոր սոցիալական դիրքորոշման յուրացման, շրջա-
պատող աշխարհի հետ նոր փոխգործակցության, հաղորդակցման, ճա-
նաչողության ոլորտների ընդլայնման հետ. 

♦ իր գործունեությունն ինքնակազմակերպելու ընդունակության 
զարգացման հետ. 

♦ գործունեության ինքնագնահատականի զարգացման հետ. 
♦ բարոյական զարգացման հետ՝ պայմանավորված մեծահասակ-

ների ու հասակակիցների հետ համագործակցության փորձի ընդլայն-
մամբ, քաղաքացիական նույնականացման և աշխարհայացքային հիմ-
քերի ձևավորմամբ [տե՛ս 2, էջ 151]: 

Արդյունավետ դաստիարակչական գործընթաց կազմակերպելու հա-
մար անհրաժեշտ է իմանալ ժամանակակից երեխաների հետևյալ սոցիո-
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մշակութային պայմանները. 

♦ չափազանց հասանելիություն ամենատարբեր, այդ թվում՝ երե-
խայի գիտակցության վրա ոչ միշտ բարենպաստ ազդեցություն թողնող 
տեղեկատվությունների. 

♦ երեխաների կողմից յուրացվող գիտելիքների ու արժեքների 
միջև հակասություն, որը ձեռք է բերվում դպրոցում (համակարգվածու-
թյուն, հետևողականություն, ավանդականություն, մշակութային համա-
պատասխանություն և այլն) և դպրոցից դուրս (մտածողության հատվա-
ծականություն, քաոսայնություն, բարձր և ցածրակարգ մշակույթների 
շփոթ, մշակութային և հակամշակութային սահմանների ջնջում), ինչը 
փոխում է երեխաների մտածողության կառուցվածքը, նրանց ինքնագի-
տակցումը և աշխարհընկալումը, հանգեցնում է խառնաշփոթ՝ էկլեկտիկ 
աշխարհայացքի ձևավորման, կյանքի հանդեպ սպառողական վերաբեր-
մունքի, բարոյական հարաբերականապաշտության՝ ռելյատիվիզմի. 

♦ բազմաթիվ բարոյական արգելքների՝ տաբուների վերացում, այդ 
թվում՝ նաև վիրտուալ տիրույթներում և տեղեկատվական միջոցներում, 
որն ուղեկցվում է մեծահասակների կողմից երեխաների նկատմամբ 
վստահության անկմամբ. 

♦ սոցիալականացման իրական ձևերի նենգափոխում վիրտուալ 
ձևերի. երեխաների և մեծահասակների, ինչպես նաև տարբեր տարիքի 
երեխաների միջև ուղղահայաց կապերի թուլացում և, որպես այդ ամենի 
հետևանք, ինքնամեկուսացված մանկություն, երեխաների գիտակցու-
թյան պարզունակացում, ագրեսիվության, ցինիզմի, կոպտության ու դա-
ժանության աճ, որոնց հետևում գործնականում թաքնված է վախը, ան-
վստահությունը. 

♦ ուրիշ մարդկանց, հանրույթների արժեքների նսեմացում, երեխայի 
կյանքում նրանց մասնակցության կրճատում, տագնապայնության բարձ-
րացում և էգոիզմի խորացում։ 

Իրականացվող դաստիարակչական գործըթացի բնույթի վրա ազ-
դում են կրտսեր դպրոցականի տարիքային հետևյալ առանձնահատկու-
թյունները՝ նմանվողականությունը, զգացմունքայնությունը, ներշնչվողա-
կանությունը և դյուրահավատությունը, պոռթկունությունը, անհապաղ 
գործելու հակվածությունը, նպատակին հասնելուն երկարատև միտվա-
ծության անկարողությունը։ 

Տարիքային առանձնահատկությունների և ժամանակակից մանուկ-
ների հիմնախնդիրների իմացությունը տարրական դասարանների ուսուց-
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չից պահանջում է տարրական դպրոցում դաստիարակության նպատակ-
ների ըմբռնում, որը պետք է ընկած լինի նրա մանկավարժական ռազ-
մավարության և մարտավարության հիմքում։ 

Պատմական տարբեր փուլերում դաստիարակության նպատակնե-
րը եղել են տարբեր։ Ժամանակակից մանկավարժության մեջ դաստիա-
րակության համակարգի կառավարման դիրքերից դաստիարակության 
նպատակն ըմբռնվում է որպես դաստիարակչական գործունեության 
ծրագրավորված արդյունք, այն, ինչ ցանկանում է ստանալ դաստիա-
րակը մանկավարժական գործունեությամբ։ 

Նպատակը, որը դրված է կոնկրետ համակարգի առջև, ինքնավար 
չէ, քանի որ կապված է ուրիշ համակարգերի հետ և կարող է ներ-
գրավված լինել չափերով առավել մեծ համակարգերի հետ (օրինակ՝ դա-
սարանի նպատակները մտնում են տարրական դպրոցի նպատակների 
մեջ)։ 

Նպատակը չպետք է դրված լինի ձևականորեն, բայց նաև չի կարող 
դառնալ բացարձակ՝ նվաճվելու համար (նպատակին հասնել հանուն այդ 
նպատակի՝ առանց հաշվի առնելու իրադրության զարգացման առանձ-
նահատկությունները)։ Այդ պատճառով նպատակը պետք է հաշվարկված 
լինի որոշակի ժամանակահատվածի համար և ստուգվի նրա ընթացքով, 
այսինքն՝ այն պետք է համապատասխանի կոնկրետության, իրակա-
նության և վերահսկելիության պահանջներին։ 

Ժամանակակից մանկավարժները դաստիարակության նպատակ-
ների մեջ դիտարկում են. 

♦ դպրոցականի անձի բազմակողմանի և ներդաշնակ զարգաց-
ման համար պայմանների ստեղծում՝ նրա հնարավորինս լիարժեք ինք-
նաիրացման համար.  

♦ Մարդուն արժանի կյանքի կառուցման ընդունակություն, որը 
հիմնված է այնպիսի հանգուցային արժեքների վրա, ինչպիսիք են 
ճշմարտությունը, բարությունը և գեղեցկությունը. 

♦ 21-րդ դարի հայի՝ որպես մշակութային մարդու ինքնազարգա-
ցում։  

Բոլոր ժամանակներում դաստիարակության տարբեր համակարգե-
րում առաջնային է եղել բարոյական դաստիարակության նպատակը։ 
Այսօր դաստիարակչական աշխատանքի միջուկը համարվում է հոգևոր-
բարոյական դաստիարակությունը։  

Հոգևոր-բարոյական զարգացումը սոցիալականացման գործընթա-
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ցում անձի արժեքային-իմաստային ոլորտի հետևողականորեն ընթացող 
ընդլայնումն է և ամրակայումը, մարդու ընդունակության ձևավորումը՝ 
գնահատել և գիտակցորեն կանգնել ավանդական բարոյական նորմերի և 
բարոյական իդեալների հիմքի վրա ինքն իր, ուրիշ մարդկանց, հասա-
րակության, պետության, հայրենիքի, ամբողջությամբ վերցրած՝ աշխարհի 
հանդեպ վերաբերմունքում և հարաբերություններում։  

Հանրակրթության մեջ տարրական կրթության մակարդակում սո-
վորողների հոգևոր-բարոյական դաստիարակության և սոցիալակա-
նացման նպատակն է բանիմաց, ստեղծագործ, բարձր բարոյական ՀՀ 
քաղաքացու ձևավորմանը և զարգացմանը նպաստելը։ 

Նպատակը մասնատվում է խնդիրների, որոնք թույլ են տալիս կառու-
ցել դաստիարակության ռազմավարությունը և ապահովել նրա արդյունա-
վետությունը։ 

Տարրական դպրոցի սովորողների դաստիարակության և սոցիալա-
կանացման ընդհանուր խնդիրները դասակարգված են առանձին ուղղու-
թյունների, որոնցից յուրաքանչյուրը քանի որ սերտորեն կապված է մյուս-
ների հետ, բացահայտում է ՀՀ քաղաքացու հոգևոր-բարոյական զար-
գացման մի էական կողմ. 

♦ քաղաքացիա-հայրենասիրական դաստիարակություն, 
♦ հոգևոր և բարոյական դաստիարակություն, 
♦ ստեղծագործականության և աշխատանքի հանդեպ դրական 

վերաբերմունքի դաստիարակություն, 
♦ մտավոր դաստիարակություն, 
♦ առողջարարական դաստիարակություն, 
♦ սոցիո-մշակութային և միջմշակութային դաստիարակություն, 
♦ մշակութա-ստեղծագործական և գեղագիտական դաստիարա-

կություն, 
♦ անվտանգության մշակույթի և իրավական դաստիարակություն, 
♦ ընտանեկան արժեքների դաստիարակություն, 
♦ հաղորդակցական մշակույթի ձևավորում, 
♦ էկոլոգիական դաստիարակություն։  
Ինչպես ձևակերպել է մանկավարժագետ է Զ. Ասատրյանը, կրտսեր 

դպրոցականի դաստիարակության խնդիրներն են՝ 
♦ «տարրական դպրոցում իրականացվող դաստիարակության գործ-

ընթացն ուղղել դպրոցականի անձի ամբողջական ձևավորմանը՝ հաշվի 
առնելով նրա համակողմանի և ներդաշնակ զարգացման նպատակը, 
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♦ կրտսեր դպրոցականներին հաղորդակից դարձնել հասարակա-

կան, հոգևոր-բարոյական, ազգային և համամարդկային արժեքներին, 
գիտությանը, արվեստին, մշակույթին, 

♦ ձևավորել կրտսեր դպրոցականների արժեքային կողմնորոշում-
ները, 

♦ կազմակերպել աշակերտների իմացական գործունեությունը՝ ա-
պահովելով նրանց հասարակական գիտակցության զարգացումը, 

♦ զարգացնել ինքնահարգանքի, սեփական բարձրարժեքության գի-
տակցումը, դաստիարակել բարյացակամ վերաբերմունք շրջապատի 
մարդկանց (թե մեծերի, թե տարեկիցների) նկատմամբ, մշակել մարդ-
կանց հետ վստահելի հարաբերություններ ստեղծելու, երկխոսություն ու 
հաղորդակցում վարելու կարողություններ, 

♦ սիրո և հարգանքի միջոցով բավարարել երեխայի պահանջ-
մունքները, ձևավորել մանկական հասարակության մեջ իր դերի և սո-
ցիալական կարգավիճակի գիտակցում, երեխայի շուրջ ստեղծել բարե-
նպաստ պայմաններ» [3, էջ 122]  

Այսպիսով՝ պատմական զարգացման ճանապարհին տարրական 
դպրոցի դերն այսօր փոխվում է. նախնական գիտելիքներ փոխանցող 
կրթական հաստատությունից այն դառնում է հիմնարար աստիճան, որը 
տալիս է շրջակա աշխարհը ճանաչելու ընդհանուր կարողություններ, բա-
ցահայտում և զարգացնում է երեխայի ընդունակությունները, մոտիվաց-
նում նրա ինքնակրթական գործունեությունը։ Այս բոլորը հիմնավորում ու 
որոշում են տարրական դպրոցի մանկավարժական գործընթացի յուրա-
հատկությունը և համալիր բնույթը, որը, համեմատած հիմնական դպրոցի 
հետ, իրականացման ընթացքում դառնում է ավելի բարդ և ունի առավել 
կարևոր նշանակություն հետագա կրթական արդյունքների ձեռք բերման 
համար։ 
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Բրուտյան Վաչիկ 

Ամփոփում 

Կրտսեր դպրոցը վերջին երեք տասնամյակներում կրել է էական փոփոխություն-
ներ՝ պայմանավորված կյանքի և հասարակության վերափոխումներով: Ծագել է 
տարրական կրթության արդիականացման անհրաժեշտություն՝ պայմանավորված այն 
հակասություններով, որոնք գոյություն ունեն ժամանակակից կրթության արդյունք-
ների նկատմամբ նոր պահանջների և իրական արդյունքների միջև, և որոնք ստաց-
վում են այլևս ժամանակավրեպ կրթական ծրագրերի վրա կրթությունը խարսխելիս: 

Բանալի բառեր. կրթական ծրագիր, տարրական կրթության արդիականացում, 
նոր պահանջներ, ազդեցություն, համագործակցություն, դաստիարակության համա-
կարգեր, դաստիարակության առանձնահատկություններ, մոտիվացիա: 

___________________  
 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Брутян Вачик 

Резюме 

Начальная школа претерпела значительные изменения за последние два десяти-
летия, что было обусловлено изменениями, произошедшими в жизни и обществе. 
Необходимо модернизировать начальное образование, что обусловлено противоречия-
ми, существующими между новыми требованиями к результатам современного обра-
зования и фактическими результатами, основанными на устаревших образовательных 
программах. 

Ключевые слова: образовательная программа, модернизация начального обра-
зования, новые требования, влияние, кооперация, системы воспитания, особенности 
воспитания, мотивация.  

___________________  
 

CONTEMPORARY ISSUES OF UPBRINGING OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN  

Brutyan Vachik 

Summary 

The primary school has undergone significant changes over the past two decades, 
which was preconditioned by the changes that occurred in life and society. There is a need 
to modernize primary education, which is preconditioned by the contradictions that exist 
between new requirements for the outcomes of contemporary education and the actual 
results that are based on the obsolete education programs. 

Keywords: education program, modernization of primary education, new require-
ments, influence, cooperation, systems of upbringing, peculiarities of upbringing, motivation. 
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Ժամանակակից նորարարական տեխնոլոգիաները նպատակա-
ուղղված են ոչ միայն անհատի կրթության և դաստիարակության կատա-
րելագործմանը, այլ նաև առողջապահական, սոցիալական, կրթական մի-
ջավայրերի ստեղծմանը: Ուղղություններից մեկը, որն արդյունավետ կեր-
պով համադրում է նորարարությունը և սոցիալ-կրթական ոլորտը, այս-
պես կոչված սոցիալական էկոլոգիան է: 

Մասնագիտական գրականության վերլուծությունից ակներև է, որ 
ձևավորվել են «սոցիալական էկոլոգիա» հասկացության մի քանի սահ-
մանումներ, որոնցում այն դիտարկվում է որպես գիտական արդյունաբե-
րության և պրակտիկ կողմնորոշման գիտելիքների համախումբ: 

Ըստ Նիկոլայ Ռեյմերի՝ սոցիալական էկոլոգիան գիտական ուղղու-
թյուն է, որը հետազոտում է բնություն-հասարակություն փոխհարաբերու-
թյունները, ուսումնասիրում մարդկային հասարակության և բնության 
միջև առկա փոխադարձ կապերն ու փոխազդեցությունները [3]: 

Սոցիալական էկոլոգիան այժմ ձևակերպվում է որպես ինքնուրույն 
գիտություն՝  հետազոտության ուրույն առարկաներով, որոնք են. 

1. տարբեր սոցիալական շերտերի և խմբերի կողմից բնական ռե-
սուրսների օգտագործման և շահագործման յուրահատկությունները, 

2. տարբեր սոցիալական շերտերի և խմբերի կողմից էկոլոգիական 
խնդիրների և մշտական բնօգտագործման չափերի ընկալումը, 
                                                           
∗ Նյութը ներկայացվել է 26.04.2019 թ.: 
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3. տարբեր սոցիալական շերտերի և խմբերի կողմից բնության 

պահպանությանն ուղղված միջոցառումների անցկացման առանձնա-
հատկությունների և հետաքրքրությունների գիտակցումը [1,2]: 

Այսպիսով, կարելի է եզրակացնել, որ սոցիալական էկոլոգիան հա-
մարվում է գիտություն բնօգտագործման ոլորտում տարբեր սոցիալա-
կան խմբերի ունեցած հետաքրքրությունների մասին: 

Տարիների մեր փորձառությունը և գիտահետազոտական գործու-
նեությունը թույլ են տալիս մեզ առանձնացնել սոցիալական էկոլոգիա 
գիտության հետևյալ բաժինները. 

4. տնտեսական 
5. ժողովրդագրական 
6. ուրբանիզացիոն 
7. ֆուտուրոլոգիական 
8. իրավական 
Սոցիալական էկոլոգիայի հիմնական խնդիրը համարվում է շրջակա 

միջավայրի վրա ունեցած մարդու ազդեցության մեխանիզմների ուսում-
նասիրումն ու նրա վերափոխումը, որոնք առաջ են գալիս մարդկային 
գործունեության արդյունքում: 

Տարբեր հեղինակներ (Ռ. Մակ-Կենզի, Կ. Լորենց, Է. Վ. Գիրուսով, 
Յ.Գ. Մարկով, Ն. Ֆ. Ռեյմերս), վերլուծելով սոցիալական էկոլոգիայի 
խնդիրները, եկել են այն եզրահանգման, որ դրանք խմբավորվում են 3 
հիմնական խմբերի մեջ՝ 

1. համամոլորակային մասշտաբ – բնակչության և ռեսուրսների գլո-
բալ տեսություն՝ հիմնված ինտենսիվ արդյունաբերության զարգացման 
վրա (գլոբալ էկոլոգիա) և քաղաքակրթության հետագա զարգացման ու-
ղիների սահմանումների որոշում, 

2. միկրոմասշտաբ – քաղաքային կյանքի պայմանների հիմնական 
բնութագրիչների և չափորոշիչների հետազոտում (քաղաքային էկոլոգիա 
կամ սոցիալական էկոլոգիա): 

3. ռեգիոնալ (տարածաշրջանային) մասշտաբ – առանձին տա-
րածքների և տարածաշրջանների մակարդակում էկոհամակարգերի վի-
ճակի ուսումնասիրում (ռեգիոնալ էկոլոգիա) 

Դպրոցում մարդ-բնություն փոխհարաբերության խնդիրների նկատ-
մամբ հետաքրքրությունը հնարավոր է բավարարել երեխաների և երիտա-
սարդների կրթության և դաստիարակության տարբեր մակարդակներում: 
Առաջին հերթին, հիմնվելով ավանդական և նորարարական մեթոդնե-
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րի, ձևերի և տեխնոլոգիաների վրա, յուրաքանչյուր անհատ պետք է գի-
տակցի իր պատասխանատվությունը և ունեցած ազդեցությունը բնու-
թյան վրա: Դրա համար անհրաժեշտ է իմանալ դրանց լուծման հիմնա-
կան խնդիրներն ու միջոցները: 

Այդ խնդիրները նպատակաուղղված և արդյունավետ լուծվում են 
սոցիալական էկոլոգիայի միջոցով, որը համարվում է գիտություննների 
ինտեգրացման առարկան: 

Սոցիալական էկոլոգիան նոր գիտաճյուղ է, որը հիմնված է բնագի-
տական (կենսաբանություն, աշխարհագրություն, ֆիզիկա, աստղագի-
տություն, քիմիա) և հումանիտար (սոցիոլոգիա, մշակութաբանություն, հո-
գեբանություն, պատմություն) գիտությունների վրա:  

Դիտարկելով սոցիալական էկոլոգիան` որպես էկոլոգիայի կարևո-
րագույն ճյուղ` անհրաժեշտ է ընդգծել, որ այն ոչ միայն ինքնուրույն, այլ 
նաև սոցիալական, տնտեսական, հումանիտար գիտելիքների համալիր 
ոլորտ է, որն ընդգրկում է մարդասիրական իրականության տարբեր մա-
կարդակների յուրացումը (պատմական, տեսական, գիտական և էմպի-
րիկ): Շնորհիվ տարբեր մակարդակներում գտնվող էկոլոգիական գիտե-
լիքների դիալեկտիկական սինթեզի՝ սոցիալական էկոլոգիան կարող է 
հանդես գալ և՛ որպես տեսական, և՛ որպես կիրառական էկոլոգիական 
գիտություն: 

Ներկա ժամանակներում սոցիալական էկոլոգիա գիտաճյուղում ա-
ռանձնացնում է 3 հիմնական ուղղություն` գլոբալ կամ համամոլորակա-
յին էկոլոգիա, սոցիալական էկոլոգիա` նեղ իմաստով, և մարդու էկոլոգիա: 

Գլոբալ կամ համամոլորակային էկոլոգիան ուղղորդված է` հետազո-
տելու հասարակության և շրջակա միջավայրի փոխհարաբերությունները 
համամոլորակային մակարդակում: Ինչպես գիտենք, այս ուղղության 
գիտական հիմքերը դրել է Վ. Ի.Վերնադսկին իր հիմնարար «Բիոսֆե-
րա» աշխատության մեջ, որը հրատարակվել է 1928 թ.: 1977 թ. լույս է 
տեսել Մ. Ի. Բուդիկոյի «Գլոբալ էկոլոգիա» մենագրությունը, որում հիմ-
նականում ուսումնասիրվել են կլիմայական տեսակետները: Լիարժեք 
մեկնաբանություն չի տրվել այնպիսի հասկացությունների, ինչպիսիք են՝ 
ռեսուրսներ, գլոբալ աղտոտում, քիմիական տարրերի շրջապտույտ, 
տիեզերքի ազդեցություն, Երկիր մոլորակի` որպես մեկ ամբողջության, 
գործունեություն և այլն: Այս հարցերը ներկայումս մասշտաբային կեր-
պով ուսումնասիրվում և մոդելացվում են, որպեսզի նվազեցվեն համա-
մոլորակային իմաստով բնության ոչ ռացիոնալ սպառումը և վտանգա-
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վոր օգտագործումը, ինչպես նաև այն հետևանքները, որոնք սպառնում 
են ամբողջ մարդկությանն ու Երկիր մոլորակին: 

Այս ուղղությունը անկասկած համարվում է նորարարական, քանի 
որ խնդիրը շատ հրատապ է նաև աշակերտների և երիտասարդների 
շրջանում: Սովորողները մշտապես մեծ հետաքրքրությամբ են պատրաս-
տում զեկույցներ, պրեզենտացիաներ, մուլտիմեդիայի կիրառմամբ ներ-
կայացնում են մոտակա և հեռակա պրոցեսների ձևավորման մոդելները, 
իրականացնում են նախագծեր, տարատեսակ մրցույթներում գրանցում 
հաջողություններ: 

Ինչպես հայտնի է, սոցիալական էկոլոգիան նեղ իմաստով ուղղորդ-
ված է` հետազոտելու բնակչության տարբեր խմբերի, ամբողջ հասարա-
կության և շրջակա միջավայրի փոխհարաբերությունները՝ հիմնվելով 
այն գիտակցման վրա, որ մարդը հասարակական անհատ է: Ոչ մեկի 
մոտ կասկած չի առաջացնում այն փաստը, որ անհատի և շրջակա մի-
ջավայրի միջև առկա փոխհարաբերություններն ունեն բարդ սոցիալա-
կան դրսևորում, որտեղ այս համակարգի յուրաքանչյուր մասնակից ազ-
դում է մյուսի վրա և կախված են մեկը մյուսից: Փոխազդեցության սահ-
մանափակման գիտակցումն այն խնդիրն է, որն անհրաժեշտ է քննա-
դատել՝ սկսելով խնդրահարույցներից, հասնելով մինչև թեմատիկ բա-
նավեճերի, երբ մենք ձևավորում ենք աշակերտների և երիտասարդների 
մոտ բնության և սոցիումի փոխկապվածության և փոխազդեցության կա-
պերի մասին պատկերացումներ: Այստեղ կարևոր նշանակություն ունեն 
այնպիսի տեխնոլոգիաների օգտագործումը, ինչպիսիք են առողջապա-
հականը, որոնք հնարավորություն են տալիս` ստեղծելու էկոլոգիական 
բարենպաստ միջավայր ոչ միայն մարդկանց, այլ նաև ամբողջ կենդանի 
բնության համար, որտեղ մարդն ապահովում է իր գոյության և ապրելու 
լիարժեք միջավայրը: 

Սոցիալական էկոլոգիայում հատուկ նշանակություն ունի նաև այն 
բաժինը, որը նվիրված է մարդու էկոլոգիային: Առանձնացնելով մարդու 
էկոլոգիայի հետազոտության առարկան` մենք տեսնում ենք փոխհարա-
բերությունների բավականին բարդ համակարգ, օրինակ՝ մարդու` որպես 
կենսաբանական գիտակից անհատի ազդեցությունը, բնակության մի-
ջավայրի վրա: Հիմնական խնդիրը, որը կանգնած է գիտնականների, 
էկոլոգների և տարբեր կրթական հաստատությունների մանկավարժնե-
րի առջև, սովորեցնելն է մարդուն, հասարակությանը՝ կյանքը կառավա-
րել նպատակաուղղված և արդյունավետ, զարգացնել և պահպանել ա-
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ռողջությունը: Այսինքն` կատարելագործել մարդուն` որպես կենսաբանա-
կան տեսակի:  

Սոցիալական էկոլոգիա գիտությանտարրերի ուսումնասիրման ժա-
մանակ սովորողները մանկավարժի հետ համատեղ կարող են մոդելա-
վորել, նախագծել և ստեղծել ծրագրեր, կանխատեսել շրջակա միջավայ-
րի փոփոխության ազդեցությունն առողջության վրա, հետազոտել և 
մշակել նորմատիվներ կենսագործունեության համակարգում: 

Այսպիսով, դասավանդման և այնպիսի չափորոշիչների ուսումնա-
սիրման շնորհիվ, որոնցով զբաղվում է սոցիալական էկոլոգիան, մենք 
լուծում ենք միմյանց հետ փոխկապակցված խնդիրների և նպատակների 
հսկայական շարք: 

Այդ չափորոշիչների ուսումնասիրման շնորհիվ աշակերտները սովո-
րում և գիտակցում են այն խնդիրների շարքը, որոնք կանգնած են 
մարդկության առաջ: Դրանք են. 

1. Սոցիալական էկոլոգիան, որն ուսումնասիրում է բնության և հա-
սարակության փոխհարաբերությունները, առաջին հերթին նպատակա-
ուղղված է այն ուղիների հայտնաբերման վրա, որոնք օգնում են հաղթա-
հարել հումանիտար և բնագիտական առարկաների միջև եղած տարա-
ծությունը: 

2. Սոցիալական էկոլոգիայի օրենքները հիմնարար են այնպես, ինչ-
պես ֆիզիկայի օրենքները: Չնայած սոցիալական էկոլոգիան համարվում 
է էմպիրիկ գիտություն և նրա օրենքները առավել հաճախ երևում են 
որպես աֆորիստիկ պնդումների համախումբ (Կոմմոների օրենք). այն 
ամրապնդում է սոցիալական էկոլոգիայի գիտական հիմքերը: 

3. Սոցիալական էկոլոգիան հնարավորություն է տալիս վեր հանել 
մարդկային գործունեության սահմանափակումները: Յուրաքանչյուր սո-
վորող տվյալ չափանիշներով կրթվելու արդյունքում պետք է գիտակցի, 
որ կենսոլորտի հարմարողական հնարավորությունները անսահմանա-
փակ չեն: Այստեղից պարզ երևում է էկոլոգիայի ժամանակային հրա-
մայականը. «Մարդկային գործունեությունը ոչ մի դեպքում չպետք է 
գերազանցի կենսոլորտի հարմարողական հնարավորությունները»: 

4. Սովորողները, ուսումնասիրելով այս գիտության հիմունքները, 
գալիս են այն կարևոր եզրահանգման, որ սոցիալական էկոլոգիայի 
հիմնական օրենքների թվում ընդունվում է նաև շրջակա միջավայրում 
տեղի ունեցող արտադրողական փոխհարաբերությունների օրենքը: 

Ներկա ժամանակներում, հատկապես դպրոցների կրթական ծրա-
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գրերում, առավել մեծ ճանաչում է ձեռք բերում կիրառական էկոլոգիայի 
ուսումնասիրումը: 

Ինչպես հայտնի է, կիրառական էկոլոգիան տնտեսական գործու-
նեության այն մասն է, որը ծրագրավորում է էկոլոգիական համակարգի 
ձևավորումը՝ էկոլոգիայի և այլ գիտությունների շրջանում ձեռքբերում-
ների օգտագործման կոմպլեքս հիմքի վրա: 

Որպես կանոն` կիրառական էկոլոգիան էկոլոգիական գործունեու-
թյան պրակտիկ գիտական մասն է, որի արդյունքը համարվում է էկոլո-
գիական ծրագիրը: Այն օգտակար է գործնականորեն կյանքի կոչելու 
համար, և այս ծրագրի իրագործումը տալիս է անսահմանափակ հնա-
րավորություններ կրթական հաստատություններում տվյալ ոլորտի դա-
սավանդման համար: 

Կիրառական էկոլոգիայի բաղկացուցիչ մասը կազմում են 3 խոշո-
րագույն հատվածներ՝ գիտական, պրակտիկ և կողմնորոշող գործունեու-
թյան. 

ա) էկոլոգիական հետազոտությունների ներդրում և վերլուծում (գի-
տատեխնիկական, սոցիալական, իրավական և այլ ուղղվածությամբ), ո-
րոնք թույլ են տալիս լուծել տեսական էկոլոգիայի և գիտական այլ ուղ-
ղությունների համապատասխան հարցերի կիրառումը, ինչպես նաև լու-
ծել հարցեր, որոնք վերահսկում են համապատասխան ծրագրի ստեղ-
ծումը, այդ թվում և համանման չափանիշների դասավանդումը: 

բ) էկոլոգիական նախագծում, որը թույլ է տալիս ստեղծել տեխնոլո-
գիական նախագծեր էկոլոգիապես մաքուր արտադրանք ապահովելու 
համար, ինչպես նա էկոլոգիական կրթության լուսաբանման, տեղեկաց-
վածության, դաստիարակության, օդի և ջրի մաքրման սարքերի մեխա-
նիզմներ, սոցիալ-էկոլոգիական գործունեության և՛ նորմատիվային, և՛ 
իրավական նախագծեր, որոնք կվերահսկեն շրջակա միջավայրի աղտո-
տումը: Այս նախագծերը կարող են լինել ինքնուրույն, ինչպես նաև 
ապրանքների և ծառայությունների, արտադրության այլ նախագծերի 
բաղկացուցիչ մասը: 

գ) էկոլոգիական մոդելավորման համակարգի նախագծում, ծրագրի 
իրականացման նախագծում և ղեկավարում, ներառյալ ուսումնասիր-
ման, փորձարկման, լիցենզավորման, աուդիտի, վերահսկման հարցերը՝ 
ստեղծելով էկոլոգիական ուղղվածության մոդել: 

Սովորողները կրթական, պրակտիկ, նախագծային, դերային և 
գործնական խաղերի օգնությամբ կգան այն համոզման, որ էկոլոգիա-
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կան գործունեությունը կարող է իրականացվել մարդու տարբեր տեսակի 
արդյունաբերական և բնապահպանական գործունեության շնորհիվ: 

Կիրառական էկոլոգիայի ուսումնասիրման պրոցեսում, բացի ավան-
դական բաժիններից, որոնք կապված են բնական էկոհամակարգերի 
հետ, կարող են ներառվել այնպիսի բաժիններ, ինչպիսիք գոյություն 
ունեն գիտական ոլորտում տարբեր տեսակի ենթահամակարգերի ու-
սումնասիրման համար (մարդու էկոլոգիա, առողջապահական էկոլո-
գիա, գյուղատնտեսական արտադրության էկոլոգիա, արդյունաբերա-
կան էկոլոգիա, կրթական էկոլոգիա և այլն): 

Պրակտիկայում այս չափորոշիչների դասավանդման ժամանակ 
մենք օգտագործում ենք տարբեր տեսակի նորարարական տեխնոլո-
գիաներ: Առավել մեծ ճանաչում ունեն խաղային, նախագծային, մոդելա-
վորող, բանավիճային տեխնոլոգիաները: 

Ճանաչողական գործունեության արդյունքում սովորողները մանկա-
վարժների հետ միասին մշակում են տեսասահիկային ներկայացումներ, 
զեկույցներ, հաղորդագրություններ, նախագծեր, օրինակ՝ այնպիսի թե-
մաներով, ինչպիսիք են՝ «Սոցիալական էկոլոգիայի կառուցվածքը», «Ռ. 
Պարկի սոցիալական էկոլոգիայի մոդելը», «Հասարակության և բնու-
թյան փոխհարաբերության պատմական փուլերը. ինդուստրացիոն ժա-
մանակաշրջան», «Վ. Ի Վերնադսկու և Ն. Ն. Մոյիսեևի նոոսֆերայի մա-
սին ուսմունքը», «Բնօգտագործման էկոլոգիա. հռոմեական ակումբ», 
«Էկոլոգիան և մարդու առողջությունը» և այլն: Հատուկ տեղ են զբա-
ղեցնում առողջապահական խնդիրները և մարդու կյանքի համար բա-
րենպաստ էկոլոգիական միջավայրի ստեղծումը: 

Այսպիսով՝ սոցիալական էկոլոգիան հիմնվում է արդի գիտության 
բաժանման վրա, որն ուսումնասիրում է մարդկային հասարակության և 
բնության փոխհարաբերությունները: Սովորողների կողմից այս չափա-
նիշների ուսումնասիրման պրոցեսում հետազոտվում են նրա առարկան 
և օբյեկտը: 

Այս ուղղությամբ մեր աշխատանքների փորձը թույլ է տալիս մեզ 
մշակել այնպիսի ծրագիր, որը մեծ դեր կարող է ունենալ բնակչության 
տարբեր խմբերի գործառույթների ծանոթացման գործում, ինչպես նաև 
թույլ կտա իրականացնել նրանց գործունեության լիարժեք կազմակեր-
պումը, որն անմիջապես ազդում է բնության, սպառվող բնական ռե-
սուրսների վիճակի վրա: Բացի այդ, տարբեր նորարարական մեթոդ-
ների, ձևերի և տեխնոլոգիաների օգնությամբ տեղի է ունենում իրավի-
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ճակների նախագծում և մոդելավորում` առավել մեծ տեղ հատկացնելով 
բնապահպանական մեթոդներին, որոնք կիրառում են բնակչության տար-
բեր շերտերը: 

Յուրաքանչյուր անհատ փոքր հասակից պետք է գիտակցի իր խոր 
կապը բնության հետ, հասկանա իր դերը նրա պահպանման գործում: 
Այդ իսկ պատճառով սոցիալական էկոլոգիայի հիմնատարրերի ուսուց-
ման արդիականությունը որպես դպրոցական ծրագիր ոչ մեկի մոտ 
կասկած չի առաջացնում և ձեռք է բերում մեծ ճանաչում: Այս գիտական 
ոլորտի զարգացման և կայացման վրա մեծ ազդեցություն ունի մարդու 
էկոլոգիան, քանի որ այն ուսումնասիրում է մարդկանց և շրջակա միջա-
վայրի անմիջական կապը: 

Այսպիսով՝ սոցիալական էկոլոգիան զարգանում և դառնում է գի-
տելիքների ստացման կարևորագույն ոլորտ, օգնում է հասկանալու ոչ 
միայն բնությունը, այլ նաև մարդուն ամբողջությամբ: Սոցիալական էկո-
լոգիան թույլ է տալիս մարդկանց հասկանալ, թե ի՞նչ տեղ են նրանք 
զբաղեցնում Երկրի վրա, ի՞նչ վնաս են հասցնում բնությանը, և ի՞նչ 
պետք է անել այն պահպանելու համար: 
 
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
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Սողոյան Սպարտակ 
Մինասյան Գոհարիկ 

Ամփոփում 

«Սոցիալական էկոլոգիա» առարկայի դասավանդման խնդիրը դպրոցներում 
արդիական է ոչ միայն որպես գիտական խնդիր, այլ նաև կրթական հաստատու-
թյուններում` որպես գիտական հետազոտության ոլորտ: Երեխաների կրթության և 
դաստիարակության նորարացումը ներառում է նաև ոլորտի էկոլոգիացում, երբ ստաց-
ված գիտելիքներն օգտագործվում են մարդկության զարգացման գլոբալ և սո-
ցիալական հետազոտություններում:  

Աշխատանքում ներկայացվում է ոչ միայն «սոցիալական էկոլոգիա» առարկայի 
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խնդիրների վերլուծությունը, այլ նաև հետազոտվում է «սոցիալական էկոլոգիա» 
դպրոցական առարկայի դասավանդման խնդիրները, մեթոդները, ձևերը և տեխնոլո-
գիաները, որոնք առավել արդյունավետ կերպով լուծում են այն խնդիրները, որոնց 
դասավանդման գործընթացում բախվում են մանկավարժներն ու աշակերտները:  

Բանալի բառեր. էկոլոգիա, սոցիալական էկոլոգիա, մարդ, բնություն, նորարա-
րություն, նորարարական տեխնոլոգիա: 

___________________  
 

УПОТРЕБЛЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ОСНОВ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИИ В ШКОЛАХ 

 

Согоян Спартак 
Минасян Гоарик 

Резюме 

Вопрос преподавания дисциплины «Социальная экология» в школах является 
актуальным не только как научный вопрос, а также в образовательных учреждениях 
как отрасль исследования. Актуализация образования и воспитания детей включает 
также экологизация сферы, когда полученные знания употребляются в глобальных и 
социальных исследованиях развития человечества. 

В работе представлен не только анализ задач дисциплины «социальная эколо-
гия», но также исследуются вопросы, методы, формы и технологии преподавания 
школьной дисциплины «социальная экология», которые более эффективно решают те 
вопросы, с которыми сталкиваются педагоги и ученики.  

Ключевые слова: экология, социальная экология, человек, природа, актуализа-
ция, новые технологии. 
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THE APPLICATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF TEACHING 
THE BASICS OF SOCIAL ECOLOGY IN SCHOOLS 

Soghoyan Spartak 
Minasyan Goharik 

Summary 

The issue of teaching the subject "Social ecology" at school is actual not only as an 
issue, but also as a sphere of scientific investigation in educational institutions. The 
innovation of children's education includes also making  the sphere ecological, when 
received knowledge is used in global and social researches of human development. 

Not only the analysis of the subject "social ecology" is represented in this work, but 
also the issues of teaching "social ecology" as a school subject, its methods, ways and 
technologies, that solve the problems which are faced by the pedagogues and pupils 
during the teaching process in an effective way. 

Keywords: ecology, social ecology, human, innovation, innovative technology. 
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ՈՒՍՈՒՑԻՉԸ՝ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 

ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԻՉ∗ 
 

ՂԱԶԱՐՈՍՅԱՆ ԱՆԱՀԻՏ 
ՎՊՀ հոգեբանության և սոցիոլոգիայի 

ամբիոնի դասախոս,  հոգ. գիտ. թեկն., դոցենտ 
 

Ժամանակակից հասարակության մեջ՝ մարդ-
կային գործունեության ընդգրկուն ոլորտում, ու-

րույն տեղ է զբաղեցնում կրթությունը, որի ուղղվածությունից ու արդյու-
նավետությունից են կախված մարդկության զարգացման հեռանկարնե-
րը: Ոմանք թերևս կվիճարկեն այդ փաստը՝ նշելով, որ ժամանակակից 
մարդն ավելի ճկուն է, պրակտիկ, շրջահայաց, այնուամենայնիվ, կրթու-
թյան կարևորությունն ու անհրաժեշտությունն անվիճելի է, քանի որ վեր-
ջինս պետք է կրթի և ձևավորի այն մարդուն, ով ընդունակ է դիմակայել 
կյանքի մարտահրավերներին, ով ընդունակ է նոր գիտելիքներ փնտրել, 
հայթայթել, յուրացնել դրանք և կիրառել ինչպես առօրյայում, այնպես էլ 
ոչ ստանդարտ իրավիճակներում:  

Գիտելիքը, տեղեկացվածությունը, էրուդիցիան հանգեցնում են ան-
ձի ինքնաճանաչման, ներքին և արտաքին ազատության, ներանձնային 
և միջանձնային հարաբերություններում՝ ներդաշնակության: Այս ամենից 
բխում է, որ կրթությունը իրականացնողների՝ ուսուցիչների վրա մեծ 
պարտականություն է դրված: 

Ուսուցիչն այսօր նոր մարտահրավերների առջև է կանգնած. կրթա-
կան անվերջանալի թվացող բարեփոխումները, ծրագրային փոփոխու-
թյունները, ժամանակակից աշակերտի մտածելակերպն ու պահանջները 
և շատ այլ գործոններ նրան ստիպում են վերանայել իր աշխատանքա-
յին զինանոցում եղած գործիքները՝ մեթոդները, աշխատաոճը, գիտելիք-
ները, այլապես ձախողումն անխուսափելի կլինի: 

Բարեփոխումների նպատակը կրթությունն այնպիսի մակարդակի 
բարձրացնելն է, որը երիտասարդ սերնդին հնարավորություն կտա ա-
ռավելագույն չափով պատրաստ լինել ինքնուրույն կյանքի, ինքնուրույն 
որոշումներ կայացնելու և ինքնահաստատվելու: Դրա համար անհրա-
ժեշտ է, որ ուսուցիչները ճիշտ բացահայտեն իրենց աշակերտների. 
                                                           
∗ Նյութը ներկայացվել է 01.02.2019 թ.,   գրախոսվել է 07.02.2019 թ.: 
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♦ ուժեղ ու թույլ կողմերը,  
♦ ընդունակությունները,  
♦ տարիքային և անհատական առանձնահատկությունները,  
♦ ուսման նկատմամբ վերաբերմունքը,  
♦ մոտիվացիան,  

քանի որ իրենք են ուսումնադաստիարակչական գործընթացի կազ-
մակերպիչը:   

Մանկավարժության կարևոր կողմերից մեկը ուսումնառության գործ-
ընթացն է, որտեղ հետևյալ հիմնական հարցադրումներն են արվում՝ 
ե՞րբ, ինչպե՞ս, ինչո՞ւ, ի՞նչ: Ցանկացած ծնող և ուսուցիչ պետք է իմանա՝ 
ե՞րբ և ինչո՞ւ է երեխան պատրաստ լինում դպրոցում սովորելու: Թերևս՝ 
այն ժամանակ, երբ բազմաթիվ անպատասխան հարցեր ունի, երբ ան-
ընդհատ բախվում է իր համար անծանոթ, նոր ու կարևոր խնդիրների, 
որոնց լուծման ճանապարհները չգիտի, քանի որ չունի բավարար գի-
տելիք, փորձ ու միջոցներ և իրեն դեռևս բավականաչափ ուժեղ, ինք-
նուրույն չի զգում: Նա սկսում է աղոտ կամ հստակ գիտակցել, որ դրանք 
լրացնելու, համալրելու կարիք կա, և իրեն պետք է բանիմաց մեկը, ով 
կկարողանա իրեն օգնել, ուղղորդել: Անտարակույս՝ դա ուսուցիչն է: 

Այդ առումով՝ ուսուցչի համար էլ են մի շարք հանգուցային հարցեր 
առաջանում. որքանո՞վ է նա ազնիվ, վստահելի, հուսալի ու նվիրված իր 
ընտրած մասնագիտությանը, անաչա՞ռ է արդյոք, հիշաչար չէ՞ և, ընդ-
հանրապես, ինչպիսի՞ մարդ է և իրավունք ունի՞ սերունդ կրթելու ու ման-
կավարժի բարձր կոչմանն արժանի լինելու: Այս և նմանատիպ հարցերը 
բեկվում են մանկավարժի մեջ, և եթե նա դրանց պատասխանները մա-
սամբ գտնում է կամ գիտի, նշանակում է՝ կաշխատի այդ ոլորտում, եթե 
ոչ՝ հետևանքները հուսադրող չեն: 

Ուսումնական գործընթացում ուսուցիչների աջակցությամբ աշա-
կերտները համակարգված հարստացնում ու համալրում են իրենց գի-
տելիքները, տիրապետում են մարդկային մտքի ձեռքբերումներին, արդ-
յունքներին, ազգային ու համամարդկային բարոյականության արժեքնե-
րին, նորմերին: Ուսուցիչը աշակերտների մեջ սերմանում է սեր ուսման, 
գիտության նկատմամբ, խթանում է նրանց հետաքրքրասիրությունը նո-
րի, անհայտի նկատմամբ, սովորեցնում է վարքն ու հույզերը կառավա-
րել, ինչպես նաև ձևավորում է առողջ մտքով ու հոգեկանով սերունդ: Այդ 
և շատ այլ հարցերի առկայությունը ուսուցչից պահանջում է ոչ միայն 
համապատասխան մասնագիտական կարողություններ ու ընդունակու-
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թյուններ, համառություն, համբերություն, այլև՝ նոր սոցիալական դերի 
ստանձնում, հրաժարում նախկին կարծրատիպերից, որովհետև դա ժամա-
նակի հրամայականն է:  

Ուսուցչի մասնագիտությունը հարգող մանկավարժները պետք է 
տիրապետեն մասնագիտական և մարդկային էթիկայի նորմերին, պա-
տասխանատու լինեն աշակերտների կյանքի, վարքի, հոգեկան առողջու-
թյան ու անձնային աճի համար, արժանապատվորեն կրեն այդ պատաս-
խանատվությունը և պատրաստ լինեն իրենց սաների հետ համագոր-
ծակցության: Այդ առումով տեղին է հիշել Ֆրանսուազ Դոլտոյի միտքը. 
«Մեծերը ձգտում են հասկանալ փոքրերին և իշխանություն բանեցնել 
նրանց նկատմամբ, մինչդեռ արժեր, որ ունկնդրեին...» [3, էջ 157]:  

 Ուսուցիչն է որոշում ուսուցման ձևն ու բովանդակությունը: Ինչպե՞ս 
աշխատել, որ ավելի արդյունավետ լինի. աշխատել ամբողջ դասարանի 
հետ ֆրոնտա՞լ, թե՞ անհատական եղանակով: Դա բխում է դասավանդ-
վող նյութի առանձնահատկություններից, ուսուցչի մշակած ռազմավա-
րությունից, որոնք ուսուցման արդյունքն ու սպասելիքները ավելի շոշա-
փելի կդարձնեն:  

 Անհատական աշխատանքի դեպքում ուսուցիչը համագործակցու-
թյան հնարավորությունները սահմանափակում է, որի պատճառով աշա-
կերտները երբեմն դիմում են այնպիսի մերժելի միջոցների, ինչպիսիք են 
հուշելը, արտագրելը, թաքուն գրքից, տետրից կամ հեռախոսից օգտվե-
լը, որոնք կանխվում են ուսուցչի կողմից: Նա իր աշխատանքում կիրա-
ռում է նաև ֆրոնտալ ձևը՝ աշխատանք ամբողջ դասարանի հետ: Հար-
ցեր է ուղղում ողջ դասարանին՝ պարզելու համար, թե որքանո՞վ են յու-
րացրել նոր նյութը: Դասը արդյունավետ դարձնելու համար ուսուցիչն 
օգտվում է նաև տարբեր հնարներից ու միջոցներից, հանդես է բերում 
անհատական և ստեղծագործական մոտեցում, կիրառում է իր մասնա-
գիտական գիտելիքները, օգտվում է տարբեր մեթոդներից, մեթոդիկա-
ներից, իր և ուրիշների փորձից, ինքնատիպ աշխատաոճից և այլն: Այդ 
ամենը միտված է աշակերտների գիտելիքների ձեռք բերմանը, նրանց 
հմտությունների, կարողությունների ձևավորմանն ու համակողմանի զար-
գացմանը: 

Դրանից հետևում է, որ ուսուցիչը սոսկ տեղեկույթի կրող և հաղոր-
դող չէ. նա աշակերտների մեջ զարգացնում է ինքնուրույն մտածելու, 
հսկայածավալ տեղեկատվության մեջ կողմնորոշվելու, մշակելու և դրանք 
նպատակային ու արդյունավետ օգտագործելու կարողություն: Ժամանա-
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կակից ուսուցչի խնդիրն է. 

♦ տալ կայուն և խոր գիտելիքներ 
♦ կանխատեսել գործունեության տարբեր ձևերի ազդեցությունը 

սոցիալականացման և անձնային որակների ձևավորման վրա 
♦ տալ հայեցի կրթություն ու դաստիարակություն  
♦ նախապատրաստել աշակերտների իմացական և բարոյահոգե-

բանական սահուն անցում դեպի հաջորդ փուլ՝ բուհ և ինքնուրույն կյանք 
♦ ձևավորել գիտական աշխարհայացք և նորօրյա ազատ, անկախ 

քաղաքացիներ: 
Ուսուցիչը թեև ուսումնական գործընթացի հիմնական կազմակեր-

պիչն ու իրականացնողն է, սակայն նա անհատականություն է իր ուժեղ 
ու թույլ կողմերով, աշխատաոճով, միջանձնային հարաբերություններ 
հաստատելու կարողությամբ, աշխարհայացքով, արժեհամակարգով, ո-
րոնք իրենց հետքն են թողնում ուսուցիչ-աշակերտ փոխհարաբերու-
թյունների վրա: Իր գործունեությունն անհրաժեշտ և պատշաճ մակար-
դակով իրականացնելու, ցանկալի արդյունքներ գրանցելու համար հմուտ 
ուսուցիչը փորձում է պարզել աշակերտների վերաբերմունքն ուսման 
նկատմամբ և խմբավորում է նրանց ըստ հետևյալ չափանիշների.  

1. աշակերտներ, ովքեր ձգտում են ձեռք բերել գիտելիքներ, հմտու-
թյուններ, մասնագիտական կարողություններ և հիմնականում բոլոր ա-
ռարկաները լավ են սովորում: Նրանց հետաքրքրությունների շրջանակը 
լայն է. 

2. աշակերտներ, ովքեր հետաքրքրված են գործունեության մի քա-
նի տեսակներով: Թեև ակտիվ են, բայց արագ են ձանձրանում: Նրանց 
կարգախոսն է` «Ամեն ինչից՝ քիչ-քիչ». 

3. աշակերտներ, ովքեր հետաքրքրված են միայն իրենց սիրած, 
նախընտրած առարկաներով: Նրանց գիտելիքների ձեռք բերումը սահ-
մանափակվում է միայն նեղ մասնագիտության շրջանակներում: Նրանց 
հատուկ է կենտրոնացվածությունը, գիտելիքների ձեռք բերման ընտրո-
ղական բնույթը. 

4. աշակերտներ, ովքեր ընդգրկված են «անաշխատասերների» 
խմբում: Նրանք ուսման նկատմամբ անտարբեր են, հաճախ են բացա-
կայում դասերից, չեն մասնակցում դասարանական, դպրոցական և 
արտադպրոցական միջոցառումներին: Պատճառները շատ են:  

Այդ ամենի իմացությունը հնարավորություն կընձեռի ուսուցչին աշ-
խատանքները կառուցողաբար կառուցել և գտնել օպտիմալ լուծումներ: 
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Մասնագիտական աճ և աշխատանքային հաջողություններ արձա-

նագրելու համար ուսուցիչը պետք է ունենա մասնագիտական պատ-
րաստվածություն, ընդհանուր զարգացվածություն, ճիշտ եզրահանգում-
ներ կատարելու, աշակերտների համար պրոբլեմային իրավիճակներ 
ստեղծելու կարողություն, ստեղծագործականություն, այլ անհրաժեշտ ո-
րակներ:  

Ստեղծագործականությունը կամ կրեատիվությունը բարդ ֆենոմեն 
է. այն կապված է մարդու բոլոր հոգևոր ուժերի լարվածության, դրանց 
ինտենսիվ աշխատանքի հետ և պահանջում է զարգացած նուրբ դիտու-
նակություն, էականի ընտրողական մտապահում, կամային լարվածու-
թյուն, անշեղ, տևական և կենտրոնացված ուշադրություն, հուզական վե-
րելք՝ ներշնչման հատուկ վիճակով [1, էջ 356]: Այդ և վերոնշյալները, 
անշուշտ, չափազանց կարևոր են կրթության համակարգում, սակայն 
պակաս կարևոր չեն ուսուցչի անձնային որակները, քանի որ ուրիշ որևէ 
այլ աշխատանքում թերևս այնքան չեն կարևորվում մարդու անհատա-
կան հատկանիշները, որքան մանկավարժական գործունեության մեջ: 
Ուսուցիչն ուղղակի և անուղղակի կերպով ներգործում է սաների վրա, 
օրինակ է հանդիսանում նրանց համար, ամբողջությամբ տոգորված ու 
ներշնչված է իր աշխատանքով և վարակում է նաև սաներին:  

Ուսուցչի աշխատանքի կարևորագույն և անբաժան մասն է կազմում 
նրա դիրքորոշումը, էմպատիան, հաղորդակցվելու կարողությունը, ար-
տահայտիչ և հուզական խոսքը, իր ասելիքը աշակերտներին հասցնելու 
և հանդիպակաց ակտիվություն առաջ բերելու կարողությունը:  

Հաղորդակցումը մարդկանց մեկը մյուսի վրա փոխգործողության, 
փոխներգործության բազմաշերտ գործընթաց է: Այն կարող է դիտարկ-
վել ոչ միայն որպես գիտակցված գործողություն, ռացիոնալ կերպով 
ձևակերպված տեղեկության խոսքային փոխանակում, այլև որպես մարդ-
կանց միջև անմիջական հուզական ու զգացմունքային շփում [2, էջ 110]:  

Բանավոր խոսքում փոխկապված են բանականն ու հուզականը: Ու-
սուցիչները դա շատ լավ գիտեն: Ւսկապես, առանց հույզերի չկա ներ-
շնչում, մոտիվացիա, հետաքրքրություն, գիտելիքներ ձեռք բերելու, կյան-
քի իմաստը որոնելու ցանկություն: 

Իսկ ի՞նչ է ներշնչումը. այն մարդու գիտակցության մեջ որևէ գաղա-
փարի, հոգեվիճակի մուծումն է առանց ներշնչվող սուբյեկտի անմիջա-
կան մասնակցության: Ներշնչման արդյունքում փոփոխություններ են 
նկատվում ներշնչվողի զգացմունքներում, մտածելակերպում և կյանքում 
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[2, էջ 1611]:  

Լավ ուսուցիչը աշակերտների մեջ ձևավորում է նաև այն միտքը, որ 
անձը ինքը պետք է հաղթահարի իր առջև ծառացած դժվարությունները՝ 
հաղթանակ տանելով և՛ իր, և՛ ուրիշների նկատմամբ: Բայց այդ 
պայքարը պետք է լինի կառուցողական:  

Հայտնի է, որ ուսումնական գործընթացը կազմակերպելիս ամեն 
ինչ չէ, որ կանխատեսելի է, քանի որ գոյություն ունեն մի շարք պատ-
ճառներ, գործոններ, որոնք խանգարում են ուսուցչին իրականացնելու 
իր մտահղացումները: 

Ձեզ ենք ներկայացնում Տ. Շամովայի առաջարկած «Մանկավար-
ժական գործունեության խոչընդոտները և խթանող գործոնները» 
 

Հարցաթերթիկ 1 
Նպատակը. բացահայտել ուսուցչի ինքնազարգացման ընդունա-

կությունները: 
Պատասխանել հետևյալ հարցերին՝ նշանակելով հետևյալ միավոր-

ները.  
5 - եթե տվյալ հաստատումը լրիվ համապատասխանում է իրակա-

նությանը 
4 - ավելի շուտ համապատասխանում է, քան՝ ոչ 
3 - և՛ այո, և՛ ոչ 
2 - ավելի շուտ չի համապատասխանում 
1 - չի համապատասխանում: 
 
 1. Ես ձգտում եմ ուսումնասիրել, ճանաչել ինձ:  
 2. Ես ժամանակ եմ թողնում զարգացման համար, ինչքան էլ որ 

զբաղված լինեմ աշխատանքով և տնային գործերով: 
 3. Ծագող արգելքները խթանում են իմ ակտիվությունը:  
 4. Ես փնտրում եմ հետադարձ կապ, որովհետև դա օգնում է 

ճանաչել և գնահատել ինձ: 
5. Ես ռեֆլեքսիայի եմ ենթարկում իմգործունեությունը՝ հատուկ 

ժամանակ Առանձնացնելով դրա համար: 
6. Ես վերլուծության եմ ենթարկում իմ զգացմունքներն ու փորձը: 
7. Ես շատ եմ կարդում: 
8. Ես քննարկում եմ ինձ հետաքրքրող հարցերը: 
9. Ես հավատում եմ իմ ուժերին: 
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10. Աշխատում եմ լինել ավելի բաց: 
11. Ես գիտակցում և զգում եմ այն ազդեցությունը, որը թողնում են 

շրջապատի մարդիկ: 
12. Ես կառավարում, ուղղորդում եմ իմ մասնագիտական զար-

գացումը և ստանում եմ դրական արդյունքներ: 
13. Ես բավականություն եմ ստանում նոր բան յուրացնելուց: 
14. Մեծացող պատասխանատվությունը չի վախեցնում ինձ: 
15. Ես դրական կվերաբերվեմ իմ ծառայողական առաջընթացին: 
Հաշվե՛ք միավորների ընդհանուր գումարը 
75-55 – ակտիվ զարգացում  
54-36 – բացակայում է ինքնազարգացման բարդ համակարգը, 

կողմնորոշումը դեպի զարգացում կախված է պայմաններից 
35-15 – արգելակված զարգացում: 
 

Հարցաթերթիկ 2 
Նպատակը. բացահայտել ուսուցչի իներցիան, կարծրատիպը: 
1. Հիասթափություն նախկինում ունեցած անհաջողություններից: 
2. Այդ հարցում ղեկավարության կողմից աջակցության բացակա-

յություն: 
3. Շրջապատի թշնամանքը, նախանձն ու խանդը: 
4. Ձեր մեջ կատարվող փոփոխությունները վատ ընկալելը և ձգտու-

մը նորին: 
5. Հետադարձ կապի անհամապատասխանությունը կոլեկտիվի ան-

դամների և ղեկավարության հետ, այսինքն՝ Ձեր մասին օբյեկտիվ ին-
ֆորմացիայի բացակայությունը: 

6. Առողջական վիճակը: 
7. Ժամանակի սղությունը: 
8. Սահմանափակ ռեսուրսները, կենցաղային սուղ պայմանները:  
Խթանող գործոններ 
1. Դպրոցի մեթոդական աշխատանք: 
2. Սովորելը դասընթացներում: 
3. Գործընկերների օրինակն ու ազդեցությունը:  
4. Ղեկավարների օրինակն ու ազդեցությունը: 
5. Աշխատանքի կազմակերպումը դպրոցում: 
6. Ղեկավարների ուշադրությունը այդ պրոբլեմի նկատմամբ: 
7. Վստահություն:  
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8. Գործունեության նորույթը, աշխատանքի պայմանները և էքսպե-

րիմենտի հնարավորությունը:  
9. Ինքնակրթությամբ զբաղվելը: 
10. Հետաքրքրությունը աշխատանքի նկատմամբ: 
11. Մեծացող պատասխանատվությունը: 
12. Կոլեկտիվում ճանաչում ունենալու հնարավորությունը: 

 

Ուսուցչի ուսուցումը, զարգացումը և ինքնազարգացումը 

Ուսուցչի ինքնազարգացման 
ընդունակություններ 

Ուսուցչի 
անուն, 

ազգանուն

Խթանող
գործոն-

ներ 

Արգելա-
կող 

գործոններ

Չափում-
ների 

համակարգ
1. Ակտիվ ինքնազարգացում    
2. Չկայացած ինքնազարգա-

ցում, որը կախված է պայ-
մաններից 

    
 

3. Դադարեցված ինքնազար-
գացում 

    

Հարցաթերթիկների մշակման արդյունքում՝ ազգանունները գր-
վում են աղյուսակում՝ կախված ուսուցչի ինքնազարգացման, պատրաս-
տակամության աստիճանից: Արգելակող և խթանող գործոնները դասա-
վորվում են միջին միավորի ցուցանիշների օգնությամբ և նույնպես անց-
կացվում աղյուսակում [4, էջ 89-92]:  

Բնականաբար, դժվար է թվարկել, և միտում էլ չունենք մանկավար-
ժական գործունեության և ուսումնական գործընթացի բոլոր առավելու-
թյուններն ու խոչընդոտները թվարկել, այնուամենայնիվ մի բան հստակ 
է, որ ուսուցիչն է ուսումնադաստիարակչական գործընթացի հիմնական 
կազմակերպիչը, նա է աշակերտներին փոխանցում առարկայի կարևորու-
թյան գիտակցումը՝ ինքն էլ խորապես հավատալով դրան, նա է աշակեր-
տական կոլեկտիվ և ուսումնական մոտիվներ ձևավորողը, նա է սեր 
արթնացնում ամեն մի նորի, գեղեցիկի նկատմամբ:  
 
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 

1. Բալյան Ա., Մանկավարժական հոգեբանության հարցեր, Եր., «Լույս», 1983, – 456 էջ: 
2. Նալչաջյան Ա., Հոգեբանական բառարան, Եր., «Լույս», 1984, – 240 էջ: 
3. «Փոքրիկ քայլերի հեղափոխությունը», Կանաչ տուն՝ Ծիածանային պարտեզ, խմբ. 

խորհուրդ՝ Ազարյան Կ., Բարիկյան Կ., Եր., 1998, – 157 էջ: 
4. Рогов И., Настольная книга практического психолога, книга 2, М., 2002, – 480 c. 
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Ղազարոսյան Անահիտ 

Ամփոփում 

Հոդվածում ներկայացվել է ուսուցչի դերը ուսումնական գործընթացում: Անդրա-
դարձ է կատարվել մանկավարժական որոշ հարցերի՝ նկատի ունենալով, որ ուսուցիչ-
ները շատ ջանք ու եռանդ են ծախսում՝ ամբողջությամբ նվիրվելով իրենց առաքելու-
թյանն ու երեխաներին: Նրանք ցանկանում են ավելի լավ ճանաչել իրենց աշակերտ-
ների հնարավորությունները, ուժեղ ու թույլ կողմերը, հանդես բերել անհատական մո-
տեցում, կրթությունը համապատասխանեցնել այն պահանջներին, որը երիտասարդ 
սերնդին հնարավորություն կտա ինքնադրսևորվելու, ինքնուրույն որոշումներ կայաց-
նելու և ինքնահաստատվելու: Եվ քանի որ վերջին երկու տասնամյակում կրթական 
ոլորտում տեղի են ունեցել բարեփոխումներ ու համակարգային վերաձևումներ, որոնք 
նոր մոտեցումներ և նոր պահանջներ են առաջադրում ուսուցիչներին, նրանք այսօր 
նոր մարտահրավերների առջև են կանգնած. Ստիպված են վերանայել իրենց աշխա-
տանքային զինանոցում եղած գործիքները՝ մեթոդները, աշխատաոճը, գիտելիքները, 
մասնագիտական գրականությունը: Դրա համար անհրաժեշտ է, որ ուսուցիչները 
ճիշտ բացահայտեն ոչ միայն իրենց աշակերտների ընդունակությունները, այլ նաև 
իրատեսորեն գնահատեն սեփական հնարավորությունները, մասնագիտական պատ-
րաստության աստիճանը, մասնագիտական աճի հեռանկարները, քանի որ իրենք են 
աշակերտական կոլեկտիվ և ուսումնական մոտիվներ ձևավորողը և ուսումնական գործ-
ընթացի հիմնական կազմակերպիչը: Հոդվածում վեր են հանվել նաև մանկավարժա-
կան գործունեության որոշ խոչընդոտներ ու խթաններ, որոնք արգելակում կամ նպաս-
տում են ուսուցչի գործունեությունը՝ նպատակ ունենալով մասամբ նշել այն ուղիները, 
որոնք ավելի արդյունավետ կդարձնեն ուսումնադաստիարակչական գործընթացը: 

Բանալի բառեր. աշակերտ, ուսուցիչ, գիտելիք, ուսումնական գործունեություն, 
կրթություն: 

___________________  
 

ПЕДАГОГ КАК ОРГАНИЗАТОР УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Казаросян Анаит 

Резюме 

В статье представлена роль учителя в образовательном процессе. Имелись в 
виду некоторые педагогические проблемы, учитывая, что учителя тратят много сил и 
энтузиазма, полностью посвятив себя своей миссии и детям. Они хотят лучше распоз-
нать способности, сильные и слабые стороны своих учеников, обеспечить индивидуаль-
ный подход к приведению образования в соответствие с требованиями, которые поз-
волят молодому поколению проявить самовыражение, самоопределение и уверенность 
в себе. И поскольку за последние два десятилетия в сфере образования произошли 
реформы и системные преобразования, которые выдвинули новые подходы и новые 
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требования к учителям, они сегодня сталкиваются с новыми проблемами. Учители 
должны пересмотреть инструменты, методы, стиль работы, знания, профессиональ-
ную литературу в своем рабочем арсенале. Именно поэтому учителя должны опреде-
лять не только способности своих учеников, но и оценивать их собственные способ-
ности, степень профессионализма, перспективы профессионального роста, поскольку 
они являются организатором учебной мотивации и основным организатором учебной 
программы. В статье также описываются некоторые препятствия и стимулы педагоги-
ческой деятельности, которые мешают или способствуют деятельности учителя с це-
лью частично указать пути, которые сделают процесс обучения более эффективным. 

Ключевые слова: ученик, учитель, знания, образовательная деятельность, 
образование. 

___________________  
 

TEACHER AS THE EDUCATIONAL PROCESS ORGANIZER 

Ghazarosyan Anahit 

Summary 

The article presents the role of the teacher in the educational process. There have 
been some pedagogical issues in mind, given that teachers spend a lot of effort and enthu-
siasm fully devoted to their mission and children. They want to better recognize their stu-
dents' abilities, strengths and weaknesses, provide a personal approach to bringing educa-
tion into line with the demands that will enable the younger generation to self-expression, 
self-determination and self-reliance. And since over the last two decades reforms and sys-
temic reorganizations have taken place in the field of education, which have put new ap-
proaches and new demands on teachers, they are facing new challenges today. They have 
to reconsider tools, methods, work style, knowledge, professional literature in their work 
arsenal. That's why teachers need to identify not only the abilities of their students, but 
also to evaluate their own capabilities, the degree of professionalism, the professional 
growth prospects, as they are the organizer of student collective and educational motiva-
tion and the main organizer of the curriculum. The article also outlines some of the obsta-
cles and incentives for pedagogical activities that hinder or contribute to the teacher's 
activities with a view to partly point out the ways that will make the learning process more 
effective. 

Keywords: pupil, teacher, knowledge, educational activities, education. 
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ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ԱՐԴԻ 

ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ∗ 
 

ՄՈՎՍԵՍՅԱՆ ՀՈՎՍԵՓ 
Քաղաքական գիտությունների թեկնածու 

 
Քաղաքական գիտության պատմական ակունքները սկիզբ են առ-

նում տակավին Հին աշխարհից՝ ի դեմս առաջին հետազոտողներ Արիս-
տոտելի (Ք. ա. IV դ.), Ցիցերոնի (Ք. ա. I դ.) և ուրիշների։ Բնագավառի 
առարկայացմամբ՝ քաղաքական գիտությունը՝ որպես առանձին ճյուղ, 
կայանում է միայն 19-րդ դարի կեսերին, երբ ԱՄՆ-ի և Եվրոպայի առա-
ջատար համալսարաններում ստեղծվում են համապատասխան ամբիոն-
ներ։ Գիտակարգի բուռն զարգացումը տեղի է ունենում հատկապես 20-
րդ դարում՝ հասարակության քաղաքական կյանքի բարդացմամբ պայ-
մանավորված, երբ Իտալիայում և Գերմանիայում հաստատվում է ֆա-
շիստական ռեժիմ: Քաղաքագիտությունը խորհրդային կարգերի ժամա-
նակ համարվում էր բուրժուական հասարակագիտության ուղղություն և 
բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում չէր դասավանդվում։ 
Այդ գիտության մի շարք հիմնահարցեր տարրալուծվում էին հասարա-
կագիտական մյուս առարկաների մեջ, որոնք դասավանդվում էին միայն 
մարքսիստական հայեցակարգով և խիստ կուսակցականացված սկզբունք-
ներով։ 

1980-ական թվականների երկրորդ կեսից սկսվում է հասարակու-
թյան քաղաքական կյանքի ժողովրդավարացման գործընթացը: Խորհր-
դային երկրի առաջատար համալսարաններում, այդ թվում նաև Երևանի 
պետական համալսարանում, ստեղծվում են քաղաքական գիտություն-
ների ամբիոններ։ Արդեն մեր օրերում՝ անկախության շրջանում, կարող 
ենք արձանագրել այն իրողությունը, որ մարդկանց վերաբերմունքը և 
գնահատումը քաղաքական գիտության, քաղաքական արժեքների և 
բուն քաղաքականության նկատմամբ արմատապես փոխվել են՝ որպես 
զարգացող իրադարձությունների արդյունք [2]: 

Քաղաքական գիտության զարգացումը՝ որպես գիտություն և կրթա-
կան առարկա, պայմանավորվում է հատկապես ժողովրդավարության 

                                                           
∗ Նյութը ներկայացվել է 24.05.2019 թ.,   գրախոսվել է 29.05.2019 թ. 
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արժեքների տարածմամբ և քաղաքական կյանքի բազմազանությամբ։ 
Ընդհանուր ընտրական իրավունքի տարածմամբ՝ արձանագրում ենք, որ 
գրեթե վերացան ընտրությունների մասնակցության սահմանափակում-
ները, և քաղաքացիները ներգրավվեցին քաղաքական որոշումների կա-
յացման գործընթացներում ընտրությունների, հանրաքվեների, տեղե-
կատվական ռեսուրսների միջոցով: Քաղաքական հաստատությունների 
համակարգը դարձավ ավելի բարդ, զարգացան քաղաքական կուսակ-
ցությունները և զանգվածային լրատվամիջոցները: Քաղաքացիների մոտ 
անհրաժեշտություն առաջացավ քաղաքականությունում տեղի ունեցածը 
հասկանալու ոչ թե միայն սովորական, այլև քաղաքական գործընթաց-
ների համակարգված և նպատակային ուսումնասիրության մակարդա-
կով: Ակնհայտ է, որ քաղաքականությունը պետք է հիմնված լինի գիտա-
կան չափորոշիչներին համապատասխանող գիտելիքների, օբյեկտիվ օ-
րինաչափությունների, մեխանիզմների, սկզբունքների ու նորմերի հաշ-
վառման վրա, որոնք կարգավորում են հասարակության զարգացումը:  

Հետխորհրդային շրջանում զգալի փոփոխություններ են կատարվել 
Հայաստանի Հանրապետության կրթական քաղաքականության մեջ. 
փոխվել են նպատակները, բովանդակությունը, մոտեցումները: «Բարձ-
րագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օ-
րենքի 11-րդ հոդվածը ուղղված է` «8) սովորողների մեջ քաղաքացիա-
կան դիրքորոշման, հմտությունների և աշխատանքի նկատմամբ պա-
տասխանատվության արմատավորմանը` ժողովրդավարական և քաղա-
քացիական հասարակության կառավարման պայմաններում» [1]: 

Սույն հոդվածի նպատակն է պարզել քաղաքական գիտության դա-
սավանդման հիմնախնդիրներն այն բուհերում, օրինակ, Երևանի պե-
տական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղում, որտեղ «Քաղաքագի-
տությունը» բուն մասնագիտական առարկա չէ, թեև այդ հանգամանքը 
չի խանգարում գիտակարգի պատշաճ ընկալմանը՝ կրթագաղափարա-
կան հենքի վրա քաղաքացիական հասարակություն և իրավական պե-
տություն կառուցելու տեսանկյունից: 

Հայաստանում բուհերը (մասնավորապես մարզերում գործող) հա-
ճախ համալրվում են հանրակրթական դպրոցների այնպիսի շրջանա-
վարտներով, որոնք նվազագույն պատկերացում իսկ չունեն քաղաքացու, 
քաղաքացիական հասարակության և մարդու իրավունքների մասին: 
Ավարտելով բուհը՝ նրանք, ցավոք, մեծ մասամբ մնում են խնդրո առար-
կայից գիտելիքների նույն՝ անբավարար մակարդակի վրա։ Ոչ մասնա-
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գիտացված բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում քաղա-
քական գիտությունը հաճախ ուսումնասիրվում է մակերեսայնորեն: 
Կրթական այս առարկայի յուրացման անբավարար մակարդակը բա-
ցատրվում է ոչ միայն սովորողների ցածր մոտիվացիայով, այլ նաև դա-
սախոսների մասնագիտական ոչ համարժեք որակներով, ինչպես նաև 
դասավանդման գործընթացում հին և ժամանակավրեպ մեթոդների կի-
րառմամբ: Խիստ թույլ է քաղաքական գիտության դասավանդման մե-
թոդական զինանոցը, որը չի կարող բացասաբար չազդել կրթական 
նպատակին հասնելու գործընթացի վրա: Կան նաև օբյեկտիվ այլ պատ-
ճառներ, մասնավորապես կրթական ծրագրերով նախատեսված ժամա-
քանակի խիստ սակավությունը, որի պատճառով դասավանդողները 
հաճախ չեն տեղավորվում թեմաների շրջանակներում՝ երբեմն ստիպ-
ված լինելով կրճատել նյութի ծավալն ու «սեղմել» բովանդակությունը: 
Ասվածից միանգամայն ակնհայտ է, որ ուսանողները չեն կարողանում 
լիարժեք կերպով ուսումնասիրել թեման, ծանոթանալ քաղաքականու-
թյան և քաղաքական գործընթացների նրբություններին:  

Մարզերում բնակվող երիտասարդության՝ քաղաքագիտական ա-
ռումով ոչ բավարար կրթվածության պայմաններում միանգամայն տեղին 
է հնչում հարցադրումը՝ նախընտրական միջոցառումների ժամանակ ին-
չո՞ւ են հսկայական միջոցներ վատնվում, օրինակ, գովազդային այն վա-
հանակների կամ նախընտրական պաստառների վրա, որոնց բուն նշա-
նակությունն ամենից առաջ ընտրողներին ընտրական տվյալ գործընթա-
ցին հնարավորինս ակտիվ մասնակցության կոչելն է: Մի՞թե պարզ չէ, որ 
քաղաքացուն ընտրական տեղամաս կարող է առաջնորդել ամենից ա-
ռաջ ոչ թե վահանակը կամ պաստառը, այլ մարդու քաղաքացիական 
դիրքորոշումը, ընտրությանը մասնակցելու իր կարևորագույն պարտքի 
գիտակցումը: Իսկ վերջինս հնարավոր է միայն քաղաքագիտական 
պատշաճ կրթության պարագայում: Եվ որպեսզի այդ կրթությունն իրա-
կանանա, գուցե հարկ է նախ ավելացնե՞լ քաղաքական գիտության դա-
սաժամերի քանակը, բարձրացնել դրանց արդյունավետությունը, հարս-
տացնել մեթոդական այն պաշարները, որոնց կիրառումն էլ կհանգեցնի 
գիտակից քաղաքացի ձևավորելու տեսլականի իրականացմանը: 

Գիտակից քաղաքացի. ահա քաղաքական գիտության դասավանդ-
ման գերագույն նպատակը: Անհրաժեշտ է երիտասարդներին գործնա-
կանում սովորեցնել՝ ըմբռնելու ընթացիկ քաղաքական իրադարձություն-
ները, արտահայտելու սեփական քաղաքացիական դիրքորոշումը, ունե-
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նալու սեփական քաղաքական համոզմունքները, պայքարելու դրանց 
համար, եթե նույնիսկ դրանք չեն համընկնում իշխող քաղաքական ուժի 
դիրքորոշմանը: Ցանկացած երկիր ի վերջո կանգնում է քաղաքական ու 
սոցիալական աղետի առջև ամենից առաջ իր քաղաքացիների քաղաքա-
կան անգրագիտության պատճառով: Անհրաժեշտ է քաղաքացիական 
հասարակության ձևավորման հայեցակարգերում փոխել նաև կրթու-
թյան օբյեկտը կամ, այլ կերպ ասած, թիրախը. «ժողովրդավարության 
ոգով» չինովնիկական խավի դաստիարակությունը մեծ մասամբ ան-
պտուղ զբաղմունք է. անհրաժեշտ է դա սկսել երիտասարդ տարիքից: 
Աշխարհայացքային կարծրացած պատկերացումներ և քաղաքական ժա-
մանակավրեպ նախընտրություններ ունեցող ավագ և միջին սերունդը, 
որ նաև պաշտոնեական դասի հիմնական միջուկն է այսօր, ավելի 
դժվարությամբ է ընկալում փոփոխությունների հրամայականը, իսկ հա-
ճախ՝ նաև ընդվզում դրանց դեմ:  

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում, որտեղ հեղինակը դասավանդում է 
2011 թվականից, «Քաղաքագիտություն» առարկայի դասավանդման 
առնչությամբ կան էական խնդիրներ ու բացթողումներ, որոնք, ինչպես 
արդեն վերը նշվեց, ուղղակիորեն վերաբերում են մեթոդական զինա-
նոցի աղքատությանը և ժամանակակից մեթոդաբանության բացակայու-
թյանը: Ուսուցման գործընթացում առավել կենտրոնանալով տեղեկատ-
վության վրա, որ ինքնին գիտելիք չէ, նվազեցվում են քաղաքական գի-
տության ուսուցման հնարավորությունները առարկայի բովանդակային 
յուրացման և խորքային ընկալման տեսակետից: Իսկ դասախոսության 
մեթոդը, որով հիմնականում անցկացվում են քաղաքական գիտության 
դասերը, եթե չի զուգակցվում արդի ինտերակտիվ մեթոդների հետ, 
ուսուցումն ինքնաբերաբար վերածվում է զուտ տեղեկատվության փո-
խանցման միջոցի՝ կտրուկ նվազեցնելով դասի արդյունավետությունը և 
սովորողների մոտիվացիան: Մինչդեռ ժամանակակից մանկավարժա-
կան մեթոդները լայն հնարավորություններ են ընձեռում ուսանողին՝ տե-
ղեկատվության պասիվ կրողից վերածվել ուսուցման ակտիվ գործոնի: 
Այս դեպքում ուսանողը հանդես է գալիս որպես ուսուցման սուբյեկտ, 
իսկ ուսուցման նոր մեթոդաբանությունը նկատելիորեն կբարձրացնի 
քաղաքագիտական գիտելիքների յուրացման, ինչպես նաև դրանք կեն-
սակոչելու նրա կարողություններն ու հմտությունները: Այս առումով 
խիստ կարևոր է քաղաքագիտական ուսուցման պրակտիկայում սեմի-
նարների և գործնական պարապմունքների տարբեր եղանակների կի-
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րառումը, որը, սակայն, լիարժեք կերպով իրականացնել հնարավոր չէ 
ուսումնական ժամանակի խիստ սղության պատճառով: Ուսանողը, եթե 
նույնիսկ գերազանց յուրացրել է նյութը, դժվարանում է դրանք գործնա-
կանորեն կիրառելու հարցում, որը նվազեցնում է ուսուցման ընդհանուր 
որակը: Օրինակ, «քաղաքացի» հասկացության սահմանումը հստակ ըմ-
բռնել դեռևս չի նշանակում դառնալ ակտիվ, իր իրավունքների պաշտ-
պանությանը հետամուտ և պարտականությունների կատարմանը պատ-
րաստ քաղաքացի՝ քաղաքացիական հասարակության լիիրավ անդամ: 
Դասախոսը ոչ միայն պետք է ապահովի գիտելիքի որոշակի մակար-
դակ, այլև, առաջին հերթին, աշխատի ուսանողի մոտ զարգացնել այն-
պիսի հատկանիշներ, ինչպիսիք են ինքնուրույնությունը, նախաձեռնո-
ղականությունը, խելամիտ ռիսկային պատրաստակամությունը, պա-
տասխանատվությունը:  

Բուհական համակարգում քաղաքական գիտության ուսուցմանը 
խոչընդոտող պատճառներից մեկն էլ այն իրողությունն է, որ մեր երկ-
րում երկար ժամանակ իբրև առանձին գիտաճյուղ և ուսումնական ա-
ռարկա այն չի ուսուցանվել (բնականաբար, նկատի ունենք խորհրդային 
ժամանակաշրջանը), տասնամյակներ շարունակ այս առարկայի համար 
դասագրքեր կամ մեթոդական ձեռնարկներ չեն հրատարակվել: Հե-
տևաբար զարմանալի չէ, որ այսօր բազմաթիվ հայ հեղինակներ, հեն-
վելով արևմտյան քաղաքագիտական մտքի ձեռքբերումների և գաղա-
փարների վրա, ուսուցման գործնական մակարդակում իրենց գրքերում 
հղումներ են կատարում գլխավորապես նույն այդ արևմտյան քաղաքա-
կան կառուցվածքներին ու կառավարման համակարգերին, պետական 
ռեժիմներին: Վտանգավորն այն է, որ այդ հղումները երբեմն արվում են 
աննկատ՝ չգիտակցելով կամ սքողելով դրանց ամբողջ վտանգավորու-
թյունը, չխորանալով դրանց բացասական նշանակության մեջ, որի հե-
տևանքով հաճախ մոռացվում են ազգային առանձնահատկությունները: 
Ասվածը հատկապես վերաբերում է 1990-ական թվականներին, երբ մեր 
երկրում արմատավորվում էին արևմտյան ժողովրդավարության արժեք-
ները: 

Կրթական գործընթացում գիտելիքահեն մոտեցման վեկտորի փո-
փոխությունը՝ դեպի գործնական-կողմնորոշված մոտեցում, անխուսա-
փելիորեն հանգեցրել է ուսուցման մեթոդների և տեխնոլոգիաների կի-
րառման միանգամայն նոր դրվածքի, որի շնորհիվ կարելի է հասնել 
նշված գործնականությանը: 
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Նախանշված նպատակներին հասնելու գործում առաջնակարգ դեր 

կարող են խաղալ ուսուցման ակտիվ և ինտերակտիվ (գործուն և փոխ-
ներգործուն) մեթոդները: 

Ինտերակտիվ մեթոդներն ուսուցման եղանակներ են, որոնք հիմն-
ված են միմյանց հետ սովորողների ակտիվ փոխգործակցության 
սկզբունքի վրա: Ինտերակտիվ ուսուցումը ենթադրում է. 

1. ուսուցում՝ հիմնված ուսումնական միջավայրի հետ սովորողների 
փոխգործակցության վրա, որը ծառայում է փորձի յուրացմանը,  

2. ուսուցում՝ հիմնված մարդկային փոխհարաբերությունների և 
փոխներգործությունների հոգեբանության վրա,  

3. ուսուցում, որն ընկալվում է որպես ճանաչողության միասնական 
գործընթաց, երբ գիտելիքները ձեռք են բերվում համատեղ գործունեու-
թյան ընթացքում երկխոսությունների միջոցով: 

Ինչպես արդեն նշվել է, ակտիվ ուսուցման ժամանակ ուսանողը մեծ 
մասամբ հանդես է գալիս որպես ուսումնական գործընթացի սուբյեկտ՝ 
գործող անձ, դասավանդողի հետ մտնում երկխոսության մեջ, ակտիվո-
րեն մասնակցում գիտաճանաչողական գործընթացին՝ կատարելով ստեղ-
ծագործական, հետազոտական խնդրահարույց առաջադրանքներ [5]: 

Ուսուցման ակտիվ մեթոդները թույլ են տալիս հաջողությամբ ձևա-
վորել խմբում հարմարվելու ընդունակություն, անձնական կապեր հաս-
տատելու կարողություն՝ տեղեկատվության փոխանակման նպատակով, 
խմբի գործունեության համար իր վրա պատասխանատվություն վերցնե-
լու պատրաստակամություն, գաղափարներ, նախագծեր առաջադրելու և 
ձևակերպելու ընդունակություն, արդարացված ռիսկի գնալու և ոչ ստան-
դարտ որոշումներ կայացնելու ունակություն, սխալների և վրիպումների 
կրկնությունից խուսափելու կարողություն, սեփական մտքերը պարզ և 
համոզիչ շարադրելու, համառոտաբան, բայց նաև հասկանալի լինելու 
հմտություն, կատարած քայլերի հետևանքները կանխատեսելու ընդու-
նակություն, սեփական գործունեությունը և ժամանակն արդյունավետ 
կառավարելու վարպետություն: 

Ակնհայտ է, որ ինտերակտիվ մեթոդները և տեխնոլոգիաները ընդ-
հանուր մանկավարժական հասկացություններ են՝ բնորոշ ընդհանրա-
պես մանկավարժական գործունեությանը՝ առանց առարկայական կամ 
ոլորտային տարբաժանումների։ Այնուամենայնիվ որոշ ուսումնական 
առարկաներ, իրենց բնույթով պայմանավորված, առավել արդյունավե-
տորեն յուրացվում են հենց այդ մեթոդների ու տեխնոլոգիաների կիրառ-
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Այդպիսի առարկաներից է «Քաղաքագիտությունը», որի ուսուցումը 
բնականորեն ենթադրում է գործընթացի մասնակիցների ակտիվ և փոխ-
ներգործուն վիճակ, որը լայն տեղ է բացում խմբային և ընդհանուր 
քննարկումների, բանավեճերի համար՝ այդպիսով ստեղծելով իրավի-
ճակ, երբ սովորողը դառնում է գործունեության սուբյեկտ։ 

Ուսուցման ինտերակտիվ մեթոդները թույլ են տալիս գործնական 
որևէ խնդրի լուծման միջոցով ավելի արդյունավետ դարձնել գիտելիքի 
ընկալումը, յուրացումը և ստեղծագործական կիրառումը [4]: Ինտերակ-
տիվ ուսուցումը ձևավորում է անկաշկանդ մտածելու, խնդրահարույց 
իրավիճակները յուրովի տեսնելու, գնահատելու և դրանցից արդյուվետ 
դուրս գալու կարողություններ։ Այն ապահովում է որոշակի կարևորա-
գույն արդյունքների ամրագրումներ ինչպես անհատ մասնակցի, այնպես 
էլ խմբի և մասնակիցների ողջ կազմի համար։ Անհատական ձեռքբե-
րումների թվում են ուսումնական միջավայրի հետ փոխգործակցության 
շնորհիվ ուսումնական բովանդակության ակտիվ յուրացման փորձը, 
անձնական ռեֆլեքսիայի, հանդուժողականության զարգացումը։ «Քա-
ղաքագիտություն» առարկայի ուսուցման ընթացքում վերոնշյալ արդ-
յունքներն առավել քան նկատելի են և կարևոր։ Ուսումնական փոքր 
խմբերի համար ակնկալվող ձեռքբերումներն են փոքր խմբում փոխգոր-
ծակցության սկզբունքով աշխատելու կարողությունների զարգացումը, 
խմբի՝ արժեքային-կողմնորոշիչ միասնականության ձևավորումը, հա-
մատեղ գործունեության ընթացքում բարոյական նորմերի և կանոնների 
ընդունումը, վերլուծության և ինքնավերլուծության հմտությունների ձևա-
վորումը և այլն։ Իսկ ուսումնական գործընթացի «դասավանդող-խմբի 
անդամներ» համակարգի համար հիմնական արդյունքներ են համար-
վում կրթական գործընթացի կազմակերպման նկատմամբ ոչ ստան-
դարտ վերաբերմունքը, ուսումնական նյութի բազմաչափ յուրացումը, 
միջանձնային փոխգործակցության մոտիվացնող պատրաստակամու-
թյան ձևավորումը՝ ոչ միայն ուսումնական, այլև արտաուսումնական 
իրավիճակներում։ 

Ինտերակտիվ եղանակով կարելի է անցկացնել «Քաղաքագիտու-
թյուն» առարկայի դասընթացի ոչ միայն գործնական (սեմինար) պա-
րապմունքները, այլև դասախոսությունները [4]։ Վերջիններիս թվում կա-
րելի է առանձնացնել հետևյալ տեսակները՝ խնդրահարույց (պրոբլեմա-
յին) դասախոսություն, նախապես պլանավորած սխալներով (պրովոկա-
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ցիոն) դասախոսություն, դասախոսություն երկուսով, մամուլի կոնֆե-
րանս-դասախոսություն և այլն։ Բոլոր նշված տեսակներով «Քաղա-
քագիտության» դասը հնարավոր է կազմակերպել մասնակիցների 
բարձր ակտիվության պայմաններում՝ արձանագրելով շոշափելի արդյու-
նավետություն։ 

«Քաղաքագիտության» դասերի բարձր ակտիվության կարելի է 
հասնել նաև, ինչպես արդեն նշել ենք, դասագործընթացը բանավեճի 
եղանակով կազմակերպելիս։ Սա գիտելիքների, գաղափարների, տեսա-
կետների հրապարակային քննարկման և փոխանակման մի եղանակ է՝ 
միտված ընդհանուր ջանքներով որևէ վիճելի հարցի կամ հիմնախնդրի 
լուծմանը [3]։  

Ինտերակտիվ ուսուցման եղանակներից են քեյս-տեխնոլոգիաները, 
որոնք նույնպես ապահովում են ուսուցման գործընթացի մասնակիցների 
առավել բարձր ակտիվություն և գիտելիքների ձեռք բերման արդյունա-
վետություն [4], որը հատկապես վերջին շրջանում շատ հաճախ է կի-
րառվում «Քաղաքագիտություն» առարկայի ուսուցման գործընթացում [7]: 

Ուսուցման ինտերակտիվ մեթոդներից մեկն է թրենինգը, որը ուղղ-
ված է նաև անձի սոցիալ-հոգեբանական զարգացմանը և նույնպես 
հանձնարարվում է «Քաղաքագիտության» դասերի ընթացքում ավելի 
հաճախ կիրարկման։ Ինտերակտիվ մեթոդներից է նախագծերի մեթո-
դը, գնահատման/assessment/-կենտրոնի մեթոդը, որոնց արդյունավե-
տությունը հավաստվել է նաև «Քաղաքագիտություն» առարկայի ուսու-
ցումը կազմակերպելու ընթացքում։ Մասնավորապես գնահատման 
/assessment/ - կենտրոնի մեթոդն [8] ավելի լայն տարածում է գտնում 
քաղաքական գիտության բուհական ուսուցման գործընթացում։ Մեթոդն 
օգտագործում է նմանակային (իմիտացիոն) վարժություններ, որոնք մո-
դելավորում են մասնակիցների մասնագիտական գործունեությունը։ Վար-
ժությունների տիպերը ենթաբաժանվում են մասնագիտական (աշխա-
տանքային) իրավիճակներին համապատասխան. բոլոր մասնագիտա-
կան խնդիրները լուծվում են անհատապես, զույգերով կամ խմբային 
(ավելի քան 3 մասնակից) եղանակով։ 

Իբրև եզրահանգում նկատենք, որ «Քաղաքագիտություն» առար-
կան, լինելով հայաստանյան բուհերում դասավանդվող համեմատաբար 
երիտասարդ գիտաճյուղ և նոր ուսումնական առարկա, պահանջ է դնում 
ուսուցման մեթոդական այն ողջ համալիրի կիրառման, որ առաջադրում 
է ժամանակակից մանկավարժական գիտությունը։ 
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Մովսեսյան Հովսեփ 

Ամփոփում 

Հոդվածում դիտարկված են քաղաքական գիտությունների դասավանդման հիմ-
նախնդիրներն այն բուհերում, որոնք մասնագիտացված չեն քաղաքագետների պատ-
րաստման գործում։ Հոդվածը նպատակ ունի պարզաբանել այդ հիմնախնդիրները և 
առաջարկել արդյունավետ լուծումներ։ Հեղինակը հիմնվել է ԵՊՀ-ի Իջևանի մասնա-
ճյուղում ունեցած իր աշխատանքային փորձառության և արձանագրած արդյունքների 
վրա:  

Բանալի բառեր. կրթություն, քաղաքագիտության ինստիտուցիոնալացում, ծրա-
գիր, իշխանություն, տեսական գիտելիքներ, քաղաքագիտության տեսական և 
մեթոդաբանական հիմքեր, քաղաքականության առարկա: 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ПОЛИТОЛОГИИ 

Мовсесян Овсеп 

Резюме 

В статье автор затрагивает вопросы преподавания политологии в тех вузах, ко-
торые не специализируются на подготовке политиков. Целью статьи является выяс-
нение этих проблем и поиск эффективных решений для них. Работа автора основана 
на опыте его работы в филиале ЕГУ г. Иджеван и на зафиксированных им резуль-
татах. 

Ключевые слова: образование, институционализация политологии, программа, 
власть, теоретические знания, теоретические и методологические основы политоло-
гии, предмет политики. 

___________________  
 

THE CONTEMPORARY ISSUES OF TEACHING POLITICAL SCIENCE 

Movsesyan Hovsep 

Summary 

In the article, the author touches upon the issues of teaching Political Science at 
those universities that are not specialized in the preparation of politicians. The article aims 
at clarifying these issues and finding effective solutions for them. The work of the author is 
based on his work experience and the results that he has achieved at university functioning 
in one of the regions.  

Keywords: education, Institutionalization of Political Science, program, authority, 
theoretical knowledge, theoretical and methodological bases of Political Science, a subject 
of Politics 
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«ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԷԹԻԿԱ» 

ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԻ 
ՔԱՆԻ ՀԱՐՑԵՐ∗ 

 
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ԹԱՄԱՐԱ 

ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի դոցենտ,  
մանկ. գիտ. թեկնածու 

 

«Կառավարման էթիկա» առարկան մեզանում 
ոչ վաղ անցյալում է մուտք գործել բուհական 

համակարգ` մասնավորապես մագիստրատուրա: 
Այսօր այն դասավանդվում է նաև ԵՊՀ «Կրթության կազմակեր-

պում» մագիստրատուրայի բաժնում: Ուստի այդ առարկան խոր և 
համակողմանի ուսումնասիրելու համար կարևոր է, որ ուսանողները 
լսեն դասախոսություններ, այնուհետև այդ դասընթացի ժամերի շրջա-
նակում (որոնք, ի, դեպ, քիչ են) իրականացվեն նաև հարցումներ, սեմի-
նարներ, գործնական պարապմունքներ, ուսանողները գրեն ռեֆերատ-
ներ, խաղան դերային խաղեր, լուծեն մանկավարժական խնդիրներ, 
թեստեր, մասնակցեն «կլոր սեղանների» և բանավեճերի: Դժվարու-
թյունն այն է, որ մինչև այսօր չկան «Կառավարման էթիկա» առարկայի 
դասավանդման մեթոդիկայի ձեռնարկներ: 

Մեր երկարամյա դասախոսական աշխատանքային գործունեությու-
նից ելնելով` փորձենք անդրադառնալ այս առարկայի դասավանդման 
մեթոդիկայի որոշ հարցերի, իսկ հետագայում գուցե նաև` այդ առար-
կայի մեթոդիկային: Այստեղ կարևոր է, որ ուսանողների համար բացա-
հայտենք «Կառավարման էթիկա» առարկայի դասավանդման նպատա-
կը, խնդիրները, ինչպես նաև մեթոդաբանական և հոգեբանական հիմ-
քերը: 

Ամեն մի թեմայի վերաբերյալ դասախոսությունը պետք է սկսել հիմ-
նական հասկացություններից, տվյալ դեպքում` կառավարման էթիկա, 
էթիկա, պրոֆեսիոնալ էթիկա, մանկավարժական էթիկա, ղեկավարի 
կառավարման էթիկա, էթիկետ և այլն: Դրանք նաև բանալի բառեր են, 
որոնք ճանապարհ են հարթում դեպի բուն առարկան: 

«Կառավարման էթիկա» դասընթացի նպատակն է ուսանողներին 

                                                           
∗ Նյութը ներկայացվել է 15.01.2019 թ.,   գրախոսվել է 21.01.2019 թ.: 
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զինելն այնպիսի գիտելիքներով, կարողություններով և հմտություննե-
րով, որոնք կօգնեն նրանց նախ իրենք իրենց կառավարել, ապա` ուրիշ-
ներին` հենվելով էթիկայի նորմերի վրա: 

Կառավարման էթիկան ունի մի շարք խնդիրներ` ղեկավար կադրե-
րի ճիշտ ընտրություն, նրանց գործնական գնահատում, արդյունավետ 
աշխատանք կոլեկտիվում, բարոյահոգեբանական մթնոլորտի ստեղծում, 
համագործակցություն միջավայրի հետ և այլն: Դասընթացի հիմքում ըն-
կած է այն հիմնական գաղափարը, որ կառավարման էթիկայի իմացու-
թյունը կարևոր է ուսուցչի, տնօրենի, ղեկավարի արդյունավետ գործու-
նեության համար: Այն առաջին հերթին պայմանավորված է ղեկավարի 
անձնային, սոցիալ-հոգեբանական որակներով, էթիկայով և էթիկետով: 
«Կառավարել նշանակում է ստիպել հավատալ» իտալացի քաղաքական 
գործիչ և գրող Նիկոլո Մաքիավելու այս նշանավոր միտքը ղեկավարի 
համար պետք է ուղենիշ լինի, ինչը կհանգեցի նրան, որ ենթակաները 
հավատ կունենան նրա նկատմամբ, և կոլեկտիվում կտիրի բարոյահոգե-
բանական առողջ մթնոլորտ: 

«Կառավարման էթիկան» որպես հասկացություն շատ բարդ է: Այս 
հասկացության բնութագիրը մենք ամբողջությամբ տվել ենք մեր հոդ-
վածներից մեկում, որը կրում է «Ղեկավարի անձնային, սոցիալ-հոգեբա-
նական որակները, էթիկան և էթիկետը» վերնագիրը. այդ հոդվածը և 
նաև այլ գիտական հոդված` «Ղեկավարի կառավարման էթիկայի ա-
ռանձնահատկությունները» տրամադրում ենք ուսանողներին որպես 
նյութ օգտագործելու համար: Նրանք այդ հոդվածներից տեղեկանում են, 
որ կառավարման էթիկան գիտություն է կառավարող և կառավարվող 
սուբյեկտների բարոյական հարաբերությունների և նորմերի մասին, ուս-
մունք է նաև նրանց վարքագծի կանոնների և համակեցության նորմերի 
մասին, որն ապահովում է նրանց մասնագիտական գործունեության ա-
ռաջընթացը և կատարելագործումը [3, էջ 112-116]: Այսպիսով` մարդկա-
յին վարքը և գործունեությունը պետք է կառավարել: Երբ այս հասկացու-
թյունը ուսանողները լավ ըմբռնեն, մյուս հասկացությունները ևս հեշտու-
թյամբ կընկալեն: 

Դասախոսությունների ընթացքում ուսանողները տեղեկանում են, 
որ կառավարման էթիկայի տեսությունը գտնվում է իր ձևավորման և 
զարգացման փուլում` չնայած գաղափարները գալիս են դեռևս անտիկ 
շրջանից: Կարևորն այն է, որ նրանք իմանան, թե երբ և ինչպես է ձևա-
վորվել, զարգացրել հումանիտար գիտելիքների մի նոր ոլորտ` կառա-
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վարման էթիկան: Այն ձևավորվել է 20-րդ դարի երկրորդ կեսին: Լինե-
լով կիրառական գիտություն՝ մեծ դեր է կատարում կառավարման գոր-
ծում: Դասախոսության ընթացքում դիմելով երկխոսության` փորձում ենք 
ակտիվացնել ուսանողներին, մասնակից դարձնել թեմայի մեկնաբան-
մանը, համագործակցային ուսուցման միջոցով խորացնում ենք նրանց 
մանկավարժահոգեբանական գիտելիքները, հարստացնում կենսափոր-
ձը: Հատկապես «Ղեկավարի կառավարման էթիկայի առանձնահատ-
կությունները» թեման անցնելիս` առանձնացնում ենք ղեկավարի որակ-
ների հետևյալ խմբերը. 

1. Մարդկանց հետ շփվելու ունակությունները և մշակույթը 
2. Հոգեբանական գիտելիքները 
Ղեկավարի մասնագիտական պիտանելիության գլխավոր հատկա-

նիշն է. 
– աշխատանքային հարաբերությունները հմտորեն կառավարելը 
– բարոյահոգեբանական մթնոլորտ ստեղծելու կարողությունները 

[7, էջ 97]: 
Դիմելով ուսանողներին` առաջարկում ենք բնութագրել ղեկավա-

րին` բնորոշելով նրա անձնային որակները, կազմելով նրա բարոյական 
մոդելը: Ըստ նրանց` ղեկավարը պետք է լինի անբասիր վարքագծի տեր 
անձնավորություն, շիտակ, ազնիվ, ճշմարտախոս, համեստ, նա պետք է 
սիրի և հարգի իր ենթականերին` որպես իր թիմի անդամների, օգնի 
նրանց և աջակցի, «չկտրի» նրանց «թևերը», թողնի «թռչել», նախաձեռ-
նել: Ղեկավարը պիտի լինի նաև առաջնորդ` իր հետևից տանելով թի-
մին: 

«Կառավարման էթիկա» առարկան դասավանդելիս օգտագործում 
ենք թեստեր, (նավապետ, ղեկակիր, ուղևոր), որոնք օգնում են ուսանող-
ներին ավելի լավ բացահայտելու իրենց կառավարչական ընդունակու-
թյունները, էթիկան, էթիկետը (կազմում է էթիկայի բաղկացուցիչ մասը 
(ֆրանս. Etiquette)): 

Ուսանողները դասախոսությունների ընթացքում սովորում են, որ 
ժամանակի փոփոխության հետ փոխվում են նաև կառավարման մոդել-
ները: Արդի մոդելն ունի մի շարք առանձնահատկություններ: Որպեսզի 
ղեկավարը կարողանա օգտագործել իր ենթակաների պրոֆեսիոնալ ու-
նակությունները, նախ ինքը պետք է լինի առաջնորդ: Իհարկե, կոլեկտի-
վը ևս պետք է ներգործի յուրաքանչյուր անդամի վրա, նրան մղի առաջ: 
Հենց այստեղ էլ դրսևորվում են ղեկավարի էթիկան և էթիկետը: Ուսա-
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նողները պետք է հասկանան նաև, որ կառավարման հոգեբանության և 
էթիկայի գիտելիքները հիմք են պրոֆեսիոնալ կրթության, նաև իրենց 
հետագա մասնագիտական գործունեության համար: Իրավացի է Վ. Մ. 
Շեպելը, երբ գրում է, որ կառավարման էթիկայի մասին գիտելիքները 
կառավարման հոգեբանության գիտելիքների հետ միասին կազմում են 
ղեկավարների մարդագիտական կրթության հիմքը [տե՛ս 12, էջ 3]: Մեր 
կարծիքով` շատ ղեկավարներ (տնօրեններ) հենց այս գիտելիքների 
պակասի պատճառով են ձախողվում իրենց աշխատանքներում: 

«Կառավարման էթիկա» առարկայի կարևոր թեմաներից է նաև 
«Ղեկավարի (լիդերի) հեղինակության, վարպետության և տակտի դերը 
կոլեկտիվի կառավարման գործընթացում», որի դասախոսությունը շատ 
ջանքեր է պահանջում դասախոսից` այն հետաքրքրիր և բարձր մակար-
դակով անցկացնելու համար: «Ղեկավարներին էթիկական գիտելիք-
ներն անհրաժեշտ են սեփական հեղինակությունը հաստատելու համար» 
[11, էջ 177-178]. այս միտքը շատ դիպուկ և ընդունելի է մեզ համար: 
Այստեղ նախ ներկայացնում ենք ղեկավարին, նշում բնորոշ ընդհանուր, 
հատուկ և կոնկրետ բարոյական որակները, այնուհետև ցույց ենք տալիս 
ղեկավար-առաջնորդի և լիդերի ընդհանրությունները և տարբերություն-
ները, ընդգծելով, որ երբեմն ոչ միայն գիտական գրականության մեջ, 
այլև կյանքում նրանք ավելի շատ տարբեր են, քան` նման: 

Ոչ միշտ է, որ ղեկավարը կարող է ունենալ լիդերի հատկանիշներ, 
և ոչ բոլոր լիդերներն են, որ ղեկավարներ են լինում: Ցանկալի է, որ 
ամեն ղեկավար լինի նաև լիդեր, և յուրաքանչյուր լիդեր` ղեկավար: Այս 
դեպքում կշահի ոչ միայն կոլեկտիվը, այլև աշխատանքը: Ղեկավարը 
վերահսկում է իր ենթականերին, լիդերը նրանց կողքին է, առաջնորդում 
է նրանց, տանում իր հետևից: 

Պետք է նշել, որ ղեկավարին նշանակում են, իսկ լիդերին` ընտրում: 
Կոլեկտիվում բացի ղեկավարից կարող է լինել նաև լիդեր (լիդերներ), 
որին ղեկավարը փորձում է ճնշել, երբեմն ղեկավարի և լիդերի միջև 
ծագում է կոնֆլիկտ, որը դժվարացնում է հատկապես ղեկավարի գործը. 
ճիշտը, մեր կարծիքով, համագործակցելն է:  

Ուսանողներին հանձնարարվում է ինքնուրույն մշակել, ինչպես նաև 
ռեֆերատներ գրել մի շարք թեմաներով, հանդես գալ հաղորդումներով, 
սեփական վերլուծությամբ, իսկ լավագույն աշխատանքները ընթերցվում 
կամ պաշտպանվում են կուրսում, որոնք ոչ միայն մենք ենք գնահատում, 
այլև ուսանողները: Այդ գնահատականները շատ օբյեկտիվ են, անաչառ: 
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Աշխատանքներից մեկ-երկուսը, որոնք հաջողված են լինում և ինք-
նուրույն գրված, նախապատրաստում ենք ՈՒԳԸ նստաշրջաններում ըն-
թերցելու համար: Հաջողվածները հատուկ հանձնաժողովի կողմից ե-
րաշխավորվում են տպագրության: Արդեն մեր ուսանողներից մի քանի-
սի աշխատանքները տպագրվել են ԵՊՀ «Ուսանողական գիտական 
աշխատանքների ժողովածու»-ում: 

«Կառավարման էթիկան» իբրև ինքնուրույն գիտություն կապված է 
մի շարք գիտությունների հետ, այդ թվում, բնականաբար, նաև կառա-
վարման հետ: Վերջինս ոչ միայն գիտություն է, այլև` արվեստ, որին 
պետք է տիրապետի յուրաքանչյուր ղեկավար: Կառավարման արվեստի 
մեջ երևում են նրա անհատական և ստեղծագործական մոտեցումները, 
իսկ գիտական կառավարման մեջ` անձնային, պրոֆեսիոնալ գիտելիք-
ները, կարողությունները, հմտությունները [2, էջ 4]: 

Ուսանողները դասախոսություններից տեղեկանում են, որ նոր տի-
պի ղեկավարի ձևավորման խնդիրը կարևորվում է մեր ժամանակնե-
րում, և նրա պատրաստման գործը չափազանց բարդ է ու աշխատա-
տար. բացի այդ` ոչ բոլորն են ցանկանում անցնել ղեկավար աշխատան-
քի: Առաջներում ղեկավար աշխատանքի անցնելու համար անհրաժեշտ 
էր ստանալ հատուկ պատրաստություն, կրթություն, անցնել աշխատան-
քային երկար ճանապարհ, սովորել «հատուկ դպրոցներում», մինչդեռ 
հիմա ավելի դյուրին է դարձել ղեկավար աշխատանքի անցնելու ուղին: 
Ըստ մեզ` դրական արդյունքի հասնելու համար ղեկավարը պետք է 
ճիշտ ընտրություն կատարի գործընկերների, համախոհների միջև և ու-
նենա ունակություն իրավիճակային փոփոխությունների ժամանակ ա-
րագ կողմնորոշվելու: 

Ըստ կառավարման բնույթի` տարբերում ենք գործնական (կիրա-
ռական) և հուզական (էթսպրեսիվ) ղեկավարներ և առաջնորդներ: Եր-
կուսն էլ անհրաժեշտ են, իսկ եթե ղեկավարն անթերի մասնագետ է, սա-
կայն չի կարողանում կարգավորել միջանձնային հարաբերությունները, 
ապա այն իր վրա է վերցնում առաջնորդը, իսկ եթե ղեկավարը զիջում է 
մասնագիտական առումով, բայց ունի մեծ ընդունակություն բարոյահո-
գեբանական, աշխատանքային մթնոլորտ ստեղծելու գործում, միջանձ-
նային հաղորդակցումը կազմակերպելու առումով կատարում է հուզա-
կան առաջնորդի դեր, ապա այստեղ ի հայտ է գալիս գործնական ա-
ռաջնորդը [4, էջ 26]: Ուսանողները սովորում են նաև, որ որոշ ղեկա-
վարներ կոլեկտիվում կարող են ստեղծել վախի այնպիսի մթնոլորտ, որ 
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ենթակաները լինեն ձգված, զգույշ իրենց արտահայտությունների մեջ, 
զուսպ, միշտ այն զգացումով, որ իրենց կարող են դիտողություն և նկա-
տողություն անել, վախենեւմ են աշխատանքից հեռացվելու, այլ աշխա-
տանքի փոխադրվելու, աշխատավարձն իջեցվելու պատճառով: Այսպիսի 
ղեկավարներն էժանագին հեղինակություն են վայելում, մեկուսանում են 
կոլեկտիվից, ենթակաների հետ շփվում են խիստ պաշտոնական 
պայմաններում` չիմանալով նրանց անձնական պրոբլեմները, հոգսերը:  

Այսպիսի ղեկավարները առաջին հերթին զրկվում են հարգանքից. 
սիրո մասին խոսք լինել չի կարող լինել, առավել ևս` համագործակցու-
թյան: Եվ մնում են միայնակ` առանց հենարանի, առանց աջակցության, 
կարեկցանքի, բարեկամական վերաբերմունքի: Իհարկե, քիչ են այսպի-
սի ղեկավարները, նրանք վաղ թե ուշ կարող են ճիշտ ուղի բռնել, 
ուղղվել և օգտակար լինել կոլեկտիվին: 

«Կառավարման էթիկա» առարկայի կարևոր թեմաներից է նաև 
«Կոնֆլիկտները կոլեկտիվում և դրանց հաղթահարման ուղիները», որի 
միջոցով ուսանողները ծանոթանում են կոնֆլիկտներին, որոնք կարող 
են ծագել կոլեկտիվներում` ենթակաների, ինչպես նաև ղեկավարի և են-
թակաների միջև: Կարևորն այն է, որ ուսանողները իմանան կոնֆլիկտ-
ների լուծման քայլերը` կոնֆլիկտի կանխարգելում, կոնֆլիկտի կառավա-
րում, կոնֆլիկտային իրավիճակներում արդյունավետ որոշման ընդու-
նում և կոնֆլիկտի լուծում [12, էջ 248]: Ղեկավարը, հենվելով կառավար-
ման էթիկայի և էթիկետի վրա, լուծում է տալիս կոնֆլիկտին [9, էջ 73], 
նա պարտավոր է նաև հոգ տանել կոլեկտիվում բարոյահոգեբանական 
հարմարավետություն ստեղծելու համար [10, էջ 77]: 

Իրավացի են Վ. Զեգերտը և Լ. Յանգը, երբ նշում են, որ չպետք է 
միշտ խուսափել կոնֆլիկտներից, որովհետև դրանք կոլեկտիվի համար 
նախ շարժիչ ուժ են. պետք է կոնֆլիկտներին ճիշտ հանգուցալուծում 
տալ` հաշվի առնելով բոլոր հանգամանքները, առանց որոնց դրանք սուր 
բնույթ կստանան [8, էջ 165]: 

Այսպիսով, այս մի քանի կարևոր թեմաների ուսումնասիրությունն 
ուսանողներին հնարավորություն են տալիս խորանալու «Կառավարման 
էթիկա» առարկայի մեջ, ընկալելու հանգուցային հարցերը, սիրելու ա-
ռարկան, ինչպես նաև` դասախոսին, որը նրանց մեջ սերմանում է բա-
րություն, արժանապատվություն, ազնվություն, ցույց է տալիս այն ուղի-
ները, մեթոդները և ձևերը, որոնք արտահայտում են ղեկավարի, առաջ-
նորդի, լիդերի կառավարման էթիկայի և էթիկետի առանձնահատկու-
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թյունները: 

Ամփոփելով` գալիս ենք հետևյալ եզրակացության. 
1. Կառավարումը սոցիալ-հոգեբանական տեսանկյունից յուրահա-

տուկ ձև է, ըստ որի կառավարել նշանակում է ուրիշներին մղել հաջողու-
թյան և այդ ուղիով մարդկանց տանել ինքնիրացման, ինքնակատարե-
լագործման: 

2. Ղեկավարը. ստեղծելով բարոյահոգեբանական առողջ մթնոլորտ, 
ապահովում է կոլեկտիվի յուրաքանչյուր անդամի ազատ գործունեությու-
նը, ինքնագործունեությունը և նախաձեռնողականությունը: 

3. Ղեկավարը, ունենալով պրոֆեսիոնալ բարձր գիտելիքներ, կա-
ռավարման էթիկայի և էթիկետի մասին պետք է ձեռք բերի գիտելիքներ, 
որոնք կօգնեն նրան հաղթահարելու կոնֆլիկտները կոլեկտիվում և 
հաստատելու բնականոն միջանձնային հարաբերություններ: 

4. Առաջարկում ենք «Կառավարման էթիկա» առարկան դասավան-
դել բոլոր բուհերի մագիստրատուրայի ուսանողներին, ինչպես նաև 
վերապատրաստման դասընթացներում` երիտասարդ դասախոսներին: 
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Հարությունյան Թամարա 

Ամփոփում 

Հոդվածն անդրադառնում է «Կառավարման էթիկա» առարկայի դասավանդման 
խնդիրներին: Քննարկվում են դասավանդման ժամանակակից մեթոդները և ձևերը, 
որոնք հասցնում են բարձր արդյունքների: 

Բանալի բառեր. կառավարման էթիկա, էթիկետ, կառավարման էթիկայի 
դասավանդման խնդիրները, ձևերը, մեթոդները: 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА “УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ЭТИКА” 

Арутюнян Тамара 

Резюме 

В статье обсуждаются некоторые вопросы преподавания предмета “Управлен-
ческаяа этика”. Изучаются современные методы и формы преподавания, которые 
дают высокие резултаты. 

Ключевые слова: управленческая этика, этикет, задачи преподавания управлен-
ческой этики, современные методы и формы преподавания. 
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SEVERAL QUESTIONS ON TEACHING "ETHICS MANAGMENT" 

Harutyunyan Tamara 

Summary 

The article focuses on the teaching methods of the subject "Ethics managment". 
Modern teaching methods and ways, which are quite effective, are discussed here. 

Keywords: Ethics management, etiquette,the problems, ways and methods of ethics 
management. 
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ՔՆՆԱԴԱՏԱԿԱՆ 
ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ∗ 

 

ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ԱՆԱՀԻՏ 
ՎՊՀ հոգեբանության և սոցիոլոգիայի 

ամբիոնի դասախոս, մանկ. գիտ. թեկնածո 
 

Հայաստանի Հանրապետությունը, լինելով զարգացող երկիր, այ-
սօր ունի ժողովրդավարական արժեքներ դավանող քաղաքացիական 
հասարակություն կերտելու հրամայական: Այդ նպատակին հասնելու ու-
ղիներից մեկը բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների՝ ժո-
ղովրդավարական արժեհամակարգով իրականացվող ուսումնադաստիա-
րակչական գործունեությունն է: Հետևաբար, ՀՀ բուհերի առջև դրված է 
ուսանողներին այնպիսի կրթություն և դաստիարակություն տալու խնդի-
րը, որի լուծման արդյունքում կձևավորվեն քաղաքացի-անհատներ` 
ունակ կերտելու նոր, ժողովրդավարական Հայաստան [1, էջ 6)]: 

Արդի ժամանակաշրջանը նշանավորվում է հասարակական կյանքի 
տարբեր բնագավառներում տեղի ունեցող խորքային փոփոխություննե-
րով՝ պայմանավորված հին տիպի հասարակությունը տեղեկատվական 
հասարակության փոխակերպելու իրողությամբ, որտեղ առաջնահերթ են 
համարվում տեղեկատվության և գիտելիքի ստեղծումն ու օգտագործու-
մը՝ հիմնված գիտելիքահեն տնտեսության վրա։ Բնականաբար, անցման 
այդ փուլն իր հետ նաև բերում է կրթական համակարգի նոր խնդիրներ. 

♦ կրթության բովանդակության սահմանում և ուսումնական չափո-
րոշիչների ստեղծում, 

♦ կրթական բնագավառում նոր որակական փոփոխությունների 
իրականացում, 

♦ կրթության արդյունավետության բարձրացում [2, էջ 19]: 
Տեղեկատվական հասարակության անցումը ենթադրում է առկա 

խնդիրների քննարկում և մշակում, դրանց իրականացման եղանակների 
և ուղիների որոնում: Այդ համատեքստում արդի կրթական խնդիրների 

                                                           
∗ Նյութը ներկայացվել է 19.03.2019 թ.,   գրախոսվել է 25.03.2019 թ.: 
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քննարկման արդյունքում մշակվել են հիմնական պահանջներ. 

♦ սովորողների ինքնուրույնության, ինքնակառավարման, ինքնա-
գնահատման, ինքնուրույն գիտելիքներ ձեռք բերելու կարողությունների 
զարգացում,  

♦ սեփական շահերը պաշտպանելու, պետության իրավա-օրենս-
դրական համակարգից օգտվելու կարողություններ, համագործակցելու 
պատրաստակամություն, կառուցողական մոտեցման դրսևորման կարո-
ղությունների զարգացում,  

♦ այլոց կարծիքների նկատմամբ հանդուրժողականություն ցուցա-
բերելու, երկխոսություն իրականացնելու կարողությունների զարգացում 
[2, էջ 21]: 

Այս ամենը ենթադրում է անհապաղ լուծման ենթակա խնդիրներ, 
որոնցից են նաև՝ հետագայում չկիրառվող և մոռացվող գիտելիքներից 
հրաժարումը և զարգացնող ուսուցման իրականացումը: Դրա համար 
համար անհրաժեշտ է ստեղծել կրթական նոր միջավայր, ինչը հնարա-
վոր է երկու հիմնարար պայմանների առկայության դեպքում.  

♦ սովորողներին որակյալ կրթություն ստանալու հավասար հնա-
րավորությունների ընձեռում, 

♦ կրթական ռազմավարական խնդիրներին համապատասխան 
կադրերի պատրաստում և վերապատրաստում: 

Կրթական ոլորտում կոմպետենտ (գործիմաց) մոտեցումը մեկնա-
բանվում է որպես սոցիոմշակութային գիտելիքի և կարողության գործա-
դրում: Սոցիալ-հոգեբանական կոմպետենտությունը ներառում է սոցիալա-
կան իրավիճակներում կողմնորոշվելու կարողություն, միջանձնային հա-
րաբերությունների ստեղծման միջոցների ընտրություն և այլն:  

Կոմպետենտություն ասելով նկատի են առնվում միմյանց հետ կապ-
ված ճանաչողական և կատարողական-գործնական բաղադրիչները [2, 
էջ 22]: 

Կրթության մեջ կոմպետենտ մոտեցման ձևավորման հիմքում ըն-
կած է անհատի սոցիալականացման խնդիրը: Կարևորվում է ոչ թե այն, 
թե ինչպես և ինչքան է սովորել, այլ` ինչպես է դպրոցական և բուհական 
կրթություն ունեցող անհատը կարողանում գտնել իր տեղը հասարակու-
թյան մեջ [2, էջ 23]: 

«Կոմպետենտություն» հասկացության հետ մեկտեղ օգտագործվում 
են «որակավորում», «մասնագիտական որակավորում» բառակապակ-
ցությունները: Կոմպետենտ մոտեցման հիմքում դրվում է մասնագիտա-
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կան որոշակի մշակույթ` ինքնակողմնորոշվելու, ինքնաիրացվելու, ինք-
նազարգանալու կարողություն և գիտելիքները կիրառելու ու նորը ստեղ-
ծելու պատրաստակամություն: Մանկավարժին ներկայացվող պահանջ-
ներից է այն, որ սովորողը դառնա գործիմաց և բարձր որակավորում ու-
նեցող մասնագետ: 

Ուսուցման մեջ կոմպետենտ մոտեցման կիրառումը ներառում է և՛ 
բուհական, և՛ հանրակրթական դպրոցի փուլերը:  

Կոմպետենտ մոտեցման հիմք են դառնում հենքային կոմպետեն-
ցիաները: Վերջիններս պահանջում են որոշակի մտավոր պատրաստ-
վածություն՝ վերացարկում, կողմնորոշում, բազմապիսի գործողություն-
ներ կատարելու հմտություն, քննադատական մտածողություն և այլն:  

Ի՞նչ է քննադատական մտածողությունը: Այն մանկավարժական մո-
տեցում է, որը զարգացել և դարձել է ժամանակակից մանկավարժական 
տեխնոլոգիա: Քննադատական մտածողության տեխնոլոգիայի կառուց-
քածքային հիմքն է կազմում ուսումնական գործընթացի կազմակերպ-
ման երեք փուլի բազային մոդելը՝ մարտահրավեր-իմաստավորում-անդ-
րադարձ խորհրդածում (ռեֆլեքսիա):  

Արդյո՞ք յուրաքանչյուր մարդ կարող է քննադատաբար մտածել։ Ժ. 
Պիաժեն գրում է, որ 14-16 տարեկանում մարդու մոտ ստեղծվում են 
քննադատական մտածողության զարգացման համար լավագույն պայ-
մանները: Այնուամենայնիվ, դա չի նշանակում, որ այդ հմտությունները 
բոլորի մոտ նույն չափով են զարգացած:  

Որպեսզի ուսանողը կարողանա օգտվել սեփական քննադատական 
մտածողությունից, նրա համար կարևոր է զարգացնել մի շարք հատկա-
նիշներ, այդ թվում նրանք, որոնք առանձնացնում է Դ. Հալպերնը [3, էջ 
10]: 

1. Պլանավորման պատրաստակամություն. մտքերը հաճախ ա-
ռաջանում են քաոսային ձևով. կարևոր է համակարգել դրանք, կառուցել 
շարադրանքի հաջորդականությունը։ Մտքի համակարգումը ինքնա-
վստահության նշան է։  

2. Ճկունություն. եթե ուսանողը պատրաստ չէ ընկալել ուրիշների 
գաղափարները, երբեք չի կարող դառնալ սեփական գաղափարների 
գեներատոր: Ճկունությունը թույլ է տալիս չշտապել դատողություններ 
անելիս՝ մինչև առավել ամբողջական տեղեկատվություն չունենալը: 

3. Հաստատակամություն. հաճախ, բախվելով դժվար խնդրի, մենք 
հետաձգում ենք լուծումը. զարգացնելով հաստատակամությունը՝ ուսա-
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նողն անպայման կհասնի շատ ավելի լավ արդյունքների ուսման մեջ: 

4. Պատրաստակամություն` սեփական սխալները ուղղելու. քննա-
դատաբար մտածող մարդը չի արդարացնում իր սխալ որոշումները, այլ 
անում է ճիշտ եզրակացություններ:  

5. Գիտակցում. ենթադրում է մտածողական գործունեության ըն-
թացքում սեփական մտքերի դիտարկման հմտություն: 

6. Փոխզիջումային լուծումների որոնում. կարևոր է, որ ընդունված 
որոշումներն ընկալվեն այլ մարդկանց կողմից, հակառակ դեպքում 
դրանք այդպես էլ կմնան չիրագործված [3, էջ 11]: 

Ջոն Բարելը կարևորում է քննադատաբար մտածող մարդու հե-
տևյալ հատկանիշները. այդպիսի մարդը՝ 

♦ կարողանում է լուծել խնդիրները, 
♦ համառություն է ցուցաբերում խնդիրների լուծման հարցում, 
♦ վերահսկում է իրեն, իր իմպուլսիվությունը, 
♦ բաց է այլ գաղափարների համար, 
♦ կարողանում է լուծել խնդիրները՝ համագործակցելով այլ մարդ-

կանց հետ, 
♦ կարողանում է լսել զրուցակցին, 
♦ դրսևորում է էմպատիա (ապրումակցում), 
♦ հանդուրժող է անորոշությունների նկատմամբ, 
♦ կարողանում է խնդիրները դիտարկել տարբեր տեսանկյուններից, 
♦ կարողանում է զուգորդական կապեր հաստատել երևույթների 

միջև, 
♦ հանդուրժող է իր տեսակետից տարբերվող տեսակետների նկատ-

մամբ, 
♦ կարող է դիտարկել խնդրի լուծման մի քանի հնարավորություններ, 
♦ հաճախ տալիս է հարցը՝ «Ի՞նչ կլինի, եթե…», 
♦ կարողանում է կառուցել տրամաբանական եզրակացություններ, 
♦ մտածում է իր զգացմունքների մասին, գնահատում է դրանք, 

կարողանում է կանխատեսել, հիմնավորել դրանք և մտածված նպա-
տակներ դնել [3, էջ 15]: 

Ըստ Պյուտարքոսի՝ զարգացնող ուսուցման մոտեցումը ձևակերպ-
վում է այսպես. «Պատանու գլուխը ոչ թե անոթ է, որը պետք է «լցնել» 
գիտելիքներով, այլ «ջահ», որը պետք է «վառել»՝ հատկապես կիրառելով 
Սոկրատեսի առաջարկած էվրիստիկ կամ հարցադրումների մեթոդը» [2, 
էջ 73]:  
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Քննադատական մտածողությունը որպես նոր մանկավարժական 

մոտեցում կիրառվել է տարբեր ձևերով, սակայն հիմնական գաղափարը 
հետևյալն է՝ սովորողներին դարձնել ուսուցման գործընթացի մասնա-
կից, գիտելիքների պարզ մտապահողից և վերարտադրողից վերածելով 
դրանք ինքնուրույն ջանքերով ձեռք բերողի և գործնականում կիրառողի, 
զարգացնել իրենց տեսակետները հիմնավորելու նրանց կարողություն-
ները, սերմանել նրանց մեջ իրենց որոշումներն արժեքավորելու, տեսա-
կետները հիմնավորելու և դրանց համար պատասխանատվություն կրե-
լու ունակություններ: Այս ամենին հասնելու համար անհրաժեշտ է զար-
գացնել քննադատական մտածողությունը: Մանկավարժական գրակա-
նության մեջ առայսօր չկա «քննադատական մտածողություն» հասկա-
ցության միասնական սահմանում: Այն երբեմն սահմանվում է որպես 
«քննադատական ուսուցում» [2, էջ 74]: Ե. Ն. Վոլկովը սահմանում է այն 
որպես «կոգնիտիվ ռազմավարության օգտագործում», որը բարձրաց-
նում է ցանկալի վերջնական արդյունքի ստացման հավանականություն-
ները, կամ՝ նոր իմաստավորված հարցեր առաջադրելու, տարաբնույթ և 
հաստատուն փաստարկներ մշակելու ու կողմնորոշված որոշումներ կա-
յացնելու ունակություն: 

Քննադատական մտածողությունն ինքնուրույն մտածողություն է: 
Երբ առաջադրանքները կառուցվում են քննադատական մտածողության 
սկզբունքների հիման վրա, ամեն սովորող ձևավորում է իր սեփական 
պատկերացումները, գաղափարները` ելնելով իր իմացական հնարավո-
րություններից: Օրինակ՝ ուսանողներին կարող են առաջարկել՝ կարդալ 
որևէ ստեղծագործություն, մտածել դրա մասին, ապա քննարկել: Կա-
րևորն այն է, որ սովորողներից յուրաքանչյուրն ինքը որոշի, թե ինչպես 
մտածի և ինչ եզրահանգումներ անի: Ինքնուրույնությունը քննադատա-
կան մտածողության ամենակարևոր բնութագիրն է: Գիտելիքը (տեղե-
կատվությունը) ոչ թե քննադատական մտածողության արդյունք է, այլ 
դրա խթանը [2, էջ 77]: 

Այսօր բուհական կրթական համակարգն ունի առաքելություն՝ ձևա-
վորել քաղաքացիներ, որոնք ունեն ինքնուրույնություն քննադատաբար 
մտածելու ինչպես ակադեմիական առարկաների, այնպես էլ իրական 
կյանքում գոյություն ունեցող խնդիրների շուրջ: Քննադատական մտա-
ծողությանը նպաստող հմտությունների զարգացումը կարևորվում է քա-
ղաքացիական հասարակության ձևավորման և ժաղովրդավարական 
արժեքների պահպանման տեսանկյունից: Քաղաքացին, որն ունակ է 
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մտածելու, խնդիրը բազմակողմանիորեն վերլուծելու, դառնում է պետու-
թյան զարգացման հիմնական շարժիչ ուժը և կոմպետենտ աշխատուժ 
օրեցօր զարգացող աշխարհում [1, էջ 9]: Ժամանակակից մանկավար-
ժագիտությունը համոզված է, որ դասավանդման ինտերակտիվ (փոխ-
ներգործուն) մեթոդների կիրառումը միանշանակ նպաստում է քննադա-
տական մտածողության ձևավորմանը: Երբ ուսանողն ակտիվորեն մաս-
նակցում է ուսումնական գործընթացին, ինքնաբերաբար վերածվում է 
այդ գործընթացի սուբյեկտի. նա ակամա սկսում է մտածել խնդրի շուրջ, 
դասախոսից բացի լսում է համակուրսեցիների կարծիքը և տալիս է իր 
պատճառաբանված համաձայնությունը կամ անհամաձայնությունը հնչած 
կարծիքների վերաբերյալ, ինչպես նաև կարող է ներկայացնել ամբողջո-
վին տարբերվող տեսակետ, որը նույնպես պետք է պատճառաբանված 
լինի, քանի որ լսարանն ընդհանրապես ճնշում է գործադրում անհիմն 
կարծիքների վրա [1, էջ 12]: 

Քննադատական մտածողության զարգացման համար կարևոր են 
և՛ դասավանման մեթոդները, և՛ դասավանդվող առարկաները: Հետա-
զոտող Լինդոն Մքոունը նշում է, որ այն հմտությունները, որոնք զարգա-
ցել են մեկ առարկայի շրջանակներում, բավարար չեն այլ խնդիրներ 
քննարկելիս քննադատական մտածողություն դրսևորելու համար: Ուստի 
քննադատական մտածողության ձևավորումն ու զարգացումը պետք է 
լինեն և՛ առարկայական ծրագրի, և՛ ուսումնական պլանի զարգացման 
հիմքում: Մեկ այլ հետազոտող՝ Անուրադհա Գոքհեյրն ուսումնասիրել է, 
թե քննադատական մտածողության հմտությունների ձեռք բերումն ար-
դյոք կախված է ուսուցման մեթոդից: Նա առանձնացրել է ուսուցման 
երկու` անհատական և համագործակցային մեթոդ՝ արդյունքում պարզե-
լով, որ այն ուսանողները, որոնք մասնակցել են լսարանային քննար-
կումներին, խմբային աշխատանքներին, այսինքն՝ նյութի համատեղ յու-
րացման գործողություններին, ի տարբերություն մյուսների՝ քննադատա-
կան մտածողության զգալիորեն լավ ցուցանիշներ ունեն: Փաստորեն, 
ըստ նրա, սովորելու համագործակցային մեթոդն ուսանողներին առավել 
լայն հնարավորություններ է տալիս գաղափարները վերլուծելու, սինթե-
զելու և գնահատելու համար: 

Քննադատական մտածողության գրեթե բոլոր հետազոտություննե-
րը հիմնվում են Բենջամին Բլումի՝ 1956 թ. մշակած տաքսոնոմիայի վրա: 
Բլումի տաքսոնոմիայի ճանաչողական կամ, այսպես կոչված, իմացա-
կան խումբը բաղկացած է 6 մակարդակներից՝ գիտելիքի ձեռք բերում, 
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ընկալում, կիրառում, վերլուծություն, սինթեզ և գնահատում [1, էջ 17]: 

1. Գիտելիքի ձեռք բերման մակարդակում սովորողը կարող է 
հիշել, տարբերակել ուսուցման ընթացքում ներկայացված յուրահատուկ 
տեղեկատվությունը: Այն կարող է դրսևորվել փաստերի, կանոնների, 
ձայնի և այլնի միջոցով: 

2. Ընկալման մակարդակում սովորողը կարող է ցույց տալ, որ 
հասկացել է տեղեկությունը` վերափոխելով այն տարբեր ձևերի, կամ 
ճանաչել դրա վերափոխված տարբերակը: Այն կարող է իրականացվել 
սովորողի կողմից բառերով բացատրության, ամփոփման, օրինակներով 
կամ այլ ձևերով:  

3. Տաքսոնոմիայի կիրառման մակարդակում սովորողը կարող է 
տեղեկատվությունը կիրառել` օգտագործելով կոնկրետ գործողության 
մեջ: Այդ գործողությունները կարող են լինել հաշվելը, գրելը, կարդալը, 
սարքավորումներ օգտագործելը և այլն:  

4. Չորրորդ մակարդակում, որը ենթադրում է վերլուծություն, 
սովորողը կարող է ճանաչել տեղեկատվության հիմնական կառուցված-
քը, տրոհել բաղկացուցիչ մասերը և որոշել դրանց միջև առկա կապերը: 
Սովորողը կարող է տարբերել փաստերը ենթադրություններից: 

5. Բլումի տաքսոնոմիայի հինգերորդ մակարդակը վերաբերում է 
սինթեզին: Այս մակարդակում սովորողը կարող է տեղեկատվություն 
ստանալ տարբեր աղբյուրներից` իր անհատական տեսակետը, դիրքո-
րոշումը ձևավորելու նպատակով:  

6. Վերջին` գնահատման մակարդակում սովորողը կարող է որո-
շակի չափորոշիչներ կիրառել` օբյեկտի վերաբերյալ եզրահանգումներ 
անելու համար: 

Քննադատական մտածողության ձևավորման ու զարգացման տե-
սանկյունից պետք է շեշտել վերլուծության, սինթեզի և գնահատման մա-
կարդակները: Բլումի տաքսոնոմիայի մակարդակները դասավորված են 
աճման կարգով, այսինքն՝ նախորդ մակարդակը հաջորդի հիմքն է, 
սակայն քննադատական մտածողության համար անհրաժեշտ են այն 
հմտությունները, որոնք ձևավորվում են վերջին երեք մակարդակներում:  

Եվ այսպես, կարելի է եզրահանգել. եթե անհատը ցանկանում է 
մասնակցել որևէ խնդրի քննարկմանը, ապա նրան անհրաժեշտ են հա-
մապատասխան գիտելիքներ խնդրի մասին և խնդրի ընկալում, որն էլ իր 
հերթին հիմք կծառայի քննադատական մտածողության հմտությունների 
զարգացման համար [1, էջ 18]: 
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Պետրոսյան Անահիտ 

Ամփոփում 

Բարձրագույն կրթության գլխավոր նպատակը բանիմաց հասարակության ձևա-
վորումն է և, հետևաբար, շրջանավարտների սոցիալական ապագան ուրվագծելը: 
Կրթության որակը կարելի է գնահատել` ելնելով ուսանողների ինտելեկտուալ կարո-
ղությունները վերափոխելու հնարավորությունից, ձևավորելով  քննադատական մտա-
ծողություն: 

Բանալի բառեր. քննադատական մտածողություն, մանկավարժական մոտե-
ցում, մարտահրավեր, իմաստավորում, ռեֆլեքսիա: 

________________  
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС И ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

Петросян Анаит 

Резюме 

Главная цель высшего образования - это  формирование  интеллектуалного об-
щества и, следовательно, обозначение социального будущего выпускников. Качество 
образования можно оценить исходя из возможности преобразования интеллектуаль-
ных возможностей студентов, т.е. формирования критического мышления. 
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осмысление, рефлексия, фаза. 
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EDUCATIONAL PROCESS AND THE FEATURES OF DEVELOPING CRITICAL THINKING 

Petrosyan Anahit 

Summary 

The main aim of the higher education is to form intelligent society and, therefore, to 
set the social future of alumni. The quality of education can be assessed through opportu-
nities of changing intellectual abilities of students and developing their critical thinking 
skills. 

Keywords: Critical thinking, pedagogical approach, challenge, revelation, reflection, 
phase. 
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ՎՊՀ մանկավարժության ամբիոնի դոցենտ,  
մանկ. գիտ. թեկնածու 

 
Ընտանիքը քաղաքակրթության արդյունք 

է, իսկ ավելի շուտ` քաղաքակրթության հիմք: Ընտանիքը հասարակու-
թյան զարգացման կարևորագույն սոցիալական և տնտեսական աղբյուր 
է: Այն գլխավոր հասարակական հարստության` մարդու վերարտադրողն 
է: Անձը, ծնվելով որպես կենսաբանական էակ, հայտնվում է սոցիալա-
կան միջավայրում, ուր նրա վրա միաժամանակ տարբեր գործոններ են 
ազդում: Երեխան, լույս աշխարհ գալով թույլ և անպաշտպան, ունի օգ-
նության կարիք: Եվ նա այդ օգնությունը ստանում է իր անմիջական 
շրջապատից, իրեն սիրող և սպասող ծնողներից: Երեխայի կյանքում ա-
ռաջին շփումը ծնողների հետ է, ովքեր իրենց սիրով, ջերմությամբ, ճիշտ 
վերաբերմունքով նրան նախապատրաստում են կյանքի և աշխատանքի 
համար: Ավանդաբար դաստիարակության գլխավոր ինստիտուտ է 
հանդիսանում ընտանիքը: Այն, ինչ երեխան ձեռք է բերում մանկության 
շրջանում, ամրապնդվում և պահպանվում է նրա մոտ հետագա ամբողջ 
կյանքի ընթացքում: Այստեղ տեղին է հիշել Յան Ամոս Կոմենսկու խոս-
քերը. «Մարդու մեջ միայն հուսալի և հաստատուն է այն, ինչ նրա մեջ 
ներծծել են կյանքի առաջին տարիներին» [7, էջ 48]: 

Ընտանիքի` որպես դաստիարակչական ինստիտուտի կարևորու-
թյունն այն է, որ այնտեղ երեխան անցկացնում է իր կյանքի մեծ մասը, և 
անձնավորության վրա ներգործության տևողությամբ ոչ մի դաստիա-
րակչական ինստիտուտ չի կարող համեմատվել ընտանիքի հետ: Ան-
հրաժեշտ է հաշվի առնել այն, որ ընտանեկան կյանքն ունի իր արտաք-
նապես երևացող և գաղտնի կողմերը, և դժվար է միանշանակ սահմա-
նել կամ բնորոշել տվյալ ընտանիքը` ելնելով արտաքին բնութագրիչնե-
րից: Ընտանիքը՝ որպես այդպիսին, ունի զարգացման երկարատև պատ-

                                                           
∗ Նյութը ներկայացվել է 18.03.2019 թ.,   գրախոսվել է 22.03.2019 թ.: 
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մություն և դարերի ընթացքում բազում փոփոխությունների է ենթարկվել` 
ելնելով հասարակական գիտակցությունից և ժամանակի պահանջնե-
րից: Սակայն որքան էլ ընտանիքը փոփոխվել է, այն երբեք չի կորցրել 
իր դերն ու նշանակությունն անձի կյանքում: Այսօր էլ, երբ հասարակու-
թյունը բազում փոփոխություններ է կրում, այն շարունակում է մնալ պե-
տության կայունության հիմքը: 

Առանձնացնում են ընտանիքի բազում տեսակներ, որոնցից յուրա-
քանչյուրն ունի իր առանձնահատկությունները և խնդիրները: Ընտանի-
քի այս կամ այն տեսակին պատկանելը միշտ իր դրական կամ բացասա-
կան ազդեցությունն է թողնում երեխայի սոցիալականացման գործըն-
թացի, երեխայի զարգացման վրա:  

 Այս ուսումնասիրությունը միտված է վերհանելու հայկական ընտա-
նիքների ավանդույթները ու սովորությունները:  

Հայ ազգը բազում դժվարություններ և փորձություններ է տեսել, և 
որ այսօր կանք, պարտավոր ենք մեր ընտանիքներին, նրանց կայունու-
թյանը: 

Ընտանիքի կյանքը պայմանավորված է տվյալ հասարակության 
կյանքի զարգացման առանձնահատկություններով: Այդ պայմանները 
որոշում են ընտանիքի գործառույթները և նշված են իրավաբանական ու 
բարոյական նորմերում: Յուրաքանչյուր ընտանիքին բնորոշ առանձնա-
հատուկ որակներն արտացոլվում են ամենից առաջ նրա կենսագործու-
նեության հիմնական ոլորտներում, որոնք գտնվում են սոցիումի տարա-
տեսակ գործոնների մշտական ազդեցության ներքո: Իրենց հերթին 
դրանք արտահայտվում են ընտանիքի անդամների միջև փոխհարաբե-
րություններում: Նրանք իրենց յուրահատուկ ազդեցությունն են թողնում 
յուրաքանչյուր անդամի մասնագիտական գործունեության արդյունավե-
տության վրա [9, էջ 47]: 

Հայկական ընտանիքը դարեր շարունակ առանձնացել է իր ամրու-
թյամբ և կայունությամբ: Հայկական ազգային ավանդական ընտանե-
կան ավանդույթներն ու սովորույթները ձևավորվել են դարերի ընթաց-
քում: Կուտակվել և սերունդներին է փոխանցվել երեխաների ընտանե-
կան դաստիարակության, ներընտանեկան փոխհարաբերությունների, 
ազգային ծեսերի, ավանդույթների հարուստ փորձ: Հայ ժողովրդի զար-
գացման պատմական յուրաքանչյուր ժամանակահատվածում, հասար-
ակական կյանքի սոցիալ-հոգեբանական փոխհարաբերությունների ազ-
դեցության տակ դրանք հղկվել են, դարձել ժամանակի պահանջներին 
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համահունչ, այդ պահանջներին չհամապատասխանողներն աստիճա-
նաբար մոռացվել են, իսկ դրանց փոխարեն՝ ձևավորվել նորերը: 

Հայ ընտանիքի, հայ կնոջ, ընտանեկան փոխհարաբերությունների, 
ընտանիքի և հասարակության կապի մասին առանձին դատողություն-
ներ, ուշագրավ մտքեր հանդիպում են շատ հայ հեղինակների երկերում: 
Գարեգին Նժդեհը ընտանեկան դաստիարակության և հատկապես մոր 
դաստիարակիչ դերի հետ է կապում հայոց ապագայի կերտումը. գերա-
գույն է մոր՝ հոգեփոխված և ցեղայնացած հայ կնոջ առաքինությունը. 
«Նա կոչված է իր երեխայի դաստիարակության միջոցով կառուցելու իր 
ցեղի ապագան» [5, էջ 467]:  

Դպրոցական դասագրքերը հաճախ են մեջբերում Մուրացանի ձևա-
կերպումը. «Ազգերի զորությունը ընտանիքի մեջ է: Զորավոր է այն ազ-
գը, որ ունի զորավոր ընտանիք. սիրով, միությամբ, առաքինի և հավա-
տարիմ կենակցությամբ, ապրող ընտանիքներ» [8, էջ 67]: Հայտնի է նաև 
Ռուբեն Սևակի ասույթը. «Առողջ սեր, առողջ սեռ» [10, էջ 132], այսինքն` 
առողջ ընտանիքի միջոցով ազգի առողջացում: 

«Կինը,- նկատում է Ղազարոս Աղայանը,- պետք է լինի մայր, ինչ-
պես իր զավակի համար, նույնպես և իր ամուսնու» [3, էջ 76]: Այն, որ սա 
ոչ թե քնարական զեղում է, այլ լուրջ և գործնական խորհուրդ, երևում է 
Աղայանի բերած օրինակից: «Շատ անգամ,- գրում է նա,- նորահարսը 
ինքն է ձևանում երեխա և ամուսնուց ակնկալում ծնողական փայփա-
յանք, ինչը մեծ սխալ է» [3, էջ 58]:  

«Այր մարդը երբեք մայրություն անել կարող չէ, այդ հատկությունը 
կնոջն է հատկացրել բնությունը... Ուրեմն տան մեջ թագավորող սերը 
բխում է մորից, այլ ոչ հորից, հայրը նույն սիրո մեջ լողացողներից մեկն 
է» [3, էջ 88]: Հայ ընտանիքին դարեր շարունակ բնութագրական է եղել 
աշխատասիրության դաստիարակությունը, որտեղ վճռորոշ դեր է կա-
տարել անձնական դրական օրինակը: Այդ մասին են վկայում բազում 
դեպքերը, հատկանշական է հատկապես Ղազարոս Աղայանի «Անա-
հիտ» հեքիաթը, որտեղ երևում է, որ հայ ժողովուրդը դարեր շարունակ, 
անկախ իր զբաղեցրած դիրքից, աշխատել է և սիրել է աշխատավոր 
մարդուն: Եվ Ղազարոս Աղայանը իր միտքն արտահայտում է այսպես. 
«…Բայց ո՞վ գիտե, աշխարհք է, այսօրվա ծառաների տերը վաղը կարող 
է ինքը լինել ծառա, թեև նա թագավոր էլ լինի եղած: Արհեստը մի 
այնպիսի բան է, որ ամենայն մարդ պետք է գիտենա, թե ծառա լինի, թե 
տեր, թե թագավոր և թե իշխան» [4, էջ 30]: 
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Աշխատանքի համատեղմամբ ընտանեկան ներդաշնակության ա-

պահովումը նոր խնդիր չէ հայ տեսական մտքի համար: Րաֆֆու «Հայ 
կինը» ծավալուն ակնարկի եզրակացություններից մեկը հենց դա է. «Կի-
նը որպես բաժանում է իր ամուսնու սերը, այնպես էլ բաժանորդը պետք 
է լինի նրա աշխատությանը: Մեղավորը տղամարդն է, որ նրան գործ չի 
հանձնում» [11, էջ 49]:  

Հայ ընտանիքում առանձնահատուկ ձևով հարգել և պաշտել են 
տան ավագ անդամներին: Պահպանվում են «ընտանիքի գլուխ», «մեծ 
մայր» հասկացությունները: Երբ մեծը ներս էր մտնում, բոլորը ոտքի էին 
կանգնում՝ որպես հարգանքի նշան: Մինչև օջախի մեծը չնստեր սեղանի 
«գլխին», տան մյուս անդամները չէին նստում: Նույնը՝ հյուր գնալիս և 
հյուրեր ընդունելիս: 

Հայկական ազգը պահողը, հայի մեջ հայկականի ձևավորողը նաև 
նրա գիրն ու գրականությունն է [1, էջ 20]: Դարեր շարունակ մեծ նշանա-
կություն է տրվել երեխայի ուսմանը: Հատկապես հայկական ընտանի-
քում մեծ էր տղա երեխային կրթության տալու հարցի դերը: Տղան, հա-
մարվելով տոհմի շարունակողը և այն ծաղկեցնողը, պետք է ունենար 
լավ կրթություն, և հայրերը որդու համար ոչինչ չէին խնայում: Հայկա-
կան ընտանիքը միշտ բնորոշվել է հայրատեղային ամուսնությամբ, երբ 
ամուսնանալով` կինը տեղափոխվում է ամուսնու տուն: Անգամ եթե հայ 
աղջիկները հատուկ կրթություն չեն ունեցել, միևնույն է, անպայման սո-
վորել են ձեռագործ, ասեղնագործություն, կար ու ձև, խմոր հունցել, հաց 
թխել, ինչը ամուսնանալիս հայ իրականության մեջ դիտվել է որպես 
առաջնային: Տղամարդը հայկական ընտանիքում հեղինակություն էր, 
նրա խոսքը առաջնային էր, նա էր որոշում բոլորի պարտականություն-
ները և նույնիսկ ճակատագրերը: 

Հայկական ընտանիքը, անցնելով երկար ճանապարհ և ունենալով 
բազում դժվարություններ, չի կորցրել իր կայունությունը, չնայած, որ բա-
զում հոսքերի ազդեցության տակ երբեմն յուրացրել է նրանցը, վերցրել է 
նորը: Կարևոր է հիշել, որ ամուր է այն պետությունը, որն ունի ամուր 
ընտանիքներ, իսկ մենք վստահորեն կարող ենք ասել, որ ի շնորհիվ մեր 
ընտանիքների ամրության` եղել ենք, կանք ու կմնանք:  

Հովհաննես Թումանյանը հանդիսանալով խտացումը հայ ժողովր-
դի աշխարհայացքի, աշխարհզգացման, լինելով ամենահայկական, ա-
մենազգային գրողը, մեծ տեղ է հատկացնում հայկական ընտանիքնե-
րում մոր անփոխարինելի դերին: Եվ այստեղ պետք է հիշատակել այն 
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իրողությունը, որ նրա ընտանիքում մեծ դեր է խաղացել նրա կինը՝ Օլգա 
Թումանյանը, որը ծնել ու դաստիարակել է 10 երեխայի և վառ պահել 
Թումանյանական օջախը։  

Բնութագրելով հայկական ընտանիքը՝ առանձնացնում ենք հետևյալ 
սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունները՝  

♦ ոչ թե մեկ, այլ մի շարք հասարակական նպատակների առկա-
յությունը, որոնք կարող են փոփոխվել ընտանիքի զարգացման ընթաց-
քում, 

♦ մասնակի տարբերություններ ընտանիքի անդամների հե-
տաքրքրություններում և դիրքորոշումներում, 

♦ ամուսնական զույգի առկայություն, որոնց փոխհարաբերություն-
ները հաճախակի կարող են որոշիչ լինել ընտանեկան փոխազդեցու-
թյունների համար, 

♦ նրա մեջ տարբեր սերունդների ներառվածությունը և նրա 
անդամների միջև առավել երկար ժամանակ ծանոթությունը 
հասարակական այլ խմբերի համեմատ, 

♦ ընտանեկան հարաբերությունների բազմակողմանիությունը և 
նշանակալիությունը, նրանց փոխադարձ կապը, 

♦ ընտանիքի անդամների միջև առանձնահատուկ ջերմության, 
անկեղծության առկայությունը, 

♦ միջանձնային մակարդակը, որն արտացոլում է ընտանիքի 
անդամների հուզական գրավչությունը միմյանց նկատմամբ, 

♦ ընտանիքի անդամների միջև նրա գործառույթների, նպատակ-
ների և հեռանկարների նկատմամբ վերաբերմուքի մակարդակը, որը 
ներկայացնում է ընտանիքի արժեքակողմնորոշումնային միասնականու-
թյունը: 

Հայկական ընտանիքի դերը երեխաների դաստիարակման գործում 
թեմայի շրջանակներում մեր կողմից կատարված հետազոտություն-
ներում առաջադրվել են հետևյալ հարցերը. 

♦ Ի՞նչ է սպասում երեխան իր ընտանիքից, այն մարդկանցից, ով-
քեր պատասխանատու են նրա կյանքի և ապագայի համար:  

♦ Ի՞նչ գիտեն այդ մասին ծնողները: 
Հարցաթերթերը լրացվել են 30 ծնողի կողմից, որոնց երեխաները 

սովորում են հիմնական և ավագ դպրոցների 7-ից 12-րդ դասարաննե-
րում: 

Ծնողների պատասխաններից պարզվեց, որ նրանց 80%-ը երեխա-
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ներին դաստիարակելիս առաջնորդվում է ավտորիտար ոճով` 24 ծնող, 
իսկ 20%-ը ցանկանում է և փորձում է երեխաներին դաստիարակելիս հիմք 
ընդունել փոխհամաձայնությունը և փոխհասկացվածությունը` իր ընտ-
րած դաստիարկչական ոճով մոտենալով դեմոկրատականին` 6 ծնող: 

Երեխաների պատասխաններից պարզվեց, որ նրանք որպես խնդիր 
դիտարկում են իրենց դաստիարակության գործընթացին հոր ավելի քիչ 
մասնակացությունը, քան մոր, որն ունի իր բացասական հետևանքները: 
Ավելի ճիշտ կլինի, որ երկու ծնողները երեխաների դաստիարակությամբ 
զբաղվեն հավասարապես: Իհարկե, ընտանիքը երեխայի համար երբեք 
չի կորցնում իր նշանակությունը, սակայն ծնողների պատասխանների 
արդյունքում պարզվեց, որ, ըստ նրանց, իրենք լիարժեք իրականացնում 
են երեխայի դաստիարակությունը, երեխայի նկատմամբ իրենց պարտա-
կանությունները, որը առավել շատ դիտարկվում է իրավունքի տեսքով: 

Հետազոտության եզրահանգումը. 
♦ ընտանեկան դաստիարակության արդյունավետությունը ընտա-

նիքում բարենպաստ մթնոլորտի ստեղծման մեջ է, երբ ընտանիքի ան-
դամները միմյանց և երեխաներին վերաբերվում են սիրով, վստահու-
թյամբ և հարգանքով, 

♦ սոցիալականացման ճանապարհին հանդիպող խոչընդոտները 
վերացնելու նպատակով անհրաժեշտ է նախ և առաջ հարթել արտաք-
նապես չերևացող, բայց իրականում ընտանիքում առկա խնդիրները, 

♦ անհրաժեշտ է մշտական կապ հաստատել դպրոցի և ընտանիքի 
միջև, որպեսզի ճիշտ ձևով օգնություն ցուցաբերվի տարբեր խնդիրներ 
ունեցող ընտանիքի երեխաներին, որը կարող է իրականացնել սոցիալա-
կան մանկավարժը: 
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Բեժանյան Սեդա 

Ամփոփում 

Ընտանիքը որպես սոցիալականացման ինստիտուտ, ունի մի շարք սոցիալ-հոգե-
բանական առանձնահատկություններ` 

♦ ոչ թե մեկ, այլ մի շարք հասարակական նպատակների առկայությունը, որոնք 
կարող են փոփոխվել ընտանիքի զարգացման ընթացքում, 

♦ մասնակի տարբերություններ ընտանիքի անդամների հետաքրքրություններում և 
դիրքորոշումներում, 

♦ ամուսնական զույգի առկայություն, որոնց փոխհարաբերությունները հաճա-
խակի կարող են որոշիչ լինել ընտանեկան փոխազդեցությունների համար, 

♦ նրա մեջ տարբեր սերունդների ներառվածությունը և անդամների միջև ա-
ռավել երկար ժամանակ ծանոթությունը հասարակական այլ խմբերի համեմատ, 

♦ ընտանեկան հարաբերությունների բազմակողմանիությունը և նշանակելիու-
թյունը, նրանց փոխադարձ կապը, 

♦ ընտանիքի անդամների միջև առանձնահատուկ ջերմության, անկեղծության 
առկայությունն են: 

Հայկական ընտանիքը և նրա սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկություննե-
րը թեմայի շրջանակներում մեր կողմից կատարված հետազոտություններից ստացվել 
են հետևյալ արդյունքները. 

♦ ընտանեկան դաստիարակության արդյունավետությունը ընտանիքում բարե-
նպաստ մթնոլորտի ստեղծման մեջ է, երբ ընտանիքի անդամները միմյանց և երեխա-
ներին վերաբերում են սիրով, վստահությամբ և հարգանքով, 

♦ սոցիալականացման ճանապարհին հանդիպող խոչըդոտները վերացնելու նպա-
տակով անհրաժեշտ է նախ և առաջ հարթել արտաքնապես չերևացող, բայց իրակա-
նում ընտանիքում առկա խնդիրները, 

♦ անհրաժեշտ է մշտական կապ հաստատել դպրոցի և ընտանիքի միջև, որպես-
զի ճիշտ ձևով օգնություն ցուցաբերվի տարբեր խնդիրներ ունեցող ընտանիքի երե-
խաներին, որը կարող է իրականացնել սոցիալական մանկավարժը: 

Բանալի բառեր. «ընդ տանիք», «մեծ մայր», հուզական գրավչություն, մանկա-
ծնություն, այր մարդ, առողջ սեր, առողջ սեռ, հայրատեղային ամուսնություն: 
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АРМЯНСКАЯ СЕМЬЯ И ЕЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

Бежанян Седа 

Резюме 

Семья как социальный институт имеет ряд психологических особенностей:  
♦ наличие не одной, а нескольких общественных целей, которые с развитием 

семьи могут изменяться; 
♦ частичная разница в интересах и позициях членов семьи; 
♦ наличие супружеской пары, взаимоотношения между которыми часто могут 

быть решающими для создания микроклимата в семье; 
♦ вовлеченность в семью разных поколений и более долговременное знакомство 

между ее членами по сравнению с другими группами; 
♦ разносторонность и значимость семейных отношений, взаимная связь в семье; 
♦ наличие особой теплоты и искренности между членами семьи; 
В результате исследований, проведенных в рамках темы «Армянская семья и ее 

социально-психологические особенности», нами были получены следующие 
результаты:  

♦ эффективность семейного воспитания заключается в создании благоприятной 
семейной атмосферы, когда все члены семьи относятся друг к другу и к детям с 
любовью, доверием и уважением; 

♦ для преодоления трудностей, возникающих во время социализации, 
необходимо сначала устранить скрытые, внешне не проявляющиеся, но в реальности 
существующие в семье проблемы; 

♦ необходимо установить постоянную связь между школой и семьей, для того 
чтобы правильно оказать своевременную помощь детям с различными проблемами: 
на решение всех этих задач и направлена деятельность социального педагога.  

Ключевые слова: «под крышей», ячейка общества, эмоциональная привлека-
тельность, деторождение, мужчина, здоровая любовь, здоровый пол, патрилокальный 
брак. 

____________________  
 

THE ARMENIAN FAMILY AND ITS SOCIO-PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES 

Bezhanyan Seda 

Summary 

The present study is aimed at revealing the customs and traditions of Armenian 
families, as well as recommending to review its socio-psychological peculiarities:  

♦ The existence of a number of social goals which may change during the family 
development; 

♦ Partial differences in the interests and viewpoints of family members; 
♦ Availability of a married couple whose relationship may frequently be decisive for 
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the family interactions; 

♦ Inclusion of members representing different generations within the family and a 
long-term acquaintance between family members compared to other social groups;  

♦ The versatility and notability of family relationships and their interconnection; 
♦ Availability of a peculiar warmth and sincerity in the relationships between the 

family members; 
From the study and analysis carried out on the topic of the Armenian family and its 

socio-psychological peculiarities, we have drawn the following conclusions:  
♦ The effectiveness of the family upbringing lies in the establishment of a favorable 

atmosphere in which family members treat each other and children with love, trust, and 
respect; 

♦ In order to overcome obstacles on the way to socialization, it is vital to smooth out 
the problems invisible on the surface but existing at a deeper level within the family; 

♦ It is necessary to maintain sustainable connections between the school and family 
members in order to deal with the children of problematic families in a proper way, which 
may be implemented by the social pedagogue.  

Keyworks: “under the roof”, “great mother”, emotional attractiveness, teenage 
childbirth, man, sound love, sound gender, patrilocal marriage. 
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ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ 
ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ∗ 

 
ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ ԱԻԴԱ 

Տաշիրի հ.2 հիմնական դպրոցի 
պատմության ուսուցչուհի 

 
Գնահատման խնդիրը ժամանակակից դպրոցի առանցքային և 

բարդ խնդիրներից մեկն է: «Գնահատումը տեղեկատվություն ստանալու, 
հավաքելու, կուտակելու, վերլուծելու և դրա հիման վրա հանրակրթության 
իրականացման բովանդակային և կազմակերպչական աշխատանքների 
արդյունքներն ամբողջացնելու և վերահսկելու գործընթաց է» [1, էջ 12]: 
Գնահատումը ներառում է ամենօրյա գործունեության, իրական կյանքում 
յուրացրածի մասնակի կիրառությունների, որոշակի ձեռքբերումների դի-
տարկում, ինչպես նաև նյութի յուրացումը ստուգող չափորոշչային պա-
հանջներ: Գնահատումը առավել ընդհանուր բնորոշմամբ կարող ենք 
ձևակերպել այսպես. գնահատումը պարբերական գործընթաց է, որը 
որոշում է ձեռք բերածի արժեքներն ու նշանակությունը: Գնահատումը 
համարվում է ուսումնառության ամենից բարդ մակարդակը, որովհետև 
գնահատման ժամանակ սովորողներից պահանջվում է ընդունված կար-
ծիքից բացի օգտագործել սեփական կարծիքը, կատարել եզրակացու-
թյուններ, դատել որևէ պատմական երևույթի, իրադարձության, անձի 
գործունեության նշանակության կամ արժեքաբանական կողմի մասին: 
Ահա թե ինչու անհրաժեշտ է, որ ուսուցիչները օրինակ լինեն բարոյա-
կան, գեղագիտական, աշխատանքային, կազմակերպական տեսակե-
տից: Խոսքի, համոզմունքների, արդարամտության, օբյեկտիվության և 
գործողությունների կապը յուրաքանչյուր մանկավարժի հեղինակության 
առանցքային հիմքն է, ինչն էլ մեծ ազդեցություն է գործում սովորողի 
անձի վրա: Ուսուցչի մասնագիտական և մեթոդական պատրաստվածու-
թյունը հնարավորություն է ստեղծում հաջողությամբ կազմակերպել աշա-
կերտի անձի համակողմանի և ներդաշնակ զարգացումը: Ուսուցիչների 
մասնագիտական և մեթոդական կարողություններից է բխում ուսուցման 
                                                           
∗ Նյութը ներկայացվել է 23.01.2019 թ.,  գրախոսվել է 30.01.2019 թ.: 
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արդյունքների և գնահատման դաստիարակչական խնդիրների ձևակեր-
պումը: Հակառակ պարագայում, եթե ուսուցիչը օժտված չէ անհրաժեշտ 
մանկավարժական ունակություններով, ապա նա դասերին չի կարող 
լավ փոխհարաբերություններ հաստատել աշակերտների հետ, և դրա-
նով կնվազի ուսումնական աշխատանքի, մեթոդների ու ձևերի կիրառ-
ման արդյունավետությունը: 

Սովորողների կարծիքով՝ իրենց իրավունքների ոտնահարման դեպ-
քերը ամենից հաճախ կապվում են չհիմնավորված գնահատման հետ: 
Նրանք դժգոհում են, որ գնահատման չափանիշները հաճախակի խախտ-
վում են, դրանք հստակ չեն ներկայացվում ուսուցիչների կողմից, ինչի 
պատճառով գնահատման սկզբունքները չեն արտացոլում ուսուցման 
պրոցեսի ողջ բովանդակությունը: 

Երբ սովորողները հաճախում են դպրոց, նրանք ցանկանում են ու-
սուցիչներից իրենց հաջողությությունների մասին գնահատականներ 
ստանալ: Եթե այդ առաջին գնահատականները վկայում են, որ նրանք 
հաջողություններ ունեն, նրանց մեջ զարգանում է լավատեսությունը և 
ապագա ավելի մեծ հաջողությունների ակնկալիքը: Սա, բնականաբար, 
ոգևորում է սովորողին, նրան մղում ավելի շատ աշխատելու, ինչն էլ իր 
հերթին ավելի մեծ հաջողության խթան է դառնում: Այս ամենի հիմքը սե-
փական ձեռքբերումների վկայություններն են, որ սովորողներն ստանում 
են իրենց ուսուցիչներից դասարանում կատարվող գնահատման հիման 
վրա: Ահա թե ինչու ուսուցիչները պարտավոր են ոչ թե սովորողներին 
լուռ գնահատել, այլ բացատրել, թե ինչպես և ինչու է դա արվել, այ-
սինքն՝ բացատրել, մեկնաբանել, թե ինչպես է կատարվում յուրաքան-
չյուր գնահատում, ինչու է այն կարևոր, ինչպես է գնահատականի միջո-
ցով ուսուցիչը տարբերակում սովորողի ոչ միայն գիտելիքների մակար-
դակը, այլև նրանց հաղորդակցական հմտություններն ու որակական 
հատկանիշները: Երբ ուսուցիչը առաջնորդվում է առարկայի չափորոշ-
չային պահանջներով և սահմանափակվում է դրանով, ապա նրա գոր-
ծունեությունից դուրս են մնում գնահատման՝ որպես մանկավարժական 
միջոց, աշխատանքի, հասարակական կարծիքի, բարոյականության որո-
շակի չափանիշ, որպես դաստիարակության միջոց գործառույթները: Գնա-
հատումը շարունակական գործընթաց է, որի նպատակը՝ արդյունավետ 
ուսուցումն է: Հետևաբար, սովորողի գնահատման դաստիարակչական 
գործառույթի իրական պատկերը պարզելու համար անհրաժեշտ է կիրա-
ռել գնահատման այնպիսի ձևեր, որոնք կնպաստեն աշակերտի համա-
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կողմանի և ներդաշնակ զարգացմանը, նրանց գիտելիքների և դաստիա-
րակվածության բարձրացմանը, ուսման դրդապատճառների ձևավորմա-
նը: «Գնահատումը սոցիալական իրականության տարբեր երևույթներին 
և մարդկանց արարքներին հավանություն տալը կամ դրանց դատա-
պարտումն է» [2]:  

 Գործող գնահատման համակարգում ընթացիկ ստուգման և գնա-
հատման համար սովորողներին տրված տնային հանձնարարություննե-
րը բացահայտում են սովորողների յուրացրած գիտելիքների ամբողջու-
թյունը, կայունությունը, հիմնավորությունը: Սակայն գնահատման իմաս-
տը չի սահմանափակվում միայն վերը ներկայացված առաջադրանքների 
բովանդակությամբ, որովհետև գնահատման միջոցով որոշվում է աշա-
կերտի սոցիալական դիրքորոշումը, աշխարհընկալումը, մտավոր և բա-
րոյական զարգացումը: Գնահատումը «սոցիալական երևույթների, մարդ-
կային գործունեության, վարքի նկատմամբ վերաբերմունք է, դրանց ար-
ժևորումը, բարոյական որոշակի նորմերի և սկզբունքների համապա-
տասխանություն» [3, էջ 953]: 

Այդ իսկ պատճառով ուսուցիչները պետք է մտածեն գնահատման 
արդարացիության, արժանահավատության և վավերականության մա-
սին, որպեսզի վերականգնեն դպրոցում ստացած գնահատականների 
արժեքը: Նրանք պարտավոր են նաև տարբերակել գնահատման նպա-
տակները, ընտրել համապատասխան մեթոդներ և հասկանալ գնահատ-
ման յուրաքանչյուր տեսակի դրական և բացասական կողմերը: Խնդիրն 
այն չէ, որ դաստիարակության սկզբունքներն ու արժեքները դառնան 
ուսումնական հատուկ առարկա, այլ այն, որ գնահատման միջոցով ու-
սուցչի կողմից իրականացվող դաստիարակչական խնդիրների իրակա-
նացումը պարբերական բնույթ ունենա: Աշակերտների դաստիարակչա-
կան արժեքների գնահատումը ուսուցիչների կողմից դրսևորվում է նրանց 
ամենօրյա ուսուցողական գործողություններում՝ շատ հաճախ օրինակ 
դառնալով իրենց սաների համար: Կարևոր է, որ ցանկացած ուսուցիչ 
ունենա սկզբունքային դիրքորոշում դաստիարակչական գործառույթ իրա-
կանացնելիս, հակառակ պարագայում աշակերտների մոտ կարող է ձևա-
վորվել այնպիսի մտածելակերպ, որը նրանց կմղի անտարբերության 
բարոյական արժեքների հանդեպ: Սովորողների գիտելիքների գնահա-
տումը սկսվում է կրթական արժեքները սահմանելուց: Ընդ որում` կրթա-
կան արժեքները ներառում են այն, ինչ մենք ցանկանում ենք գնահա-
տել. «…պետք է, որ երեխաները դպրոցում ստանան իրենց պահելու 
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վարքային չափորոշիչներ, թե այդ չափորոշիչները նրանք կարող են 
ձեռք բերել շրջակա միջավայրի հետ իրենց շփումների արդյունքներում, 
երբ գիտակցաբար կըմբռնեն իրենց շուրջը կատարվածը» [4, էջ 125]: 

Գնահատումն արդյունավետ է, եթե միասնական գործընթաց է, որի 
արդյունքները տեսնելու համար ժամանակ է պահանջվում: Ուսումնառու-
թյունը ներառում է ոչ միայն սովորողի գիտելիքներն ու կարողություննե-
րը, այլ նաև արժեքները, վերաբերմունքը, սովորությունները, որոնք անդ-
րադառնում են թե դասարանում և թե դասարանից դուրս նրա հաջողու-
թյունների վրա: Գնահատումը պետք է արտացոլի այդ ամենը: 

Հասարակագիտական առարկաներ դասավանդող ուսուցիչները դաս-
տիարակչական գործառույթներ իրականացնելիս կարող են դրսևորել հե-
տևյալ մոտեցումները. 

ա. Գնահատումը պետք է կապված լինի և արտահայտի իրականու-
թյունը ինչպես որ կա, բխի կոնկրետ իրավիճակներից կամ հենվի հստակ 
ենթատեքստ ունեցող իրադրությունների վրա: Օրինակ՝ պատմություն 
առարկայի համապատասխան բաժինները ուսումնասիրելու ժամանակ 
սովորողները պետք է համագործակցության կամ անհատական աշխա-
տանքի միջոցով վերլուծեն, քննարկեն, քննադատեն ոչ միայն ծրագրա-
յին թեմաներում արծարծվող պատմական դեպքերն ու իրադարձություն-
ները, այլև հասարակության մեջ տեղի ունեցող գործընթացները, այ-
սինքն՝ սովորողները առարկայական չափորոշչային պահանջներին հա-
մապատասխան պետք է օգտագործեն իրենց ստացած գիտելիքները 
քաղաքացիական հասարակության պայմաններում՝ հանդես գալով որ-
պես որոշակի մասնագիտական՝ իրավական, քաղաքական, բարոյական 
արժեքներ կրող քաղաքացիներ:  

բ. Դաստիարակչական հարցերի նկատմամբ աշակերտների գի-
տակցական վերաբերմունքը նպաստում է նրանց ակտիվ մասնակցու-
թյան միջոցով ձեռք բերել այնպիսի արժեքներ, որոնք են՝ սեփական 
ուժերին վստահելը, ինքնուրույնությունը, վստահությունը, համագործակ-
ցելու կարողությունը և այլն: Այս պատճառով էլ սկզբունքային նշանա-
կություն ունի գնահատման գործընթացի բաց, անկողմնակալ, ուսուցիչ-
ների և աշակերտների համար փոխադարձ ընդունելի լինելը: 

Հաշվի առնելով նաև աշակերտի վրա ուսուցչի գնահատման ազդե-
ցության հոգեբանական պայմանները՝ նկատում ենք, որ գնահատակա-
նը ունենում է նվազ կամ առավել դաստիարակչական ներգործություն: 
Ուսուցչի գնահատականը դաստիարակչական արդյունք է ունենում մի-
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այն այն դեպքում, երբ աշակերտը ներքուստ համաձայն է ուսուցչի հետ: 
Աշակերտների այն հատվածը, որոնք անբավարար կամ վատ գնահա-
տական են ստանում, կրթադաստիարակչական առումով հայտնվում եմ 
անբարեհարմար վիճակում. «ես երբեք անբավարար գնահատական չեմ 
նշանակել, եթե աշակերտը այլևայլ պայմանների, հանգամանքների 
պատճառով չի կարողացել ձեռք բերել գիտելիքներ: Ոչինչ այնպես չի 
չարչարում երեխային, ինչպես անհեռանկարայնության գիտակցությու-
նը, այն միտքը, որ ինքը ոչ մի բանի ընդունակ չէ» [5, էջ 67]: Ահա թե 
ինչու գնահատականի դաստիարակչական ներգործության արդյունքը 
բարձր կլինի, եթե աշակերտներին հասկանալի դառնան այն պահանջ-
ները, որ ներկայացնում են ուսուցիչները:  

Գնահատման դաստիարակչական գործառույթը կապված է առա-
ջադրանքի կատարման արդյունավետության հետ: Սովորողը պարտա-
վոր է պատասխանել ոչ միայն ընտրված կամ պարզ պատասխան ակն-
կալող հարցերին, այլև գտնել պահանջվող տեղեկատվությունը, վերլու-
ծել և համադրել պատմական փաստերը, կատարել եզրակացություն: 

Այսպիսով՝ գիտակցելով գնահատման դաստիարակչական գործա-
ռույթների անհրաժեշտությունը՝ առաջարկում ենք սովորողների հետ տար-
վող աշխատանքները և դրանց արդյունքները այնպես համակարգել, որ 

ա. ուսուցչի համար գնահատումը դառնա աշակերտի դաստիարա-
կության միջոց, նպաստի անձնային փոխհարաբերությունների աճին և 
զարգացմանը, 

բ. ուսուցչի համար գնահատման չափանիշ պետք է դառնա խտրա-
կանության բացակայությունը, գնահատման օբյեկտիվության ու արդա-
րության սկզբունքների կիրառումը, ինչը նպաստում է աշակերտների 
մոտ սոցիալական հավասարակշռության և առողջ մթնոլորտի պահ-
պանմանը: 
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ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Ամիրխանյան Աիդա 

Ամփոփում 

Կրթության բովանդակության համապատասխանությունը մասնավորապես գնա-
հատման ստանդարտներին ենթադրում է որոշակի ոչ կարծրատիպային մոտեցում 
ինչպես սովորողների ուսումնական գործընթացին, այդպես նաև նրանց անձնային 
որակների գնահատմանը: Այս կապակցությամբ հոդվածում տրվում է գնահատման 
կրթադաստիարակչական գործառույթների մեկնաբանությունը, գնահատումը ուսու-
ցիչների համար ներկայանում է որպես սովորողների դաստիարակության միջոց, որ-
պես սոցիալական հավասարության և արդարության երաշխիք: Միաժամանակ ներ-
կայացվում են սովորողների բարոյական նորմերի ընկալման չափանիշները:  

Բանալի բառեր. գնահատման մեթոդներ, դաստիարակչական գործառույթ, սո-
ցիալական դիրքորոշում, աշխարհընկալում, մտավոր և բարոյական զարգացում, կրթա-
կան արժեքներ, վարքային չափորոշիչներ, դաստիարակչական ներգործություն, դաս-
տիարակչական նպատակ, մանկավարժական տակտ, արդյունավետ ուսուցում: 

 
___________________  

 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

Амирханян Аида 

Резюме 

Соответствие содержания образования особенно стандартам оценивания подра-
зумевает определенный нестандартный подход как к учебному процессу учащихся, так 
и к оцениванию их личностных качеств. В связи с этим в статье дается интерпретация 
образовательно-воспитательной функции оценивания, а оценивание для учителей 
представляется как средство воспитания учащихся и как гарантия социального ра-
венства и справедливости. В то же время представлены критерии восприятия нравст-
венных норм обучающихся.  

Ключевые слова. методы оценивания, воспитательная функция, социальная по-
зиция, мировосприятие, умственное и моральное развитие, образовательные ценно-
сти, поведенческие стандарты, воспитательное влияние, воспитательная цель, педаго-
гический такт, эффективное обучение. 
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THE EDUCATIONAL IMPORTANCE OF STUDENTS’ KNOWLEDGE ASSESSMENT 

Amirkhanyan Aida 

Summary 

The compliance of the content of education particulary the assessment according to 
the standart, specific not stereotypical approach is supposed either the assessment of a 
student's educational process or the assessment of their personal qualities. Thereby, in the 
article we give the explanation of educational and upbringing assessment, represent pupils’ 
assessment by teacher as a means of upbringing, as a pledge of social equality and justice. 
Simultaneously the article representas criteria of perception of moral norms by pupils. 

Keywords. assessment method, the educational and upbringing function of assess-
ment, the social position, world outlook, the mental and moral development, the educa-
tional values, the behavioral standards, the upbringing influence, the purpose of educa-
tional and upbringing function, pedagogical tact, effective learning. 
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ՄԻՏՎԱԾ ՀԱՐՑԵՐ∗ 
 
ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ԳԱՅԱՆԵ 

Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական 
համալսարանի դասախոս 

 
Կարևորելով դասավանդման գործընթացում ուսուցչի մասնագիտա-

կան կարողությունները, միաժամանակ սովորելու և սովորեցնելու հմտու-
թյունների և ժամանակակից մեթոդներով աշխատելու փորձառությունը՝ 
համոզված ենք, որ այն հնարավորություն է տալիս դասն արդյունավետ 
կազմակերպել և նպաստում է սովորողների՝ դասընթացի նկատմամբ 
հետաքրքրության աճին: ժամանակակից մեթոդներով աշխատելը հնա-
րավորություն է ընձեռում կրթական միջավայրի ստեղծմանը և սովորող-
ների կողմից լեզվական գիտելիքների ինքնուրույն յուրացմանը: Ժամա-
նակակից տեխնոլոգիաների վարպետ կիրառումը ուսուցման գործընթա-
ցում բացահայտում է յուրաքանչյուր աշակերտի անհատականությունը, 
նրա մասնակցության չափը դասընթացին, հետաքրքրությունների շրջա-
նակը: Հաճախակի կազմակերպվող լեզվական տարաբնույթ ու հե-
տաքրքրաշարժ միջոցառումները օգնում են սովորողների համագործակ-
ցության ամրապնդմանը, միմյանց աջակցելու պատրաստակամության 
ձևավորմանը: 

Հանրակրթության ոլորտում կրթական համակարգի ընդհանուր բա-
րեփոխումների գործընթացում կարևորվում է մանկավարժական գիտե-
լիքների և ժամանակակից մանկավարժական մեթոդների ու միջոցների 
իմացությունը, ինչպես նաև նորագույն տեխնոլոգիաներին տիրապետող 
որակյալ մասնագետների կողմից լեզվական նյութի գրագետ և հայեցի 
մատուցումը: 

Ուսուցման գործընթացում սովորողը ձեռք է բերում գիտելիք, իմաս-
տավորում այն, խորացնում կամ վերլուծում, որին հաջորդում են համա-
կարգումը, գնահատումն ու կշռադատումը:  

                                                           
∗ Նյութը ներկայացվել է 13.02.2019 թ.,  գրախոսվել է 19.02.2019 թ.: 
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Այդ ակտիվությամբ է պայմանավորված սովորողների՝ նոր գաղա-

փարների ստեղծման նախապայման հանդիսացող ստեղծագործական 
մտածողությունը: Կրթական գործընթացը արդյունավետ է, եթե ուսուց-
ման մեթոդները ճիշտ են ընտրված, որոնք օգնում են հասնել ծրագրի 
վերջնարդյունքին՝ սովորողների կոմպետենցիաների ձեռք բերմանը:  

Մայրենիի ուսուցման հիմնական առաջնահերթություններից է կրթա-
կան ծրագրի շրջանակներում սովորողների լեզվաբանական, մանկա-
վարժական և հոգելեզվաբանական գիտելիքների ամրապնդումը, լեզվա-
զգացողության խորացումը, ճիշտ հաղորդակցման հմտություններին տի-
րապետումը, գրագետ և հայեցի դաստիարակությունը [1, էջ 42-45]: 

Դասավանդման ժամանակակից մեթոդները, տեխնոլոգիաները, 
ուսուցման մոդելները ներառում են ուսուցիչների կողմից օգտագործվող 
սկզբունքները և մեթոդները խթանող ուսումնական գործընթացը, որոնք 
կախված են մատուցվող թեմայի բովանդակությունից և ինչ-որ չափով 
սովորողի անձնային առանձնահատկություններից: Որպեսզի տվյալ մե-
թոդը լինի արդյունավետ, այն պետք է սերտորեն առնչվի սովորողի տա-
րիքային առանձնահատկությունների և ուսուցման նյութի հետ։ Մեթոդ-
ների ընտրության առաջարկները բազմաթիվ են և դրանց ընտրությունը 
կատարելիս պետք է հաշվի առնել ոչ միայն թեմայի բնույթը, այլև մա-
տուցվող նյութի ընկալման մակարդակը աշակերտների կողմից: Արդի 
դպրոցի նորարարական միտումներից մեկը ստեղծագործ մտքի խրա-
խուսումն է, ինչը հնարավոր է դառնում նաև մայրենիի դասավանդման 
շրջանակներում: 

Մայրենիի ուսուցման գործընթացում ուսուցչակենտրոն մոտեցման 
սկզբունքը ուսուցչի գլխավոր դերակատարումն է դասապրոցեսին։ Սո-
վորողների հիմնական դերը պասիվ տեղեկատվություն ստանալն է (դա-
սախոսությունների և ուղղակի հրահանգների միջոցով): Այս մոտեցման 
վերջնական նպատակ կարող է լինել թեստավորումն ու գնահատումը։ 
Ուսուցչի հիմնական դերը իր գիտելիքներն ու տեղեկատվությունը աշա-
կերտներին փոխանցելն է: Այս դեպքում ուսուցումը և գնահատումը դիտ-
վում են որպես երկու առանձին մասեր։ Սովորողների ուսուցումը գնա-
հատվում է գնահատված թեստերի և գնահատականների միջոցով: Աշա-
կերտահեն ուսուցման դեպքում ուսուցիչները և սովորողները ուսումնա-
կան գործընթացում հավասարապես ակտիվ դերակատարություն ունեն։ 
Ուսուցչի հիմնական դերը աշակերտի ուսուցմանն ու ընդհանուր ընկալ-
մանը նպաստելն է։ Սովորողի ուսուցումը գնահատվում է տարբեր 
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սկզբունքներով, ներառյալ խմբային աշխատանքները, թղթապանակնե-
րը, ինչպես նաև դասին ներգրավվածությունը։ Ուսուցումը և գնահատու-
մը փոխկապակցված են և դասավանդման գործընթացում շարունակա-
բար գնահատվում են ուսուցիչների կողմից [2, էջ 49]: Հաճախ օգտա-
գործվող ուսուցողական մեթոդները կարող են ներառել ցուցադրություն, 
ասմունք, մտապահում կամ այս բոլորի համադրությունը։ 

Մայրենիի դասավանդման ժամանակ ուսուցիչը ազատ է ուսուցման 
ավանդական և նոր՝ ժամանակակից մեթոդների ընտրության հարցում: 
Նախընտրելի ավանդական մեթոդներ են բացատրական և զննական 
այն մեթոդները, որոնց հիմքում ընկած է պատրաստի տեղեկատվության 
(գիտելիքի) պարզ փոխանցումը սովորողին և վերջինիս կողմից դրա 
պարզ վերարտադրումը: Ժամանակակից մեթոդների հիմքում ընկած է 
սովորողի ինքնուրույն ուսումնական գործունեությունը, գիտելիքի ձեռք 
բերման գործընթացում նրա անմիջական, ակտիվ մասնակցությունը: Ու-
սուցման ընթացքում ակտիվ միջավայր ապահովող մեթոդներն ընդուն-
ված է անվանել ինտերակտիվ կամ փոխներգործուն մեթոդներ [3, էջ 
95]: Ուսուցչի մասնագիտական կարողությունների և բազմազան մեթոդ-
ների իմացության և դրանք կիրառելու, համադրելու հմտության շնորհիվ 
ուսումնական նյութը դառնում է ոչ միայն հետաքրքիր, այլև՝ մատչելի:  

Մանկավարժական տեխնոլոգիաների համակարգի միջոցներով պլա-
նավորվում է մայրենիի դասավանդման ուսումնադաստիարակչական 
գործընթացը, որն ուղղված պետք է լինի երաշխավորված վերջնարդյուն-
քի ձեռք բերմանը: Վերջինս հանդես է գալիս և՛ իբրև գիտություն, և՛ 
իբրև ուսուցման մեջ կիրառվող եղանակների և սկզբունքների համա-
կարգ, որով մայրենիի ուսուցիչը պլանավորում է սովորողների գործողու-
թյունները, կանխատեսում հնարավոր դժվարություններն ու առաջացող 
հարցերը [4, էջ 128]: 

Այդ նկատառումով մայրենի ուսուցանողի նպատակը պետք է լինի 
գործնական ուղղվածություն հաղորդել ուսումնական գործընթացին: Դա-
սագրքերում զետեղված վարժություններից և առաջադրանքներից բացի 
ուսուցիչների կողմից բազմաբնույթ գործնական վարժությունների կազ-
մումը նախատեսված կլինեն տարբեր կարողություններ ունեցող սովո-
րողների համար: Այդ աշխատանքները ուղղված պետք է լինեն ոչ թե 
լեզվական գիտելիքի մեխանիկական վերարտադրմանը, այլ սովորողի 
տրամաբանական և ստեղծագործական մտածողության զարգացմանը, 
յուրացրած գիտելիքը նոր, անսովոր իրադրություններում գործադրելու 
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հնարավորությանը [5, էջ 15]: 

Ժամանակակից մեթոդներից հաճախակի կիրառվող քեյս-ստադի 
տեխնոլոգիան մայրենիի դասավանդման շրջանակներում նոր է և հնա-
րավորություն է ընձեռում սովորողի կողմից լեզվական նյութի տեսական 
և գործնական յուրացմանը: Թեմայի տեսական մասը դասախոսության 
միջոցով ներկայացնելուց հետո սովորողների գիտելիքներն ամրապնդե-
լու, գործնական կարողությունները զարգացնելու նպատակով կազմվում 
է քեյս: Քեյսը գործողությունների քայլաշար է, որը պետք է ունենա 
դրված նպատակների դժվարությանը համապատասխան մակարդակ, 
ցուցադրի լեզվական մի շարք տեսանկյուններ, բնորոշ իրավիճակներ, 
ունենա լուծումներ: Սովորողները բաժանվում են խմբերի, տեղեկատվա-
կան տեխնոլոգիաների կիրառմամբ ցուցադրվում է թեմայի վերաբերյալ 
սահիկաշար:  

Կիրառվող մեթոդներ են համագործակցային ուսուցումը, բանավե-
ճը, երկխոսությունը, ինդուկտիվ և դեդուկտիվ մեթոդները, ինչպես նաև 
հետադարձ կապի ապահովումը և իրավիճակից դուրս գալու և կան-
խարգելելու համար գործողությունների հերթականության ներկայացու-
մը, լուծման տարբերակների առաջադրումը: 

Քեյսի հերթական քայլաշարերից է սահիկաշարի տեսքով նյութի 
ներկայացումը սովորողներին, որից հետո բացատրվում է լեզվական յու-
րաքանչյուր նորմի բովանդակությունը, էությունը: Դիտումից հետո առա-
ջադրվում է թեմայի վերաբերյալ որոշակի հարցաշար: Հանձնարարվում 
է յուրաքանչյուր խմբի ներկայացնել իր դիրքորոշումը և առաջարկել 
հնարավոր լուծումներ թեմայի ուսումնասիրման արդյունքում: 

Դասի նպատակը. սովորողները` 
♦ Կիմանան լեզվական նյութը: 
♦ Կհամակարգեն դրանք ըստ քերականական հատկանիշների: 
♦ Կներկայացնեն դրանց բնութագիրը և գործածության ոլորտը: 
♦ Կտարբերակեն կիրառվող մեթոդներն ու մեթոդական հնարները: 
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Ավետիսյան Գայանե 

Ամփոփում 

Կարևորելով դասավանդման գործընթացում ուսուցչի մասնագիտական կարո-
ղությունները, միաժամանակ սովորելու և սովորեցնելու հմտությունների և ժամանա-
կակից մեթոդներով աշխատելու փորձառությունը, համոզված ենք, որ այն հնարավո-
րություն է տալիս դասն արդյունավետ կազմակերպելուն և նպաստում է սովորողների՝ 
դասընթացի նկատմամբ հետաքրքրության աճին: ժամանակակից մեթոդներով աշ-
խատելը հնարավորություն է ընձեռում կրթական միջավայրի ստեղծմանը և սովորող-
ների կողմից լեզվական գիտելիքների ինքնուրույն յուրացմանը: 

Բանալի բառեր. ժամանակակից մեթոդներ, աշակերտահեն ուսուցում, բարե-
փոխում, հմտություն, դասընթացի նպատակ, մեթոդի ընտրություն, կրթական վերջ-
նարդյունք, համագործակցություն: 

___________________  
 
ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ 

ОБУЧЕНИЯ РОДНОМУ ЯЗЫКУ 

Аветисян Гаяане 

Резюме 

Подчеркивая важность профессиональных способностей учителя в процессе 
преподавании, навык одновременного изучения и обучения, и опыт применения со-
временных методов, мы убеждены, что все это даст возможность эффективно органи-
зовать урок и будет способствует росту интереса учащихся к предмету. Преподавание 
современными методами способствует созданию образовательной среды и самостоя-
тельному усваиванию языковых знаний учащимися. 

Ключевые слова: современные методы, ученикоцентрированное обучение, ре-
форма, навык, цель курса, выбор метода, образовательный результат, сотрудничест-
во. 
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THE ISSUES ON EFFECTIVENESS OF MODERN METHODS WHILE TEACHING 

NATIVE LANGUAGE  

Avetisyan Gayane 

Summary 

Emphasizing the teacher's professional abilities in teaching, simultaneous learning, 
teaching skills and working with modern methods, we are convinced that this will give an 
opportunity to effectively organize the lesson and increase students' interest to the course. 
Working with modern methods will contribute to the creation of an educational environ-
ment and self-mastering of linguistic knowledge by learners. The skillful use of modern 
technologies in the learning process will also promote to discover the individuality of each 
student, the extent of his participation in the course, the range of interests. Frequently 
organized linguistic diverse and interesting events will help the students to strengthen their 
cooperation, to form willingness to support each other. 

Keywords: modern methods, student-centered learning, reformation, skill, course 
aim, method selection, educational outcome, cooperation. 
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21-րդ դարի կրթության հիմնական խնդիրը անձի դաստիարակու-
թյունն է: Մարդը իր ինտելեկտուալ և ստեղծագործական ունակություն-
ներով հանդերձ հանդիսանում է ներկայիս տեղեկատվական հասարա-
կության ամենահզոր կապիտալը: Տեղեկատվական հասարակության ա-
ռանձնահատկությունն այն է, որ ձևավորվել և զարգանում է տեղեկատ-
վական ծառայությունների մի ոլորտ, որտեղ արտադրվում, մշակվում և 
հաղորդվում է միայն տեղեկույթ: Տեղեկատվական հասարակության մեջ 
ակտիվ և հաջողակ գործելու համար մարդուն անհրաժեշտ են նոր տի-
պի գիտելիքներ, կարողություններ, հմտություններ և մոտեցումներ:  

Տեղեկատվության, ինչպես նաև զանգվածային մեդիայի հետ աշ-
խատանքը դառնում է տեղեկատվական հասարակության մասնագիտա-
կան գործունեության հիմնական բովանդակությունը, տեղեկատվական 
մշակույթի անհրաժեշտ բաղադրիչը [6, էջ 39-50]:  

Տեղեկատվական ավելցուկն ու բազմազանությունը առավել են մե-
ծացնում մեդիայի դերը մարդու կյանքում, կրթական գործընթացում: Ժա-
մանակակից կրթության առաջնահերթ ուղղություն է դառնում մեդիա-
կրթությունը: 

Եվրախորհրդի փաստաթղթերում, որի անդամ է նաև Հայաստանը, 
մեդիակրթությունը սահմանվում է որպես ուսուցում, որը զարգացնում է 
տեղեկատվական մտահասությունը: Այն ենթադրում է տեղեկույթի տար-
բեր աղբյուրների` գրքեր, տեղեկատուներ, հանրագիտարաններ, բառա-
                                                           
∗ Նյութը ներկայացվել է 18.04.2019 թ.,   գրախոսվել է 23.04.2019 թ.: 
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րաններ, քարտեզներ, լրատվական տարբեր կայքեր, տեղեկատվական 
սարքերի (հեռուստացույց, հեռախոս, ֆաքս, համակարգիչ, տպիչ և այլն), 
ինչպես նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (տեսաձայնագրություն-
ներ, էլեկտրոնային փոստ, զանգվածային լրատվամիջոցներ, համա-
ցանց և այլն) օգնությամբ անհրաժեշտ տեղեկույթն ընտրելու, մշակելու, 
պահպանելու և հաղորդելու կարողություններ: Շատ կարևորվում է ստաց-
ված տեղեկույթը քննադատորեն վերլուծելու, գնահատելու և տարբեր 
տեսանկյուններից ներկայացնելու, ինչպես նաև սեփական գործունեու-
թյունը պլանավորելիս ու իրականացնելիս դրանք առավելագույն արդյու-
նավետությամբ օգտագործելու կարողությունները:  

Մեծանում է լրատվամիջոցների ազդեցությունը անձի ձևավորման 
վրա: Ժամանակակից աշխարհը դժվար է պատկերացնել առանց զանգ-
վածային հաղորդակցության: Սոցիոլոգները հաշվել են, որ ժամանակա-
կից աշակերտը օրական միջինում 6 ժամից ավելի ժամանակ է հատ-
կացնում՝ շփվելով զանգվածային հաղորդակցության միջոցների հետ: 
Այդ ժամանակի 42%-ը անցնում է հեռուստացույց դիտելով, 12%-ը՝ տպա-
գիր տեքստեր կարդալով, իսկ մնացած 46%-ը՝ համակարգչի առջև, 
համացանցում [11, էջ 90]:   

Մանկավարժության մեջ առաջին անգամ մեդիակրթության և նրա 
նշանակության մասին խոսել են անցած դարի 60-70-ականներին: Փաս-
տաթղթային տեսքով այդ հասկացությունը առաջին անգամ ամրագրվել 
է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի փաստաթղթերում: Իսկ ըստ Ե. Ա. Բոնդարենկոյի և Ա. 
Ա. Ժուրինայի տվյալների՝ մեդիակրթության առաջին կուրսերը երևան 
են եկել 20-րդ դարի 60-ական թվականներին, երբ ձեռնարկվում էին 
մեդիակրթության և ուսումնական առարկաների ինտեգրման փորձեր [7, 
էջ 89]:  

Գոյություն ունի «մեդիակրթություն» եզրույթի մեկնաբանման տար-
բեր տեսակետներ: Ըստ ռուսական մանկավարժական հանրագիտարա-
նի` մեդիակրթությունը մանկավարժության մեջ առաջացած մի նոր ուղ-
ղություն է, որն արտահայտում է անձի զարգացման գործընթացը` զանգ-
վածային հաղորդակցական միջոցների օգնությամբ: Մեդիակրթության 
հիմնական խնդիրն է նախապատրաստել նոր սերնդին ժամանակակից 
տեղեկատվական հասարակության մեջ ապրելուն, սովորեցնել ճիշտ ըն-
կալել բազմազան ու բազմաբնույթ տեղեկատվությունը, հասկանալ, գի-
տակցել մարդու հոգեկանի վրա զանգվածային տեղեկատվության ազ-
դեցության մեխանիզմները, յուրացնել շփման, հաղորդակցության ոչ 
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բառային ձևերը [8, էջ 138]:  

Չի կարելի թերագնահատել զանգվածային մեդիայի՝ տեղեկատվու-
թյան ստեղծման օրենքների և սկզբունքների ուսուցման կարևորությու-
նը, ինչպե՞ս և ի՞նչ նպատակով են դրանք տարածվում և ի՞նչ է տեղի 
ունենում տեղեկույթի հետ: Պետք է հիշել, որ զանգվածային մեդիան ոչ 
թե արտացոլում է իրականությունը, այլ ներկայացնում է այն: Հետևա-
բար, դպրոցում մեդիակրթության խնդիրներից մեկը պետք է լինի մեզ 
շրջապատող աշխարհի և նրա ներսում տեղի ունեցող բազմապիսի 
գործընթացների իմաստների ընկալման ուսուցումը: Դա հնարավոր կլի-
նի այն դեպքում, երբ սովորողները կհասկանան, թե ինչ օրենքներով է 
«ապրում» տեղեկատվությունը զանգվածային մեդիայում [12]: 

Տեղեկատվական հոսքի անկառավարելիության պատճառով ան-
հրաժեշտություն է առաջանում ձևավորել տեղեկատվության հանդեպ 
վերաբերմունքի մոտեցումներ, այն է՝ վերաբերվել քննադատորեն, կա-
րողանալ վերլուծել տեղեկույթը, հասկանալ ենթատեքստը: Ոչ մեկի հա-
մար գաղտնիք չէ, որ նոր տեղեկույթը կարող է ներկայացվել տարբեր 
տեսանկյուններից: Ամեն ինչ կախված է նրանից, թե ինչ նպատակ է 
հետապնդում այս կամ այն աղբյուրը կամ լրագրողը, որը հրապարակում 
է տվյալ նորությունը: Յուրաքանչյուրն ունի սեփական ճշմարտությունը և 
իր տեսանկյունից կամ պատվերից ելնելով է հրամցնում այն: Այդ իսկ 
պատճառով շատ կարևոր է սովորողների մոտ քննադատական մտածո-
ղության սկզբունքների ձևավորումը և ներկայացվող տեղեկույթը վերլու-
ծելու կարողությունը:  

Ժամանակակից դպրոցը առանցքային դերակատարում ունի երե-
խայի, կրթական գործընթացի կազմակերպման և ուսուցման գործում: 
Դպրոցն ու կրթական համակարգը չեն կարող ժամանակավրեպ լինել: 
Նոր մարդը իր մտածելակերպով, պահանջներով, կրթական ակնկալիք-
ներով տարբերվում է նախորդից: Անընդհատ փոփոխվում է շրջապա-
տող աշխարհը, և նոր մարդուն չի կարող սպասարկել հին կրթական 
համակարգը: Կրթական գործընթաց կազմակերպող մարդը, տվյալ դեպ-
քում՝ ուսուցիչը, չի կարող նայել դեպի անցյալ, որովհետև կարոտախտը 
հին կրթական համակարգի նկատմամբ հնարավորություն չի տա տես-
նելու, ճանաչելու և կարևորելու ժամանակակից աշակերտին` իր կրթա-
կան պահանջմունքներով, ինչն էլ կհանգեցնի կրթական գործընթացի 
ձախողման: Կրթությունը կյանքի համար է: Այն պետք է օգնի ժամա-
նակակից մարդուն ապրելու, արարելու անընդհատ զարգացող աշխար-
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հում, սովորեցնի մտածել և ոչ թե մտապահել ավելորդ տեղեկատվությու-
նը, ինչը, միևնույն է, տարիների ընթացքում մոռացվելու է: Կարևոր է 
հասկանալ նյութի տրամաբանությունը, վերլուծել, համադրել, քննարկել, 
կազմել և արտահայտել սեփական կարծիք, այսինքն՝ ձևավորել մեդիա-
գրագետ անհատ: 

Աշխատանքի նպատակն է ցույց տալ, թե ինչպես կարելի է տարբեր 
առարկայական ժամերին, մասնավորապես ֆիզիկայի դասերին, կազ-
մակերպել ուսուցումը՝ կիրառելով մեդիակրթության տարրեր, որը թույլ է 
տալիս ոչ միայն նպաստել «Ֆիզիկա» առարկայի ուսուցման արդյունա-
վետության բարձրացմանը, այլ նաև սովորողների մոտ զարգացնել որո-
նողա-վերլուծական և քննադատական մտածողություն: 

Ժամանակակից կրթության մեջ «գրագիտություն» եզրույթը ուղեկց-
վում է տարբեր մեկնաբանություններով` «թվային գրագիտություն», «հա-
մակարգչային գրագիտություն», «տեխնոլոգիական գրագիտություն», «հա-
ղորդակցային գրագիտություն», «տեղեկատվական գրագիտություն», 
ինչպես նաև «մեդիագրագիտություն»: «Գրագիտություն»-ն ավելին է, 
քան գրելու և կարդալու ավանդական հմտությունները: Գրագիտության 
հիմնարար հմտությունների ցանկում պետք է ներառել նաև մեդիագրա-
գիտությունը և տեղեկատվական գրագիտությունը: Տեղեկատվական 
գրագիտության ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ տեխնոլո-
գիական հմտությունները, հետևաբար նաև մեդիագրագիտությունն ու 
տեղեկատվական գրագիտությունը ավելի լավ է զարգացած երիտասարդ-
ների, դեռահասների մոտ, քան ավագ սերնդի: Ձեռք բերելով մեդիա-
գրագիտության և տեղեկատվական գրագիտության հմտություններ՝ ու-
սուցիչների և աշակերտների առջև բացվում են նոր հեռանկարներ, հնա-
րավորությունների լայն շրջանակ՝ կրթական միջավայրը հարստացնելու 
և ուսուցման-ուսումնառության գործընթացը առավել դինամիկ դարձնե-
լու համար [9, էջ 9]:  

Հարց է առաջանում՝ ինչպե՞ս, ի՞նչ մեթոդներով և միջոցներով ձևա-
վորել մեդիակոմպետենտ անհատ: Հանրակրթական ուսումնական հաս-
տատություններում մեդիագրագիտության ձևավորումը ուսուցչի խնդիրն 
է:  

Մեդիագրագիտությունը տարբեր երկրներում տարբեր սկզբունքնե-
րով է դասավանդվում` շեշտադրելով առարկայի տարբեր բաղադրիչներ, 
օգտագործելով տարբեր մեթոդներ: Այդուհանդերձ, այն չունի դասա-
գիրք կամ հստակ բանաձևեր: Մեդիագրագիտություն առարկայի դասա-
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վանդումը մեծապես կախված է դասավանդող ուսուցչի և դպրոցի մո-
տեցումից, որոնք կարող են իրենց նախընտրած ուղղությամբ ընդլայնել 
ու փոխել դասընթացը՝ հենվելով ծրագրի կամ ուղեցույցի վրա [1, էջ 8]:           

 2012 թ. ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից հրատարակվեց «Մեդիակրթություն» 
ձեռնարկը, որը նախատեսված է ուսուցիչների մեդիագրագիտությունը և 
տեղեկատվական մտահասությունը բարձրացնելու համար: Ձեռնարկում 
ներկայացված են մանկավարժական մեթոդներ, որոնք պետք է կիրառ-
վեն մեդիակրթության դասավանդման ժամանակ: Դրանք են` «թեմա-
տիկ որոնում», «պրոբլեմային-կողմնորոշիչ ուսուցում», «գիտական հե-
տազոտություն», «կոնկրետ իրավիճակային վերլուծություն», «մեդիա-
տեքստի վերլուծություն», «համատեքստի վերլուծություն»,  «տեղեկատ-
վության և մեդիատեքստի ստեղծում» «մեդիատեքստի ձևափոխում» 
մեթոդները [10, էջ 37-40]:     

Մեդիագրագիտության ձևավորման ուղղությամբ աշխատանքներ 
կարելի է կատարել ինչպես արտադասարանական ժամերին, այնպես էլ 
ցանկացած առարկայի յուրաքանչյուր դասին՝ ներառելով մեդիակրթու-
թյան տարրերը առարկայական ծրագրերի դասավանդման մեջ, ապա-
հովելով առարկայական չափորոշիչային բաղադրիչները` գիտելիք, կա-
րողություն և հմտություն, արժեքային համակարգ: 

Թվում է, թե ամեն ինչ պարզ է  ինֆորմատիկայի ժամերին: Այստեղ 
կան բազմաթիվ և բազմազան մեթոդներ և միջոցներ՝ մեդիակոմպետեն-
տություն ձևավորելու համար: Իսկ ինչպե՞ս դա անել, օրինակ, ֆիզիկայի 
դասերին:  

Քննարկենք ֆիզիկայի ծրագրային թեմաներից մի քանի օրինակ-
ներ:  

Օրինակ 1. Ֆիզիկա դասավանդող յուրաքանչյուր ուսուցիչ 9-րդ դա-
սարանում «Ատոմի միջուկի կառուցվածքը» թեման ուսումնասիրելիս իր 
դասերին պատմում է ճառագայթման, միջուկային ռեակցիաների, ատո-
մային էներգիայի ստեղծման և օգտագործման մասին [2, էջ 121-135]: 
Կախված այն բանից, թե ուսուցիչները ինչպիսի վերաբերմունք են ուզում 
ձևավորել սովորողների մոտ, կամ ինչպիսի սուբյեկտիվ վերաբերմունք 
ունեն իրենք, նրանք տվյալ թեման ներկայացնում են այդ տեսանկյունից: 
Սակայն մեր նպատակն էր մեդիակրթության տարրերի միջոցով ձևավո-
րել մեդիագրագետ սովորող, այդ պատճառով թեման ներկայացնում ենք 
որպես սոսկ տեղեկատվություն, հանձնարարելով աշակերտներին, կաս-
կածի տակ դնել այն, վերլուծել` համադրելով փաստերը, հայտնել սեփա-
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կան կարծիք և պաշտպանել իրենց տեսակետները: Մեր՝ մեդիագրագետ 
ուսուցիչներիս խնդիրն է յուրաքանչյուր տեղեկույթ ներկայացնել բոլոր 
տեսանկյուններից և օգնել աշակերտներին գտնելու ոսկե միջինը:  

Օրինակ 2. 10-րդ դասարանում «Տիեզերական ձգողության օրենքը» 
[3, էջ 97-110] թեման ուսումնասիրելուց հետո, հիմնականում լուծում ենք 
թեմային համապատասխան հաշվարկային խնդիրներ: Այս դեպքում 
հանձնարարում ենք գիտաֆանտաստիկ որևէ ֆիլմ ուշադիր դիտել տա-
նը (կարելի է ցուցադրել ֆիլմից որևէ հատված), օրինակ` «Գրավիտա-
ցիա (Гравитация)», «Մարսեցին (Марсианин)», «Միջաստղայինը (Интер-
стеллар)» և դուրս գրել ֆիլմում հնչած թվային մեծությունները, հենվելով 
ֆիլմում ներկայացված փաստերի վրա, ցույց տալ ֆիլմի և ուսուցանվող 
թեմայի կապը և ստուգել փաստերի ճշմարտացիությունը՝ կիրառելով 
ձեռք բերված գիտելիքները: Այնուհետև ֆիլմում հնչած մեծությունների 
թվային արժեքների հիման վրա կազմել հաշվարկային խնդիրներ և լու-
ծել:   

Օրինակ 3. 12-րդ դասարանում «Քվանտային ֆիզիկա» [4, էջ 117-
219] բաժինը ուսումնասիրելուց հետո հանձնարարում ենք աշակերտնե-
րին հեռուստատեսությունից կամ youtube-ից դիտել բժշկական սարքա-
վորման որևէ գովազդ, օրինակ` բազմաֆունկցիոնալ լազերային թերա-
պիայի սարքը` Ռիկտա-«Վիտյազ» (գովազդի տեսանյութը հետևյալ հղու-
մով` https://www.youtube.com/watch?v=6HUiLKWzgXs) և վերլուծելով այն 
որպես մեդիա տեքստ, բացահայտել, թե ո՞րն է նպատակը, որքանո՞վ է 
այն հավաստի, ի՞նչ մանիպուլյացիոն հնարքներ են օգտագործվել և 
այլն: 

Օրինակ 4. Ֆիզիկայի ուսումնական ծրագրում [5] տարբեր թեմանե-
րից ներկայացված ցուցադրումների կազմակերպման համար կողմնորո-
շիչ ցանկերից, որտեղ օրենքներին և երևույթներին զուգահեռ քիչ չեն 
նաև ֆիզիկական սարքերն ու սարքավորումները, հանձնարարել կազմել 
տվյալ թեմային համապատասխան սարքի գովազդը՝ կիրառելով գովազ-
դին բնորոշ հատկությունները: Ըստ մեդիագրագիտություն ձեռնարկի 
մեդիա բառարանի` գովազդը որևէ մեկի, կամ որևէ բանի մասին հասա-
րակության մեջ նպաստավոր կարծիք ստեղծելու կամ ուշադրության ա-
ռարկա դարձնելու նպատակով հրապարակային գովասանական հայ-
տարարությունն է [1, էջ 154]:  

Օրինակ 5. Ուսուցիչը աշակերտների հետ բացում է աշխատանքա-
յին բլոգ: Աշակերտները բլոգում ստեղծում են մեդիա բառարան բաժինը, 
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որը պետք է թարմացվի ամեն դասից հետո: Յուրաքանչյուր դասի ա-
վարտին ուսուցիչն ընտրում է բլոգի համար պատասխանատու մի քանի 
աշակերտների, ովքեր տանից մեդիա բառարանում կավելացնեն այդ 
դասին սովորած նոր ֆիզիկական երևույթները, հասկացությունները, մե-
ծությունները և դրանց բացատրությունները [1, էջ 14-15 ]: 

Սրանք ընդամենը մի քանի օրինակներ են, որոնք ցույց են տալիս, 
թե ինչպես ձևավորել քննադատական մտածողություն և մեդիակոմպե-
տենցիաներ, ինչպես իրականացնել մեդիակրթություն ֆիզիկայի դասե-
րին: Ցանկության դեպքում գրեթե յուրաքանչյուր դաս կարելի է անց-
կացնել այսպես` ուսուցանելով մեդիագրագիտության տարրեր: Որդե-
գրելով նմանատիպ աշխատաոճ՝ ֆիզիկայի ուսուցիչը կարող է լուծել մե-
դիակրթության մի քանի հիմնական խնդիրներ, իսկ այդպիսի ուսուցումը 
սովորողին հնարավորություն կտա ձեռք բերել` 

♦ որոշակի նպատակով տեղեկատվություն ստեղծելու և քննադա-
տաբար այն ընկալելու կարողություն, 

♦ քննադատաբար մտածելու ունակություն, 
♦ վիզուալ տեղեկույթի բանավոր ներկայացման կարողություն և 

հակառակը, 
♦ խնդիրները տարբեր համատեքստներում և ձևակերպումներում 

հասկանալու կարողություն, 
♦ տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն ընդունելու կարողու-

թյուն, 
♦ տեղեկատվության տարբեր աղբյուրների հետ աշխատելու ունա-

կություն, 
♦ տեխնիկական միջոցների օգնությամբ տեղեկատվության վերա-

փոխմանը ծանոթանալու հնարավորություն: 
Տիրապետելով մեդիագրագիտության կարողություններին և հմտու-

թյուններին՝ մարդը պաշտպանված կլինի տարբեր աղբյուրներից հնչած 
տեղեկատվության և գովազդի բացասական ազդեցությունից, կկարողա-
նա տարբեր առարկայական դասերին ձեռք բերած մեդիագիտելիքները 
կիրառել կյանքում:  

Այսպիսով` մեդիակրթության տարրերի մշտապես ճիշտ ու տեղին 
կիրառումը ֆիզիկայի ուսումնական գործընթացում նպաստում է սովո-
րողի մի շարք անձնային՝ մտագործունեության, բարոյական, կամային և 
հուզական, որակների ձևավորմանը: Մեդիակրթությունը նպաստում է 
ձևավորել ավելի պատասխանատու քաղաքացի, ով ունակ է ստացված 
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տեղեկույթի հիման վրա արտահայտել սեփական դատողությունները, 
վերլուծել այն, համադրել և նույնացնել տվյալ տեղեկույթում առկա 
տնտեսական, քաղաքական և սոցիալ-մշակութային հետաքրքրություն-
ները: 

Մեդիակրթությունը սովորեցնում է անհատներին մեկնաբանել և 
ստեղծել տեղեկույթ, ընտրել հաղորդակցման համար ամենահարմար 
մեդիամիջոցները: Այն թույլ է տալիս մարդկանց իրականացնելու իրենց 
ազատ ինքնարտահայտման իրավունքը:  
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ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ 

Տիգրանյան Նունե 
Փիլոյան Արմենուհի 

Ամփոփում 

Ժամանակակից կրթության մեջ «գրագիտություն» եզրույթը ուղեկցվում է տար-
բեր մեկնաբանություններով` «թվային գրագիտություն», «համակարգչային գրագի-
տություն», «տեխնոլոգիական գրագիտություն», «հաղորդակցային գրագիտություն», 
«տեղեկատվական գրագիտություն», ինչպես նաև «մեդիագրագիտություն»:  Մանկա-
վարժության մեջ առաջին անգամ մեդիակրթության և նրա նշանակության մասին 
խոսել են անցած դարի 60-70-ականներին, երբ մեդիակրթության և ուսումնական 
առարկաների ինտեգրման փորձեր էին ձեռնարկվում:  

Հոդվածում հիմնավորվում է մանկավարժության մեջ առաջացած նոր ուղղու-
թյան՝ մեդիակրթության արդիականությունը և կարևորությունը կրթական գործընթա-
ցում, ներկայացվում են նրա խնդիրները: Հատուկ ուշադրություն է դարձվում դա-
սապրոցեսում քննադատական մտածողության տարրերի ձևավորմանը, ինչպես նաև 
մեդիագրագետ անհատ ձևավորելու խնդրին: 

Մեդիագրագիտության ձևավորումը մեծապես կախված է դասավանդող ուսուցչի 
և դպրոցի մոտեցումից, որոնք կարող են իրենց նախընտրած ուղղությամբ ընդլայնել 
ու փոխել դասընթացը տվյալ առարկայի ծրագրի շրջանակներում: Կարևորելով 
մեդիակրթության դերը ժամանակակից դպրոցում, ներկայացված են մեդիագրագի-
տության կարողություններ և հմտություններ ձևավորող մի քանի օրինակներ ֆիզիկա 
առարկայից. 9-րդ դասարանում` «Ատոմի միջուկի կառուցվածքը», 10-րդ դասարա-
նում` «Տիեզերական ձգողության օրենքը», 12-րդ դասարանում «Քվանտային ֆիզիկա»  
թեմաներից, որոնք ցույց են տալիս, թե ինչպես ձևավորել քննադատական մտածողու-
թյուն և մեդիակոմպետենցիաներ, ինչպես իրականացնել մեդիակրթություն ֆիզիկայի 
դասերին:   

Բանալի բառեր. տեղեկատվական հասարակություն, քննադատական մտածո-
ղություն, մեդիակրթություն, տեղեկատվական մտահասություն, մեդիագրագիտություն, 
աշխատանքային բլոգ,  մեդիա բառարան: 

___________________  
 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКИ 

Тигранян Нуне  
Пилоян Арменуи  

Резюме 

Термин грамотность в современном образовании сопровождается различными 
интерпретациями: «цифровая грамотность», «компьютерная грамотность», «техноло-
гическая грамотность», «коммуникационная грамотность», «информационная грамот-
ность», а также «медиаграмотность». Впервые в области педагогики медиаобразова-
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ние и его значение обсуждались в 60–70-х годах прошлого века, когда были предпри-
няты попытки интегрировать медиаобразование и учебные предметы. 

В статье обосновывается актуальность и важность медиаобразования в образо-
вательном процессе  как нового направления в педагогике, представлены его задачи. 
Особое внимание уделяется формированию элементов критического мышления в ходе 
урока, а также проблеме создания медиаграмотной личности. 

Формирование медиаграмотности во многом зависит от учителя и педагогиче-
ского подхода школы, которые могут по своему усмотрению расширить и изменить 
курс в пределах предмета программы. Подчеркивая роль медиаобразования в совре-
менной школе, представлены некоторые примеры для развития навыков медийной 
грамотности на уроке физики. 9-й класс: структура атомного ядра, 10-й класс: закон 
всемирного тяготения, 12-й класс: темы квантовой физики, которые демонстрируют, 
как сформулировать критическое мышление и расширить медиакомпетентность, как 
осуществлять медиаобразование на уроках физики. 

Ключевые слова: информационное общество, критическое мышление, медиа-
образование, информационная компететность, медиаграмотность, рабочий блог, ме-
диа словарь. 

___________________  
 

THE USE OF ELEMENTS OF MEDIA EDUCATION IN THE PROCESS OF LEARNING  PHYSICS 

Tigranyan Nune 
Piloyan Armenuhi 

Summary 

The term literacy in modern education is accompanied by various interpretations: 
“digital literacy”, “computer literacy”, “technological literacy”, “communication literacy”, 
“information literacy”, and also “media literacy”. For the first time in the field of peda-
gogy, media education and its importance were discussed in the 1960s – 1970s when 
attempts were made to integrate media education and subjects. 

The article substantiates the relevance and importance of media education in the 
educational process, as a new direction in pedagogy, presents its problems. Particular 
attention is paid to the formation of elements of critical thinking during the lesson, as well 
as the problem of creating a media literate person. 

The formation of media literacy largely depends on the teacher and the pedagogical 
approach of the school, which, in their own opinion, can expand and change the course 
within the scope of the program. Emphasizing the role of media education in modern 
school, some examples are presented for developing media literacy skills in physics: 9th 
grade: atomic nucleus structure, 10th grade: law of space law, 12th grade: topics of 
quantum physics that demonstrate how to formulate critical thinking and the expansion of 
media competence, how to implement media education in physics lessons. 

Keywords: information society, critical thinking, media education, informational 
competence, media literacy, working blog, Media dictionary. 
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Վանաձորի Պ. Տիչինայի անվան N 20  

հիմնական դպրոցի դասվար 
 

Ժամանակակից ուսումնական գործունեությունում կարևորագույն 
հայտանիշ է կրտսեր դպրոցականների մոտ ստեղծագործական մտա-
ծողության ձևավորումը: Ինչպես նշում են հետազոտողները, ստեղծա-
գործական մտածողության ծագումը հիմնականում բնութագրվում է մտա-
ծական գործունեության կառուցվածքով, հարստությամբ, բարդությամբ 
և մտավոր գործողությունների արդյունավետությամբ: Աշակերտը, տի-
րապետելով առաջադրված դասանյութին, հենվում է ոչ միայն ուրիշնե-
րի, այլև, սեփական դատողությունների, մտահանգումների, ապացույց-
ների վրա: Մյուս կողմից՝ նա քննադատորեն է վերաբերվում ուրիշների 
մտքերին: Սակայն սեփական անձի նկատմամբ քննադատական մոտե-
ցումը դեռևս բացակայում է կամ շատ մակերեսային է, ուստի այն զար-
գացնելու անհրաժեշտություն ունի: 

Երբ ուսուցիչը շարադրում է նոր դասանյութը, և աշակերտը տե-
ղեկություն է ստանում նյութի վերաբերյալ պատրաստի վիճակում, նրա 
ակտիվությունը մտածական աշխատանքում մեծ չէ: Դրա համար աշա-
կերտը ոչ միշտ է ունենում նոր գիտելիքների ձեռք բերման և դրանք 
կիրառելու պահանջ: Այս ձևով նրա մոտ ստեղծագործական բնույթի ու-
սումնական աշխատանքի կարողություններ չեն ձևավորվում: 

Ստեղծագործական ունակությունն ու կարողությունը, նախ և առաջ, 
ուսումնասիրվող երևույթն ինքնուրույն վերլուծելու կարողությունն է՝ այն 
հիմնական տարրերի բաժանելու և առաջնայինը առանձնացնելու միջո-
ցով, ապա՝ իմաստավորելու ամեն մեկի տեղն ու դերը ամբողջի մեջ՝ կա-
րևորելով օրինաչափությունների առկայությունը ուսումնասիրվող նյութի 

                                                           
∗ Նյութը ներկայացվել է 29.01.2019 թ.,  գրախոսվել է 04.02.2019 թ.: 
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տրամաբանությունում: 

Յուրաքանչյուրի մոտ ստեղծագործական մտածողության նշանները 
երևան են գալիս տարբեր աստիճանի դրսևորումներով: Այս ունակու-
թյան ձևավորումը ուսուցման կարևորագույն խնդիրներից է, որի մեջ ա-
ռաջնայինը ճանաչողական միջոցների տիրապետումն է: Հոգեբանները 
պնդում են, որ մտածողությունն սկսվում է այն ժամանակ, երբ ծագում է 
խնդիրը: 

Համակարգված գիտելիքների մակարդակն  էական նշանակություն 
ունի երեխայի մտավոր զարգացման բնութագրի համար: Էլ ավելի մեծ 
նշանակություն է ձեռք բերում ընդհանրացված կարողությունների ձևա-
վորումը: Բայց և այնպես, ամենահուսալի չափանիշը համարվում է մտքի 
որակը [3]: 

Այս բոլոր ցուցանիշները փոխվում են ուսումնական մակարդակի 
բարձրացման հետ, աճում է գիտելիքների պաշարը, մեծանում է դրանց 
համակարգվածությունը, հարստանում են կարողությունների միջոցները, 
փոխվում է մտքի որակը, ձևավորվում է աշակերտի ինքնուրույնությունը, 
քննադատողականությունը, առավել ճկուն է դառնում մտածողությունը:  

Ն.Ա. Մենչինսկայան պնդում է, որ գիտելիքների հարուստ պաշարը 
ոչ միշտ է համապատասխանում բարձր մտածական զարգացմանը, գի-
տելիքների համակարգվածությունը թեև էական նշանակություն ունի ա-
շակերտի մտավոր զարգացումը բնութագրելու համար, բայց առավել 
կարևոր է այդ գիտելիքների ընդհանրացման կարողությունը: 

Ուսումնական առաջին տարիներին աշակերտները տեսողական հեն-
քի պահանջ ունեն: Նրանց կոնկրետ մտածողությունն այս փուլում կա-
րևոր դեր է խաղում վերացական մտածողության ձևավորման վրա: Իսկ 
տարրական դպրոցի վերջին երկու տարում մեծանում է վերացական 
մտածողության ազդեցությունը կոնկրետի վրա, և տեղի է ունենում ըն-
կալման շրջանակների ընդլայնում՝ ընդհանրացված գիտելիքների առ-
կայության շնորհիվ, առանց վերահսկողության, սեփական հետազոտու-
թյամբ առաջ է գալիս ինքնարտահայտման գործունեություն (շարադրու-
թյուն գրել, հեքիաթ հորինել, շարունակել սկսված պատմությունը և 
այլն): Ստեղծագործական կարողությունները պայմանավորված են անձ-
նային որոշակի որակներով: Եթե վաղ տարիքում երեխայի ստեղծագոր-
ծական հակումները վառ կերպով դրսևորվում են նրա սիրած զբաղ-
մունքի՝ նկարչության, ապա կրտսեր դպրոցական տարիքում՝ գրական 
ստեղծագործական գործունեության մեջ: Կրտսեր դպրոցականների 
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ստեղծագործելու գործընթացի հիմնական դժվարությունը պայմանավոր-
ված է գրավոր  և բանավոր խոսքի ոչ ճիշտ կառուցմամբ և բառապա-
շարի աղքատությամբ [2, էջ 10]: 

Ստեղծագործական կարողությունների հիմքում ընկած է ստեղծա-
գործական մտածողությունը, որն առաջ է բերում ճանաչողական ակտի-
վությունը: Ստեղծագործական գործունեությունը ճանաչողական է և են-
թադրում է կանխատեսելու կարողություն, խնդիրներ լուծելու հեռանկար-
ներ: 

Ճանաչողական ակտիվությունը դրսևորվում է տարբեր կերպ: 
Կրտսեր դպրոցականը կարող է ուշի ուշով լսել ուսուցչին, գրի առնել 
նրա կողմից առաջադրված նյութը, նրա ցուցումով ինչ-որ խնդիրներ 
լուծել: Այսպիսի հանձնարարություններն ակտիվություն են պահանջում, 
բայց դա նմանակման բնույթ է կրում. դա ուսուցչի առաջադրած հարցի 
պատասխանն է: Դրանից տարբերվում է աշակերտի մի ուրիշ ակտիվու-
թյուն, որի հիմքում ընկած է աշակերտի ճանաչողական նախաձեռնու-
թյունը: Առավել բարձր մակարդակ է աշակերտի ստեղծագործական 
ակտիվությունը: Դա ոչ միայն ակտիվ որոնում է ենթադրում, այլև ան-
հրաժեշտ գործառություններ: Ակտիվության բարձրագույն մակարդակը 
աշակերտին տանում է դեպի ճանաչողական ինքնուրույնության: 

Մ. Ի. Ենիկեևը առանձնացրել է ճանաչողական ակտիվության փու-
լերը՝ ակտիվացման համապատասխան եղանակներով. 

♦ ճանաչողական խնդրի գիտակցում: Այստեղ հիմնական եղանակ-
ներն են համարվում հետևյալները՝ հայտնի փաստերի արդիականացում, 
դրանց համադրում միմյանց և խնդրահարույց նոր իրավիճակների հետ. 

♦ անցում ճանաչողական գործընթացի. հիմնական եղենակներն 
են՝ նոր փաստերի համեմատությունը և համադրումը, աշակերտներին 
ինդուկտիվ մտահանգումների մղումը, ինքնուրույն եզրակացությունը: 

Վ. Վ. Դավիդովի հետազոտություններում տարրական դպրոցի ա-
շակերտների ուսումնական գործունեության տեսությունն աչքի էր ընկ-
նում հատկապես նրանով, որ այս գիտնականը ցույց է տվել ուսումնա-
կան գործընթացում անձի գիտակցության ձևավորվելու փուլերը, որի 
հիմքում ընկած է տեսական մտածողությունը: Նրա աշխատությունները 
վկայում են, որ զարգացող մանկավարժության սինթեզը հնարավոր է 
միայն ձևավորվող փորձարարական մեթոդի հիման վրա, որն իր մեջ 
տոգորում էր գիտության տարբեր ոլորտների, իսկ ամենից առաջ՝ 
ամբողջ հոգեբանությունը: Այդ մեթոդի կիրառումը վկայում է այն մասին, 
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որ դիդակտիկայի ժամանակակից հետազոտությունները փորձարարա-
րական մակարդակից անցել են տեսականի [5]: 

Ուսումնական գործընթացի տրամաբանության և ակտիվացման ե-
ղանակների համապատասխանության շարքում բացահայտվում են նրանց 
արդյունավետ կիրառման պայմանները: Այս եղանակների հիմնական 
հրահանգավորումը աշակերտներին ուսումնաճանաչողական որոնումնե-
րի մղելն է: Խնդրի Ճիշտ առաջադրումը ենթադրում է ակտիվ մտածա-
կան գործունեություն: Չափազանց ուժեղ մոտիվացիայի դեպքում առաջ 
է գալիս ստերեոտիպ (շաբլոն) ուղիներով գնալու հակում, և, հետևաբար, 
ստեղծագործաան ընդունակությունների դրսևորում [1, էջ 286]: 

Ստեղծագործական կարողությունների զարգացման պայման է ինք-
նուրույն աշխատանքը: Աշակերտի ինքնուրույնությունը ուսումնական 
գործունեությունում դրսևորվում է. 

♦ ճանաչողական խնդիրների լուծման մեջ յուրօրինակ հնարների 
կիրառմամբ. 

♦ եզրահանգումների, ընդհանրացումների մեջ ոչ պատրաստի պա-
տասխանով. 

♦ մտածական գործողությունների փաստական և տեսական վեր-
լուծությամբ: 

Իսկական ինքնուրույնությունը ենթադրում է գիտակցական գործո-
ղությունների մոտիվացվածություն և դրանց հիմնավորվածություն՝ ա-
ռանց կողմնակի ազդեցության: 

Այսպիսով՝ մտածողական ակտիվությունը և ինքնուրույնությունը 
կրտսեր դպրոցականի ուսումնական գործունեությունում հանդես են գա-
լիս որպես դրա փոխկապակցված կողմեր: Դա իր բարձրագույն մակար-
դակին է հասնում, երբ ուսումնական գործունեությունն իր բնույթով մո-
տենում է ինքնուրույն, տրամաբանական, ստեղծագործական մակար-
դակին: 

Ստեղծագործական մտածողությունը զարգացնող մեթոդներից է 
խնդրակենտրոն ուսուցումը: Ուսուցիչների վերահսկողությամբ աշակերտ-
ները ձեռք են բերում իրենց հետագա խնդիրներն ինքնուրույն կատարե-
լու ձիրք ու հմտություններ:  

Այստեղ շեշտադրվում է ոչ այնքան աշակերտների ինչ սովորելը, որ-
քան նրանց ինչ մտածելը: Ուսուցչի օգտագործած ոչ ստանդարտ հնար-
ներն աշակերտներին կմղեն ստեղծագործական մտածողության: 

Այս մեթոդը շատ հին է,  բայց՝ կենսունակ: Այն գործել է դեռևս մ.թ.ա: 
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Հին հույների ժամանակաշրջանից եկած սոկրատյան մեթոդն ուսումնա-
ռական-ուսուցողական գործընթացում ընդգծում է մտածական դատողու-
թյան ու երկխոսության կարևորությունը: Ուստի կրթական համակարգում 
կարևորվում է սովորողների ճանաչողական ակտիվությունը և ստեղծա-
գործական գործունեությանը նպաստող կարողությունների զարգացու-
մը:  

Ստեղծագործական կարողությունը ենթադրում է երևակայության 
զարգացում, ուստի անհրաժեշտ է սովորողներին տալ այնպիսի բազմա-
բնույթ առաջադրանքներ, որոնք նպատակաուղղված կլինեն ոչ միայն 
խոսքի զարգացմանը, այլև երեխայի մտածողության զարգացմանն ու 
ստեղծագործական երևակայությանը: 

Այդպիսի հնարներից է նամակ-շարադրությունը՝ ստեղծագործական 
բնույթի աշխատանք, որում խոսքն ուղղված է ծանոթ տեքստի դրական 
կամ բացասական հերոսին, կամ ուղղակի մեկին: 

Աշխատանքները գնահատելուց հետո դասարանում բոլոր աշա-
կերտների ուշադրությանը ներկայացնելով՝ ուսուցիչը նոր հղացումների 
հնարավորություն է ստեղծում:  

Գործուն հնարներից մեկն էլ սկսված հեքիաթի կամ պատմվածքի 
շարունակումն է: Ցանկալի է, որ հեքիաթի կամ պատմվածքի բնագիրն 
աշակերտներին ծանոթ չլինի, որպեսզի երևակայությունը չխարսխվի հա-
մատեքստի վրա և աղճատված տարբերակներ ունենա: Սկզբնական 
շրջանում ուսուցիչը կարող է առանցքային հարցերով խթանել աշա-
կերտների երևակայությունը:  

Մի ուրիշ հնար կիրառելի է նոր պատմություն հորինելու ժամանակ. 
դա կոչվում է երկանդամություն: Սովորողներին առաջադրվում է երկու 
առարկա կամ բառ, որոնց միջև թերևս ոչ մի տրամաբանական կապ չի 
կարող լինել: Երևակայության միջոցով այդ երկանդամության ստեղծու-
մը բացահայտում է ստեղծագործական ուժի էությունը [4]: 

Աշակերտների ստեղծագործական կարողությունների զարգացման 
ուղղությամբ տարվող աշխատանքներն իրականացվում են մշտապես՝ 
աստիճանաբար բարդացնելու սկզբունքով: Պետք է հաշվի առնել և՛ 
տեքստերի բարդությունը, և՛ աշակերտների ինքնուրույնության աստի-
ճանը, և՛ ստեղծագործական կարողությունների մակարդակը: Ուսուցիչը, 
լավ ճանաչելով իր աշակերտներին, պետք է անհատական մոտեցմամբ 
բացահայտի նրանց ամբողջ ներուժը և համապատասխանաբար յուրա-
քանչյուրի համար ապահովի մտավոր ակտիվության դաշտ: 
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Այստեղ առաջ է գալիս ուսուցչի միջամտության չափավոր կիրառ-

ման հարցը: Ուսուցիչը կազմակերպում և ուղղորդում է դպրոցականների 
ինքնուրույն աշխատանքը՝ ավելացնելով հետազոտվող տարրերի թիվը, 
միևնույն ժամանակ կրճատելով վարժեցնող աշխատանքների ծավալը: 
Որպեսզի պահպանի սովորողների ճանաչողական գործունեության բարձր 
մակարդակը, ուսուցիչը մի քանի անգամ նորացնում է բովանդակությու-
նը, առաջադրում կոնկրետ նյութ, նոր փաստեր, վերակառուցում է ուսուց-
ման մեթոդների համակարգը: Ամեն մի ուսումնական կարողություն նե-
րառում է նպատակաուղղված կարողությունների և փոխկապակցված 
գործողությունների որոշակի քանակ: Ուսումնական գործունեության կոնկ-
րետ պայմանները՝ աշակերտների անհատական առանձնահատկու-
թյունները (անձնային որակներ), ուսուցչի շահագրգռվածությունը և ընդ-
հանուր մասնագիտական պատրաստականությունը պայմանավորում են 
իմացության ստեղծագործական բնույթը, նրա հաջողված որոնողական 
գործողությունները՝ ուսուցչի ղեկավարությամբ: 

Այսպիսով՝ ուսումնական գործունեությունը ծագում է աշակերտի մո-
տիվացիայի հիման վրա և ենթադրում է այնպիսի մոտեցումների առկա-
յություն, ինչպիսիք են ընտրողականությունը, նպատակը, առաջացած 
խնդիրների հաղթահարումը, որոնք պետք է նպաստեն ստեղծագործա-
կան կարողությունների զարգացմանը: 
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Անանյան Նարինե 

Ամփոփում 

Հոդվածում վերլուծվում են ստեղծագործական մտածողության ծագման պայման-
ները, ուսուցչի կողմից դրա ձևավորումը և ուղղորդումը՝ որպես ուսումնական գործըն-
թացի բարձրագույն մակարդակ: Խնդիրը կարևորվում է իր հիմնադրութային առու-
մով. տարրական դասարաններում դրվում են ստեղծագործական կարողությունների 
հիմքերը, որոնք ավելի ուշ պիտի դառնան այդ աշխատանքի՝ գիտահետազոտության, 
ինչպես նաև մշակութային արժեքների ստեղծման երաշխիք: 

Բանալի բառեր. վերացական մտածողություն, ինքնարտահայտում, 
ճանաչողական ակտիվություն, մոտիվացիա: 

___________________  
 

ПРОЯВЛЕНИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ И ПРОЯВЛЕНИЕ УМЕНИЙ  
В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

Ананян Нарине 

Резюме 

Автор статьи в работе учителя важным считает проявление творческих умений 
школьника. Хотя у младшего школьника в процессе обучения формируются основы 
творческого мышления, однако он готов преодолеть границу конкретного и вообра-
жаемого и проявить эти навыки. Употребляя современные методы и различные прие-
мы, учитель своими наводящими вопросами может заинтересовать и способствовать 
развитию мышления учеников. 

Ключевые слова: абстрактное мышление, самовыражение, познавательная актив-
ность, мотивация. 

___________________  
 

THE ORIGIN OF CREATIVE THINKING AND THE MANIFESTATION OF THE 
ABILITIES IN ELEMENTARY CLASSES 

Ananyan Narine 

Summary 

The author of the article highlights the manifestation of creative skills of the learner. 
Though the bases of an elementary learner’s creative thinking are established in the learn-
ing process he is ready to overcome the limit of concreteness and imagination showing 
skills. Practising the modern methods and various drills with the help of directing ques-
tions the teacher is able to stimulate and develop the pupils’ thinking. 

Keywords: abstract thinking, self-expression, congnitive activity, motivation. 



ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ ԼԵՆԱ 99 
 ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ 
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ∗ 

 

ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ ԼԵՆԱ 
Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական 
համալսարանի մանկավարժության ամբիոնի 

հայցորդ 
 

Գիտ. ղեկավար՝ Ռուզաննա Մարդոյան, մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր 
Թեմա՝ Սահմանափակ կարողություններով երեխաների սոցիալական ապահար-

մարման հիմնախնդիրը և դրա լուծման ուղիները ներառական ուսուցման 
գործընթացում 

 

Հայաստանում սոցիալ-քաղաքական վերափոխումները, հասարա-
կական փոփոխությունները, ժողովրդավարական զարգացումները առա-
ջադրեցին կրթության ոլորտում բազմաթիվ դրույթների վերանայման ան-
հրաժեշտություն, որտեղ կարևոր նշանակություն է ստանում ներառա-
կան ուսուցման կազմակերպումն ու իրականացումը: Այն ապահովում է 
յուրաքանչյուր երեխայի, այդ թվում և կրթության առանձնահատուկ պայ-
մանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության իրավունքի իրացումը, 
նպաստում է հասարակության բոլոր անդամների հնարավորությունների 
հավասարեցմանը և յուրաքանչյուրի անհատականության զարգացմանը։  

2000 թ.-ին Սենեգալում կրթության համաշխարհային ֆորումի ըն-
թացքում ամրագրվեց կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք 
ունեցող երեխաների, երիտասարդների և տարեցների համար կրթության 
կազմակերպումը [7, էջ 8], որը վերահաստատվեց համաձայն 1994 թվա-
կանին Սալամանկայում ստորագրված հռչակագրի։ Այս համատեքստում 
«ներառումը» դիտարկվում է որպես բոլոր սովորողների կարիքների բա-
ցահայտմանն ուղղված գործընթաց, որը միանշանակ պայմանավորված 
է ուսման, մշակույթի, համայնքային և այլ գործընթացներում նրանց 
մասնակցությունը մեծացնելուն, մեկուսացումը նվազեցնելուն [8, էջ 13]:  

Ներառական կրթության գաղափարը Հայաստանում տեղ գտավ 
Սալամանկայի հռչակագրի ստորագրումից 11 տարի անց` 2005 թ., երբ 
սեպտեմբերի 1-ին ուժի մեջ մտավ «Կրթության առանձնահատուկ պայ-
                                                           
∗ Նյութը ներկայացվել է 25.02.2019 թ.,   գրախոսվել է 04.03.2019 թ.: 
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մանների կարիք ունեցող անձանց կրթության մասին» ՀՀ օրենքը [9]: 
Դրանով պետականորեն ճանաչվեց և ամրագրվեց նաև ներառական 
կրթությունը Հայաստանում: Դրանից միայն երկու տարի անց Երևանի 
10 դպրոցներ ստացան ներառական դպրոցի կարգավիճակ: 

Ներառական կրթության գաղափարական և հիմնադրութային 
սկզբունքների հիմքում ընկած են յուրաքանչյուր երեխայի կրթություն 
ստանալու իրավունքը, ուսուցման գործընթացում երեխայի անհատա-
կան կարիքների հաշվառումը, կրթական հաստատություններում արդյու-
նավետ ուսուցման կազմակերպումը։ 

Պարզ է, որ այս պարագայում կրթությունը պետք է հիմնվի բազ-
մազանության, ոչ թե միանմանության սկզբունքի վրա՝ հաշվի առնելով 
յուրաքանչյուր երեխայի կրթական կարիքների բավարարման փաստը։ 
Դպրոցը կարող է բացահայտել ուսումնական գործընթացում սովորող-
ների լիարժեք մասնակցությանը խոչընդոտող գործոնները՝ դրանց վե-
րացման ուղղությամբ իրականացնելով համապատասխան աշխատանք-
ներ։ Սա ենթադրում է կրթական գործընթացների կազմակերպակառա-
վարչական լրջագույն փոփոխություններ, աջակից կառույցների և նոր 
ռեսուրսների ստեղծում ներառական կրթության համակարգի բոլոր շա-
հակիցների համար։  

 Սակայն ներառական կրթության իրականացման համար կան բազ-
մաթիվ հիմնախնդիրներ, որոնք խոչընդոտում են երեխայի կարիքին 
համապատասխան կրթության իրականացմանը։ Արդյունավետ կրթու-
թյուն կազմակերպելու համար անհրաժեշտ է ուսումնասիրել և բացահայ-
տել այդ հիմնախնդիրները, որոնք մենք առանձնացրել ենք՝ ուսումնասի-
րելով մասնագիտական գրականությունը, տվյալ խնդրին նվիրված հե-
տազոտությունները և մեր կողմից կատարված դիտումների արդյունքում։ 

Մեր կողմից կատարված գիտական, ուսումնամեթոդական գրակա-
նության ուսումնասիրությունների (Թադևոսյան Ս., Կատինյան Վ., Ազար-
յան Ռ., Մելքոնյան Կ., Կաֆյան Է., Պապոյան Վ., Գալստյան Ա., Հարու-
թյունյան Ն., Ղազարյան Ա., Ղուկասյան Լ.), իրավիճակների ուսումնասի-
րությունների արդյունքում առանձնացրել ենք հետևյալ հիմնախնդիրները.  

♦ Հաշմանդամ և կարիքավոր (այդ թվում՝ կրթությունից դուրս մնա-
ցած սոցիալապես անապահով) երեխաներին հայտնաբերելու, հաշվա-
ռելու և կրթության մեջ ընդգրկելու հարցում թերանում են գրեթե բոլոր 
համայնքները, որոնք բավարար չափով չեն համագործակցում երեխայի 
իրավունքների պաշտպանության մարմինների հետ, այս հարցում թույլ է 
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նաև պետական վերահսկողությունն ու հասարակության արձագանքը 
[2, էջ 26]: 

♦ Երեխայի ներառումը պետք է սկսել մինչև դպրոց հաճախելը, և 
ներառական պետք է դառնան նաև մեր նախադպրոցական հաստատու-
թյունները: Հայտնի է, որ երեխայի զարգացման ամենաինտենսիվ շրջա-
նը 0-3 տարեկանն է, և որքան շուտ սկսվեն երեխայի խնդրի հայտնա-
բերումն ու վերականգնման աշխատանքները, այնքան այն արդյունա-
վետ կլինի [4, էջ 24]:  

♦ Ներառական կրթության իրականացման համար չափազանց 
փոքրաթիվ թաղամասեր, փողոցներ և շենքեր ու շինություններ են հար-
մարեցված, փաստորեն համապատասխան ֆիզիկական միջավայր ձևա-
վորված չէ, դպրոցների մեծ մասի ուսումնանյութական բազան աղքա-
տիկ է [2, էջ 6]: 

Ուսումնասիրության նպատակով մեր կողմից կատարվել են այցելու-
թյուններ ներառական կրթություն իրականացնող Գյումրի քաղաքի չորս 
դպրոց՝ թիվ 7, 11, 15, 23, ՀԱԵ Շիրակի թեմի սոցիալ-կրթական կենտ-
րոն, «Գյումրի քաղաքի երեխաների սոցիալական հոգածության կենտ-
րոն» ՊՈԱԿ, «Հայկական Կարիտաս» կազմակերպություն, որտեղ իրա-
կանացրել ենք բանավոր հարցումներ, զրույցներ ներառական համա-
կարգում սովորող աշակերտների ծնողների, բազմամասնագիտական 
թիմի անդամների, մանկավարժների հետ, զրուցել ենք նաև ԿԱՊԿՈՒ 
երեխաների համադասարանցիների և նրանց ծնողների հետ, մասնակ-
ցել ենք «Համայնքային գործընթաց կրթության մեջ համընդհանուր նե-
րառմանն ընդառաջ» ծրագրի քննարկմանը և այլն։  

 Դպրոցների, հատուկ սոցիալ-կրթական կենտրոնների գործունեու-
թյանը ծանոթանալու արդյունքում առանձնացվել են հետևյալ հիմնա-
խնդիրները. 

♦ Հատուկ կամ ներառական ուսումնական հաստատություն(ներ) 
չունեցող բնակավայրերում կրթության առանձնահատուկ պայմանների 
կարիք ունեցող սովորողների ընդգրկվածությունը ցածր է, կամ նրանք 
չեն հաճախում ներառական դպրոցներ, որի հետևանքով մեկուսանում 
են հասարակությունից, արժանանում են խտրական վերաբերմունքի, 
մերժված են հասարակության կողմից և այլն: 

Սա են վկայում «Հայկական Կարիտասի» կողմից կատարված հե-
տազոտությունները կրթությունից դուրս մնացած երեխաների հայտնա-
բերման նպատակով։ Ըստ այդ հետազոտությունների՝ Շիրակի մարզի 7 
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համայնքում հայտնաբերվել են հաշմանդամություն ունեցող և դպրոց 
չհաճախող 13 երեխա։  

♦ Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երե-
խաներն ունեն նաև կրթական միջավայրում հարմարման և ապահար-
մարման խնդիրներ։ Այդ են վկայում դասավանդող ուսուցիչները, ծնող-
ները, բազմամասնագիտական թիմի մասնագետները։ 

♦ Կրթական միջավայրում նորմայի սահմաններում զարգացող երե-
խաներն ու նրանց ծնողները նույնպես ունեն հարմարման խնդիրներ։ 

♦ Առկա է նաև անհատական ուսումնական պլանների վերանայ-
ման հիմնախնդիրը, որտեղ կարևոր է սովորողների, ուսուցիչների և այլ 
մասնագետների ակտիվ մասնակցությունը։  

♦ Մեր կողմից անցկացված զրույցների ընթացքում բազմամասնա-
գիտական թիմի մասնագետները փաստեցին, որ իրականացվող վերա-
պատրաստումները հիմնականում կրկնություններ են և առանձնապես 
չեն նպաստում ներառական ուսուցման արդյունավետությանը։  

♦ Դժվարություններ կան ԿԱՊԿՈՒ երեխաներին արտադասարանա-
կան, արտադպրոցական աշխատանքներում առավելագույն ընդգրկվա-
ծություն ապահովելու գործում։ 

♦ Այս փաստն արձանագրվեց ՀԱԵ Շիրակի թեմի սոցիալ-կրթա-
կան կենտրոնում, «Գյումրի քաղաքի երեխաների սոցիալական հոգածու-
թյան կենտրոն» ՊՈԱԿ-ում, որտեղ հիմնականում այցելում են սոցիալա-
պես անապահով ընտանիքների երեխաներ։ Ցածր է հաշմանդամություն 
ունեցող երեխաների թիվը տարբեր խմբակներում։ 

♦ Մանկավարժի որակավորմամբ բոլոր կրթական ծրագրերում ա-
ռավել ամբողջական ուսումնասիրված չէ հատուկ կրթությունը, ներառա-
կան կրթության կազմակերպումը: Այս բացը արձանագրեցին դասա-
վանդող ուսուցիչները, ովքեր կցանկանային մանկավարժական և հոգե-
բանական գիտագործնական գիտելիքներ ձեռք բերել բուհում ուսանելու 
տարիներին, ոչ թե մասնագիտական գործունեության ընթացքում։  

Ներառական ուսուցման պայմաններում այս հիմնախնդիրներին 
բախվում են այդ գործընթացի բոլոր սուբյեկտները. դրանց լուծումները 
միանշանակ կարևոր նախապայման կհամարվեն ներառական ուսուց-
ման զարգացման համար:  

 Որոշ հիմնախնդիրների լուծումների համար կարելի է կիրառել 
հետևյալ միջոցները. 

♦ Ներառական ուսուցման համակարգում սովորող երեխաներին 
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օգնող, աջակցող, սատարող սոցիալ-մանկավարժական ծառայություն-
ների ընդլայնում։ 

♦ Բուհերում մանկավարժի որակավորմամբ բոլոր կրթական ծրա-
գրերում առավել ամբողջական և համապարփակ ուսումնասիրել հա-
տուկ կրթությունը և ներառական կրթության կազմակերպումը։ Այդ դաս-
ընթացի շրջանակում նաև իրականացնել ուսումնական պրակտիկաներ։ 

♦ Ապահովել իրականացվող վերապատրաստումների արդյունա-
վետությունը՝ բացառելով կրկնությունները։ 

♦ Պարբերաբար կազմակերպել դասընթացներ, սեմինարներ ներա-
ռական կրթության համակարգում սովորող երեխաների ծնողների համար։ 

Մեր կարծիքով՝ վերը նշված հիմնախնդիրների ավելի արդյունավետ 
լուծման համար անհրաժեշտ է հաշվի առնել երկրի սոցիալական, քաղա-
քական, տնտեսական, մշակութային առանձնահատկությունները, անձի 
կրթական պահանջմունքները, արժեքային համակարգի կողմնորոշում-
ները և այլն: 

Այսպիսով՝ ՀՀ-ում ներառական ուսուցման արդյունավետ կազմա-
կերպման համար անհրաժեշտ է այդ ոլորտում առկա հիմնախնդիրների 
բացահայտում, ուսումնասիրում, ներկայացում, որոնց լուծումները կա-
պահովեն այդ գործընթացի զարգացման հնարավորություններն արդի 
պայմաններում։  
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Բաղդասարյան Լենա 

Ամփոփում 

Ներառական ուսուցման արդյունավետ կազմակերպումը ՀՀ հանրակրթության 
ոլորտում արդիական է և հրատապ, այն կազմակերպելու համար անհրաժեշտ է 
բացահայտել, ուսումնասիրել համակարգում առկա հիմնախնդիրները: 

Հոդվածում կատարվել են մասնագիտական գրականության, տարբեր դպրոց-
ների, կենտրոնների գործունեության ուսումնասիրություններ: Արդյունքում առանձ-
նացվել են այն հիմնախնդիրները, որոնց լուծումները կապահովեն ներառական 
ուսուցման արդյունավետ կազմակերպումը:  

Բանալի բառեր. հիմնախնդիր, ներառական ուսուցում, կրթության առանձնա-
հատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաներ, կրթական կարիքներ, զարգացում: 

___________________  
 

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ В РА 

Багдасарян Лена 

Резюме 

Эффективная организация инклюзивного обучения в РА очень актуальна и 
необхoдима, она требует выявления, изучения проблем этой отрасли.  

В статье проведено изучение специальной летературы, деятельности школ, 
центров. В результате выявлены проблемы, решение которых обеспечат эффектив-
ность организации инклюзивного обучения. 

Ключевые слова: проблема, инклюзивное обучение, ученики, имеющие потреб-
ность в специальных условиях образования, образовательные потребности, развитие. 

___________________  
 

THE ISSUES OF ORGANIZING INCLUSIVE EDUCATION IN THE RA  

Baghdasaryan Lena 

Summary 

Effective organization of inclusive education in the field of general education in Ar-
menia is modern and urgent, it is necessary to identify and explore the existing problems 
in the system of organizing it. 

The article deals with studies of professional literature, different schools and cen-
ters. As a result, the problems that have been solved will provide effective organization of 
inclusive education. 

Keywords: problem, inclusive education, children in need of special education, edu-
cational needs, development. 
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ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ∗ 
 

ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԱՆԱՀԻՏ 
ՇՊՀ մանկավարժության ամբիոնի 

«Մանկավարժության տեսություն և պատմություն» 
մասնագիտությամբ հայցորդ 

 

Ղեկավար՝ Ռուզաննա Մարդոյան, մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր 
Թեմա՝ Թյութորական գործունեության արժեբանական հիմքերը 
 

Ժամանակակից աշխարհի զարգացումը բնութագրվում է մարդկա-
յին կյանքի բոլոր բնագավառների, այդ թվում՝ կրթության զարգացմամբ։ 
Կրթությունն այսoր որոշում է պետության տնտեսական, քաղաքական և 
այլ ոլորտների զարգացման մակարդակը, ծառայում պետության ան-
վտանգությանը, ապահովում ժողովուրդների միջմշակութային հաղոր-
դակցումը, ներկայացնում պահանջներ՝ ուղղված հասարակությանը, մար-
դու անձի անհատականության զարգացմանը։ 

Հոդվածի նպատակն է ուսումնասիրել թյութորի դերը երեխայի ան-
ձի անհատականության զարգացման մեջ։ 

 Անձի համակողմանի և ներդաշնակ զարգացման անհրաժեշտու-
թյունը ամրագրված է նաև ՀՀ կրթության մասին օրենքում. «Կրթության 
բնագավառում պետական քաղաքականության հենքը ազգային դպրոցն 
է, որի գլխավոր նպատակը մասնագիտական պատշաճ պատրաստվա-
ծություն ունեցող և համակողմանիորեն զարգացած, հայրենասիրության, 
պետականության և մարդասիրության ոգով դաստիարակված անձի ձևա-
վորումն է» [5]: 

Անձը կյանքի հասարակական-պատմական պայմանների զարգաց-
ման արդյունք է, անհատականությունը՝ որոշակի հատկանիշների օգնու-
թյամբ անձի յուրահատկության ընդգծում։ Անձի բոլոր հատկությունները 
որոշվում են հասարակական այն հարաբերությունների բնույթով, որոն-
ցում մարդն ընդգրկված է որպես հասարակության, որոշակի դասակար-
գի, սոցիալական խմբի և կոնկրետ կոլեկտիվի անդամ [3]։  
                                                           
∗ Նյութը ներկայացվել է 03.05.2019 թ.,   գրախոսվել է 08.05.2019 թ.: 
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Երեխայի համար այդ կարևոր հասարակական հարաբերություննե-

րը ձևավորվում են ընտանիքում և հատկապես դպրոցում, ուր երեխան 
ամենաշատ ժամանակն է անցկացնում: Հանրակրթական ուսումնական 
հաստատությունը կրթադաստիարակչական գործառույթի օգնությամբ 
օժանդակում է երեխայի անձի անհատականության զարգացմանը։  

Անձի անհատականությանը մեծ ուշադրություն է հատկացվում հատ-
կապես հոգեբանական հետազոտություններում։ Բ.Գ. Անանևը գտնում էր, 
որ «անհատ» հասկացությունը կենսաբանական է և օգտագործվում է 
նշանակելու համար ինքնուրույնաբար գոյություն ունեցող ցանկացած օր-
գանիզմ, իսկ մարդկային անհատի առանձնահատկությունների մասին 
խոսելիս նկատի են առնվում նրա բնական հատկանիշները, որոնց շնոր-
հիվ նա համարվում է «բանական մարդ» կամ «մարդկային ցեղի» ներ-
կայացուցիչ [6, էջ 360]։ Ըստ նրա՝ անձ կամ անձնավորություն ասելով 
պետք է նկատի ունենալ մարդկային այն անհատին, որն ունի գիտակցու-
թյուն և ինքնագիտակցություն, սոցիալական որոշակի դիրք և համապա-
տասխան դեր, որն ակտիվ համագործակցության մեջ է գտնվում հասա-
րակության այլ անդամների, խմբերի և մշակույթի հետ, ունի մեծաթիվ 
անձնային հատկությունների համակարգ, իսկ անհատականություն ասե-
լով պետք է հասկանալ անձի առանձնահատուկ, անկրկնելի, անհատա-
կան գծերի՝ միայն իրեն հատուկ ամբողջությունը։ Մարդկային անհատա-
կանությունը բարդ, համակարգային երևույթ է իր ներքին հարաբերական 
կայունությամբ՝ կազմված բնավորության, խառնվածքի, հոգեկան գործ-
ընթացների յուրահատկությունների, առաջատար դրդապատճառների և 
զգացմունքների անկրկնելի զուգորդությունից [6]։ Ըստ Ա. Վ. Պետրովս-
կու՝ մարդու անձնավորության ամենաբնորոշ կողմերից մեկը նրա ան-
հատականությունն է, որն իրենից ներկայացնում է անձի հոգեբանական 
առանձնահատկությունների անկրկնելի միացություն [7, էջ 112]։ Ա. Գ. Կո-
վալևն անձի հոգեբանությանը նվիրված իր աշխատության մեջ գտնում 
է, որ անձին բնութագրում են նախևառաջ իր ձգտումները և հարաբերու-
թյունները, ինչպես նաև ընդգծված պահանջմունքները, հետաքրքրու-
թյունները, զգացմունքները և համոզմունքները։ Վեջինիս համոզմամբ՝ 
անձին բնութագրող կարևոր հատկանիշներ են նաև գիտելիքները, կա-
րողությունները, ինչպես նաև հմտությունները [8]։ Մեր ուսումնասիրու-
թյան նպատակից ելնելով՝ մենք հիմք ենք ընդունում այս տեսակետը։ 

Անձի անհատականությանն անդրադարձել են նաև մի շարք փիլի-
սոփաներ, ինչպես օրինակ Դ. Է. Դյուրկգեյմը, ով իր առաջին աշխատու-
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թյուններում անհատականությունը բնորոշում էր իբրև մի երևույթ, որն 
անձին դարձնում է եզակի։ Նա իր հետագա աշխատություններում շեշ-
տը դնում է այն փաստի վրա, որ անձը ձևավորվում է հասարակության 
մեջ, հասարակական պատկերացումների ազդեցությամբ [16]։ Անձի փի-
լիսոփայական բնութագրության օրինակ է նաև մարքսիստական հայե-
ցակետը, ըստ որի՝ անձը համարվում է հասարակական հարաբերու-
թյունների ամբողջություն [4]։ Հետագայում ուսումնասիրողների կողմից 
մարքսյան այս բնութագրումը փոքր-ինչ խմբագրվել է. նշվել, որ Կ. Մարք-
սի մոտ խոսքը ոչ թե հասարակական հարաբերությունների ամբողջու-
թյան, այլ դրանց որոշակի տիրույթի մասին է։ Սոցիալական փիլիսոփա-
յության տեսանկյունից անհատականությունը բնորոշվում է ամենօրյա 
գործունեության ընթացքում վերարտադրվող հասարակական հարաբե-
րություններից ու արժեքներից շեղվելու ունակությամբ [4, էջ 216]:  

Թե՛ հոգեբանության, թե՛ փիլիսոփայության տարբեր տեսակետնե-
րի ուսումնասիրման արդյունքում տեսնում ենք, որ անձը ձևավորվում է 
հասարակական հարաբերություններում, իսկ անձի անհատականու-
թյունն իրեն ներհատուկ առանձնահատկությունների ամբողջություն է, 
որը զարգանում է որոշակի տիրույթում։ Անձի անհատականության զար-
գացումը ինքնաբացահայտման բարդ և դժվար գործընթաց է, որը տեղի 
է ունենում մարդու ամբողջ կյանքի ընթացքում՝ տարբեր արժեքների, 
գաղափարների ազդեցության ներքո՝ կարողությունների, հմտություննե-
րի ձեռքբերմամբ և կատարելագործմամբ: Այդ գործընթացի համար 
նպաստավոր պայմանների ստեղծումն ավելի լավ է ընթանում հատկա-
պես կրթության ընթացքում։ Այս միտքը ընդգծել է նաև Ջ. Ա. Դյուին. 
«Կրթությունը չի նախապատրաստում կյանքին, կրթությունն ինքնին 
կյանք է» [13, էջ 126]: Հատկանշական է, որ 1930-ական թվականների 
սկզբին Լ. Ս. Վիգոտսկին հիմնավորեց զարգացման մեջ ուսուցման ա-
ռաջատար դերը՝ նշելով, որ ուսուցումը զարգացման նկատմամբ առա-
ջանցիկ է, զարգացմանը նպաստող աղբյուր [1]:  

 Այսպիսով՝ անձի անհատականությունը ձևավորվում է կրթության 
ընթացքում, տարբեր հասարակական հարաբերություններում, արժեքների 
ընտրության գործընթացում և այլն։ Ներկայումս անձի անհատականու-
թյան ձևավորմամբ զբաղվում են հոգեբանները, հոգեթերապևտները, սո-
ցիալական մանկավարժները, կոուչները և մի շարք այլ մասնագետներ: 

Այդ մասնագետների շարքում ուրույն տեղ է զբաղեցնում թյութորը: 
Թյութորական գործունեության, թյութոր-մանկավարժի մոդելի պատմու-
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թյան ակունքները մեզ տանում են Մեծ Բրիտանիա, մասնավորապես 
անգլիական դասական համալսարաններ՝ Քեմբրիջ և Օքսֆորդ (մոտավո-
րապես 14-րդ դար): Թյութոր (լատ. Tūtor՝ պաշտպան բառից), ինչպես 
նշվում է Վ. Կ. Մյուլերրի անգլերեն-ռուսերեն բառարանում, նշանակում է 
խոհրդատու, ուսուցիչ, դաստիարակ, ուղեկից, կցորդ, տնային ուսուցիչ, 
անհատական ուսուցիչ, ուսանողական խմբերի ղեկավար, բուհի կրտսեր 
դասավանդող [12, էջ 852]: Հատկանշական է, որ բացի բուն իմաստից՝ 
թյութոր բառը ֆրանսերենում (tuteur) երկրորդ իմաստով հանդես է 
գալիս որպես նորելուկ բույսին նեցուկ հանդիսացող ձող [14]: Այո՛, թյու-
թորը նեցուկ, աջակից է նաև երեխայի անհատականության ձևավոր-
մանը: Թյութորի մասնագիտությունը արագ տեմպերով մեծ հեղինակու-
թյուն է ձեռք բերում, դառնում ամենուր պահանջված, իսկ թյութորու-
թյունն ընդունվում է որպես արդի կրթության զարգացման թրենդ: 

Թյութորությունը մի շարք գործառույթներում կարևորում է անձի 
անհատականության զարգացմանն ուղղված միջոցների ու պայմանների 
ստեղծումն ու ներդրումը ուսուցման գործընթացում: Դպրոցում այս աշ-
խատանքին մասնակցում է ուսուցիչը, սակայն որպեսզի այն լինի ավելի 
նպատակաուղղված, մշտական, հարուստ բովանդակությամբ, անհրա-
ժեշտ է հատուկ մասնագետ, նոր դիրքորոշմամբ ուսուցիչ, և այդ խնդի-
րը, մեր կարծիքով, կարող է լուծել թյութորը։  

Մեր համոզմամբ՝ թյութորի գործունեությունն ավելի արդյունավետո-
րեն կօժանդակի աշակերտին նրա ինքնազարգացման, ինքնահաս-
տատման, ստեղծագործական կարողությունների բացահայտման հար-
ցում:  

Ըստ Տ. Մ. Կովալյևայի՝ ինչպիսի անհատականությամբ էլ օժտված 
լինի երեխան, նրա անհատականության զարգացման ճանապարհին ա-
ռաջանում են իրավիճակներ, երբ ունենում է հատուկ մասնագետի ու-
ղեկցման, աջակցման կարիք [9]: Ուսումնասիրելով թյութորական ա-
ջակցությանն առնչվող մի շարք աշխատություններ՝ առանձնացնում ենք 
Մ. Ա. Կովալյևայի մեծ ներդրումը, որը թյութորական աջակցությունը հա-
մարում է ուսուցման անհատականացմամբ իրականացվող մանկավար-
ժական գործունեություն, որն ուղղված է ուսումնառողների հետաքրքրու-
թյունների և կրթական շարժառիթների բացահայտմանն ու զարգացմա-
նը, ինչպես նաև անհատական ուսումնական ծրագրի կազմման համար 
ռեսուրսների որոնմանը, ընտանիքի կողմից իրականացված կրթական 
պատվերի հետ կապված աշխատանքին, սովորողի ուսումնական և 
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կրթական ռեֆլեքսիային [10]: Վ. Ս. Մուխինան և Վ. Ա. Գորյանինան 
գտնում են, որ ճիշտ կազմակերպված, մեթոդապես ճիշտ ուղենշված 
սոցիալ-հոգեբանական ուղեկցումը անհատականության զարգացման 
հեռանկարներ է բացում, օգնում անձին «մուտք գործել« զարգացման 
այն տիրույթ, որը նրան դեռևս անհասանելի է: Մասնագետների կողմից 
ուղեկցումը լայն իմաստով մեկնաբանվում է որպես սահմանված գոր-
ծողություն [11]: Այդ գործողությունները բազմաթիվ են, ինչպես օրինակ. 

♦ ուսումնասիրել աշակերտին (նրա հետաքրքրությունների շրջա-
նակը, նախասիրությունները, կարողությունները և այլն),  

♦ հետևել երեխայի զգացմունքային և ֆիզիկական վիճակներին 
(լուծումներ գտնել կոնֆլիկտային իրավիճակներում, հանգստացնել, ոգևո-
րել երեխային, կազմակերպել աշակերտի հանգիստը ուսումնառության 
ընթացքում), 

♦ համակարգել երեխայի գործունեությունը (տարբեր գործունեու-
թյունների մասնակցությունը, գործունեության ընտրության չափանիշները), 

♦ օգնել, ըստ իր անհատական առանձնահատկությունների, սահ-
մանել ուսումնական բեռնվածության չափաբաժինը, 

♦ համագործակցել երեխայի ծնողների հետ (ներկայացնել իրա-
կանացված աշխատանքները, գրանցված հաջողությունները և առաջա-
ցած դժվարությունները) [15], 

♦ համագործակցել բազմամասնագիտական խմբի անդամների 
հետ (լոգոպեդ, սոց. մանկավարժ, հոգեբան և այլն),  

♦ օժանդակել անհատական ուսումնական պլանի կազմման հար-
ցում (դրա առկայության պարագայում), 

♦ օգնել աշակերտին նոր դպրոցում կամ դասարանում ադապտա-
ցիայի հարցում (հասկանալ՝ ի՞նչ է ընդունված նոր վայրում, անհատա-
կանության զարգացման ի՞նչ նոր հնարավորություններ կան, ինչպիսի՞ 
արգելքներ կարող են լինել, գնահատել նոր իրավիճակի առանձնահատ-
կությունները: Հրաժարվել ինչ-որ բանից, որդեգրել նորը, վերակազմա-
վորել ուսումնառության ռազմավարությունը, իսկ երբեմն նույնիսկ նպա-
տակները և այլն), 

♦ ձևավորել, խորացնել ուսումնառության նկատմամբ հետաքրքրու-
թյունը, 

♦ օժանդակել երեխային՝ ճիշտ կանոնակարգելու գործողություն-
ները (կազմել օրվա պլանը, պլանավորել գործողությունները և այլն), 

♦ աջակցել աշակերտին իր ուժեղ և թույլ կողմերի սահմանման 
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հարցում (սովորեցնել ինքնագնահատում, ինքնավերլուծություն և այլն), 

♦ ստեղծել այնպիսի միջավայր, որտեղ անհատը ռեֆլեքսիվորեն 
կհասկանա՝ ինչն է իրեն հոգեհարազատ (ծանոթացնել տարբեր արժեք-
ների, օգնել կատարել արժեքների ընտրություն), 

♦ ձևավորել սեփական անհատականության նկատմամբ հոգատա-
րության մշակույթ (սովորեցնել հոգ տանել ֆիզիկական, հոգեկան առող-
ջության մասին և այլն), 

♦ օգնել աշակերտին՝ կազմելու իր գործողությունների հետագա 
ռազմավարությունը, իր անհատական կրթական երթուղին (ընտրել այն 
առարկաների ցանկը, որոնցով կցանկանար զբաղվել աշակերտը և 
այլն)։ 

Անշուշտ, այս բոլոր գործողություններն ուղղված են անձի անհատա-
կանության զարգացմանը։ Այս և մի շարք այլ գործողություններ ամրա-
գրվում են աշխատանքային պլանում և ներառվում թյութորի գործունեու-
թյան հիմնական տեսակներում՝ տեղեկատվական-խորհրդատվական, 
կազմակերպչական, ուսումնամեթոդական, հետազոտա-վերլուծական։  

Թյութորը իր գործունեության ընթացքում անձի անհատականության 
ձևավորման նպատակով նպաստում է նաև անհրաժեշտ բարոյահոգեբա-
նական պայմանների ստեղծմանը, որպեսզի ուսուցման և դպրոցի մթնո-
լորտը կարողանա ստեղծել առավելագույն անկախություն՝ նվազագույն 
հսկողությամբ՝ ընդունելով այն որպես բնականոն ընթացք [2]։ Նույն 
կերպ թյութորը, հենվելով երեխայի առկա կրթական, անձնային պա-
հանջմունքների վրա, նրան օժանդակում է և ոչ թե պարտադրում այս 
կամ այն գործողությունում։ 

Լինելով տարամակարդակ օգնական, խորհրդատու, կոորդինա-
տոր՝ թյութորն իր աջակցության բոլոր տեսակներով միջնորդ է հանդի-
սանում կրթական գործընթացի տարբեր սուբյեկտների միջև՝ ուսուցիչ, 
ընտանիք, սովորողներ, և իր գործունեությամբ նպաստում է երեխայի 
անձի անհատականության զարգացմանը: Մեր համոզմամբ՝ թյութորը չի 
փոխարինում ո՛չ ուսուցչին, ո՛չ վերապատրաստողին, ո՛չ դասախոսին, 
այդ իսկ պատճառով վերջիններիս հետ հիերարխիկ հարաբերության 
մեջ չի գտնվում: 

Այսօր պահանջված են նախաձեռնող, ստեղծագործող մարդիկ, ով-
քեր ունեն առանձնահատուկ անհատականություն, և այդ մարդկանց 
բացահայտման, նրանց անհատականության ձևավորման մեջ ուրույն 
դեր ու նշանակություն ունի թյութորը։ 
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Հովհաննիսյան Անահիտ 

Ամփոփում 

Երեխայի անձի անհատականության զարգացման համար կարևոր վայր է հան-
դիսանում դպրոցը։ Ակնհայտ է, որ զարգացման այդ գործընթացը պահանջում է 
խիստ մասնագիտական աջակցում։ Այն առավել արդյունավետ է իրականացնում թյու-
թորը։  

Բանալի բառեր. թյութոր, թյութորական աջակցություն, անձի անհատականու-
թյան զարգացում, ուղեկցում։ 
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PОЛЬ ТЬЮТОРСКОЙ ПОДДЕРЖКИ В РАЗВИТИИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ  

ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

Оганнесян Анаит 

Резюме 

Для развития индивидуальности личности ребенка важным местом считается 
школа. Естественно, этот процесс развития требует оказания профессиональной под-
держки, что наиболее эффективно осуществляет тьютор. 

Ключевые слова: тьютор, тьюторская поддержка, развитие индивидуальности 
личности, сопровождение. 

___________________  
 

THE ROLE OF TUTORIAL SUPPORT IN THE DEVELOPMENT OF А CHILD’S 
PERSONAL INDIVIDUALITY 

Hovhannisyan Anahit 

Summary 

School is an important environment for the development of the personal individuality 
of а child. Obviously, this process of development needs serious professional support. It is 
carried out more effeciently with the help of а tutor. 

Keywords: tutor, tutorial support, personal individuality development, guiding. 
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ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ ՆՈՒՆԵ 
Վանաձորի Պ. Տիչինայի անվան  

թիվ 20 հիմնական դպրոցի դասվար 
 

Կրտսեր դպրոցականի հոգեկան զարգացման 
գործընթացը հաճախ ավելի արագ է կատար-

վում, քան ծնողների և ուսուցիչների կողմից այդ քանակական և որակա-
կան փոփոխությունների ըմբռնումը։ Որակական փոփոխություններն ար-
ժևորվում են այն առումով, որ նրա հոգեկան զարգացման մեջ ընդգծ-
վում է կամածինության ձևավորումը (պլանավորում, գործողությունների 
զարգացման ծրագրեր, ինքնավերահսկողության իրականացում). երե-
խան գիտակցում է խնդիր լուծելու պահանջը, որի համար ձևավորում է 
վառ արտահայտված կամք։ 

Խնդիր լուծելու պահանջմունքը կրտսեր դպրոցականի տարիքի ու-
սումնական գործունեության հիմնական նորագոյացություններից մեկն է։ 
Սկզբում երեխան կատարում է իրեն ներկայացված հանձնարարությու-
նը, ապա ինքն է փորձում ձևակերպել խնդիր։ Մանկավարժ հոգեբան-
ները այս պահանջմունքը կապում են անձի ինքնիրացման հետ։ Սակայն 
միայն պահանջմունքը բավական չէ։ Եթե մենք գրատախտակին նկա-
րենք խնդիրը, սակայն աշակերտներից ինչ-որ մեկն ավելի կարևոր 
զբաղմունք ունենա, օրինակ՝ հաջորդ դասին նախապատրաստվելը, 
միևնույն է, այն կմնա գրատախտակին որպես նկար։ Խնդրի լուծման 
կմղի միայն դրդապատճառների ակտիվությունը։ Եվ քանի որ երեխան 
հեռահայաց նպատակներ չի ունենում, նրա համար այդպիսի ակտիվու-
թյան կարող է մղել ուսուցչի կամ ծնողի գովասանքը։ Սակայն կարևոր է, 
որ դրանից ավելի մի ազդակ լինի, օրինակ՝ հասակակիցների կարծիքն 
իր անձի վերաբերյալ։ Սրանք նպաստում են երեխայի կողմից սոցիալա-
կան նոր դերերի գիտակցմանը, իր ես-ի ինքնահաստատմանը։ Այս 
պահանջմունքը առաջնորդում է երեխայի զարգանալու, դրդապատճառ-
ների նոր համակարգ ձևավորելու ընթացքը։ 

                                                           
∗ Նյութը ներկայացվել է 22.05.2019 թ.,  գրախոսվել է 27.05.2019 թ.: 
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Լ. Ա. Կորոստիլևան առանձնացրել է աշակերտի ինքնիրացման չորս 

մակարդակներ՝ պարզ–կատարողական, անհատական-կատարողական, 
դերի ու նորմերի իրացման և կենսիմաստային ու արժեքային իրացման։ 
Առավել ամբողջական ինքնիրացում է կենսիմաստային ու արժեքային 
կողմնորոշումը՝ պահանջմունքների իրականացում՝ ինքնարդիականա-
ցում, սեփական ունակությունների իրացում։  

Մարդն իր ողջ կյանքում հանդիպում է բազմաթիվ նոր ու անհաս-
կանալի երևույթների, իր պահանջմունքների բավարարմանը խանգա-
րող դժվարությունների։ Այդ իրավիճակներում անհրաժեշտ է լինում 
որոնել դժվարությունների հաղթահարման ուղիներ։ Այս ամենը կարող է 
անել, եթե, բացի իմացության զգայական տեսակներից, ունենա ավելի 
բարձր իմացական ընդունակություն՝ մտածողություն։ Մտածողությունը 
միջնորդավորված և ընդհանրացված իմացություն է, ունի սոցիալական 
պայմանավորվածություն, իսկ նրա բարձրագույն տեսակները սերտորեն 
կապված են խոսքի հետ։ Երբ խնդիրը լուծվում է միայն անցյալում կա-
տարված մտածական գործընթացների կրկնման միջոցով, դա վերար-
տադրող մտածողություն է, ոչ ստեղծագործական։ Երբ խնդիրը լուծվում 
է փորձի ու սխալների մեթոդով, ապա ուսուցումն ու մտածողությունը 
ընթանում են որպես միասնական գործընթաց։  

Իր պարզագույն ձևով ակնառու-պատկերավոր մտածողություն է ա-
ռաջանում առավելապես նախադպրոցականների մոտ, այսինքն՝ 4-6 
տարեկանում։ Նախադպրոցականները մտածում են միայն ակնառու 
պատկերներով։ Հասկացությունների բացակայությունը առավել պարզո-
րոշ ի հայտ է բերվել շվեյցարացի հոգեբան Ժ. Պիաժեի գիտափորձե-
րում։ Բանն այն է, որ երեխաների ակնառու-պատկերավոր մտածողու-
թյունը դեռևս անմիջականորեն և ամբողջությամբ ենթարկվում է նրանց 
ըմբռնմանը։ Այդ պատճառով նրանք չեն կարողանում հասկացություն-
ների միջոցով վերանալ, վերացարկվել դիտվող օբյեկտի մի քանի աչքի 
ընկնող հատկանիշներից։  

Պիաժեն կրտսեր դպրոցական տարիքը նույնացնում է իր սահմա-
նած կատարողական փուլի հետ, երբ երեխայի մտավոր գործընթացում 
երևան են գալիս տրամաբանության և առարկաներն իրենց նմանու-
թյամբ կամ տարբերությամբ համակարգելու կարողության նախադրյալ-
ները [6,19]։ 

Երեխաների գործնական և ակնառու-զգայական փորձերի հիման 
վրա կրտսեր դպրոցական տարիքում զարգանում է վերացական հաս-
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կացություններով կատարվող տրամաբանությունը։ Սա հանդես է գալիս 
ոչ միայն գործնական գործողությունների և ակնառու պատկերների, այլ, 
ամենից առաջ, վերացական հասկացությունների և դատողությունների 
ձևով։ Թեև ամենավերացական մտածողությունը, դուրս գալով զգայա-
կան իմացության շրջանակներից, այնուամենայնիվ երբեք լրիվ կերպով 
չի կտրվում զգայություններից, ըմբռնումներից ու մտապատկերներից, 
այլ շարունակում է փոփոխվել ու կատարելագործվել։  

Հոգեբան Ռ. Շտայները տարրական դպրոցը համարում է երեխայի 
կյանքի այն հատվածը, երբ հոգին շատ կարևոր փոխակերպման է են-
թարկվում. «Երեխան ծնունդից մինչև 6-7 տարեկան հասակը ճանաչում 
է անմիջական շրջապատի առարկաները, այնուհետև նմանակման բնազ-
դի միջոցով ձևավորում է սեփական ուժերը» [6,55]։ 

Միայն կրտսեր դպրոցական տարիքում է ծագում ուսումնական գոր-
ծունեությունը։  

Ուսումնական գործունեության կառույցի մեջ են մտնում. 
1. Ուսումնական խնդիրը – սա այն է, որ աշակերտը պետք է յու-

րացնի, գիտակցի։ Ըստ Վ. Դավիդովի՝ ուսումնական է համարվում այն 
խնդիրը, որը աշակերտին ստիպում է փնտրել տվյալ տիպի բոլոր խնդիր-
ների լուծման ընդհանուր եղանակ։ 

2. Ուսումնական գործողություն – սա ուսումնական նյութի փոփո-
խությունն է, որն անհրաժեշտաբար պետք է յուրացնի աշակերտը։ Դա 
այն է, որ աշակերտը պետք է անի, որպեսզի բացահայտի այն առար-
կայի էությունը, ինչ ինքը սովորում է։  

3. Վերահսկողության գործողություն – սա ցուցում է այն բանի, թե 
արդյո՞ք ճիշտ գործողություն է իրականացնում նա։  

4. Ուսումնական գործունեության կայացման գործընթացում երե-
խան արտաքին վերահսկողությունից անցում է կատարում ներքինի՝ 
ինքնավերահսկողության [4]. 

5. Գնահատման գործողություն – որոշելու, թե աշակերտը հասել է 
արդյունքի, թե՞ ոչ։  

Ուսումնական գործընթացը, գիտելիքների, հմտությունների, կարո-
ղությունների ձեռք բերումը ենթադրում է աշակերտի ինքնակառավա-
րում, ինչը հնարավոր է դարձնում խնդրի լուծման ընթացքում հաղթա-
հարել դժվարությունները և այն հասցնել ավարտին։  

Ուսման սկզբնական շրջանում երեխային գրավում է երևույթների 
միայն արտաքին կողմը, իսկ ուսուցչի դերակատարումը պետք է լինի՝ 
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զարգացնել նրա դիտողականությունը։ Ուսումնական գործունեության 
այս փուլի՝ խնդրի լուծման ժամանակ մեծահասակների օգնությունը 
պետք է լինի զարգացնել երեխաների մոտ ուշադրության բաշխումը և 
տեղափոխելիությունը։  

Մտածողությունը դառնում է առավել տրամաբանական, երբ արտա-
քին առարկաների հետ գործ ունենալուց երեխան անցնում է մտավոր 
պլանում գործողությունների կատարմանը [5]։ 

Ուսումնական գործընթացում գիտելիքներ յուրացնելով՝ դպրոցա-
կանն ինքը չի կարող փոփոխել գիտելիքները։ Այդ իրավիճակում փոփո-
խության առարկան դառնում է հենց երեխան։ Նա սուբյեկտ է, ով իրա-
կանացնում է այդ գործունեությունը [3, 82]։  

Մտածողության ինքնուրույնությունն առաջին հերթին դրսևորվում է 
նոր հարցը, նոր խնդիրը տեսնելու, ձևակերպելու, իսկ այնուհետև սեփա-
կան ուժերով լուծելու ունակության ձևով։ Մտածողության ճկունությունը 
խնդիրների լուծման սկզբում ընդունված ուղին փոխելու կարողությունն է 
[7, 131]։  

Ուսումնական խնդրում հստակորեն նշված են նրա ելման պայման-
ները և պահանջը, հարցը։ Դրանով իսկ առաջինը մոտավորության կար-
գով նշվում է որոնելին, որը փնտրելու և գտնելու միջոցով ստացվում է 
խնդրի լուծումը։ Խնդիրը լուծելու ընթացքում ավելի ու ավելի մեծ չափով 
է որոշվում որոնելին, այսինքն՝ նրա բովանդակությունն ավելի հստակ է 
դառնում։ Խնդրի լուծման ընթացքում մտածողությունն առանձնապես 
ցայտունորեն է հանդես գալիս որպես գործընթաց։ Մտածողությունը որ-
պես գործընթաց մեկնաբանելը ամենից առաջ նշանակում է, որ այն՝ 
մտածական գործունեության պատճառական պայմանավորվածությունը, 
իրագործվում է որպես գործընթաց։  

Այսպես, խնդրի լուծման ընթացքում կրտսեր դպրոցականը բացա-
հայտում է խնդրի նորանոր, մինչ այդ իրեն անհայտ փոփոխականներ, 
որոնք պայմանավորում են մտածողության հետագա ընթացքը։  

Խնդրի լուծման գիտակցված պահանջմունքը ձևավորվում է հենց 
առաջին դասարանում գրաճանաչության այբբենական շրջանում՝ հնչյուն-
ներից տառերին անցման, գրաճանաչության՝ գրելու գործընթացին համ-
ընկնելու հետ։ Գրելու միջոցով մտքերն արտահայտելու կարողությունը 
լիարժեք է համարվում միայն այն դեպքում, երբ տառերի, ապա՝ բառերի 
գրառումն աշակերտի համար դժվարություն չի ներկայացնում։  

Բառի գրուսուցման հիմնական խնդիրը բառի մեջ եղած տարրերի՝ 
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միմյանց հետ ճիշտ համակցման կարողության մշակումն է, որի մեխա-
նիզմն աշակերտները պետք է սովորեն պատկերավոր ձևով, գրքում 
կամ տետրում տրված նմուշ-օրինակից, և բառիմաստի հասկացումը։ Եր-
կու խնդիրների լուծումն էլ ուսուցիչը պետք է կարևորի և աշխատի այդ 
ուղղությամբ։  

Տառուսուցումն սկսվում է արդեն ճանաչած տառի և բաց վանդակ-
ների մյուս տառերի գուշակումից։ Սա կրտսեր դպրոցականի առաջին 
լուրջ խնդիրն է։ Երբ երեխան բացահայտում է դատարկ վանդակների 
տառերը և բառն արտասանում, սա դառնում է խնդրի լուծման առաջին 
հրճվանքը։ Դա երեխային խաղ է հիշեցնում։ Եվ քանի որ նա դեռևս չի 
հեռացել խաղային գործունեությունից, սա իրեն դուր է գալիս։  

Կարդալու համադրական փուլը նրա համար հաղթահարելի է։ 
Խաղն ավելի հետաքրքիր է դառնում, երբ նա ինքն է առաջադրում 
խնդիրը. նշում է որոնելին։ Պարզ վանդակներից անցում է կատարում 
դեպի առավել բարդը։ Նա կազմում է պարզունակ խաչբառ՝ հատման 
կենտրոնում դնելով նոր ճանաչած տառը։ Եվ այդպես՝ բառից բառ նա 
գրաճանաչ է դառնում։  

Երկրորդ դասարանում, երբ երեխան արդեն գաղափար ունի բառի, 
նրա իմաստի և բառերի կապակցման մասին, արդեն կարող է իր հա-
մար բացահայտել մինչև այդ իրեն անհայտ փոփոխակներ։  

Երեխայի ուսումնական գործունեությունում աստիճանաբար տեղի է 
ունենում խնդրի բարդացում։ Դա նրան դուր է գալիս, քանի դեռ այն ու-
սուցչի բացատրության պահանջ չի առաջացնում։ Կապակցված խոսքում 
երեխան հանդիպում է իմաստաբանական միավորների՝ բառիմաստի 
բազմաձևության՝ դարձվածքների, հոմանիշների, հականիշների, համա-
նունների և այլն։  

Երրորդ դասարանում, երբ արդեն տարրական, բայց հիմնային գի-
տելիքներ ունի, ուզում է ավելին իմանալ։  

Այս փուլում ուսուցիչը կարող է օգտվել ժամանակակից մեթոդիկա-
ներից՝ խնդրի լուծումն ավելի համակարգված դարձնելու և երեխայի 
կողմից իր գիտելիքների ձեռք բերումը վերահսկելու համար։ Այդ մեթոդ-
ներից ավելի մատչելի ու կիրառական է ԳՈՒՍ-ը, որը կարող է դառնալ 
աշակերտի ուղեցույցը (տե՛ս աղյուսակ 1)։ 
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 Գիտեմ Ուզում եմ սովորել Սովորել եմ 

1. Բառն ունի արմատ Էլ ի՞նչ ունի բառը Բառը կարող է ունենալ 
ածանց կամ ածանցներ 

2. 
Բառը լինում է 
պարզ և բարդ 

Ինչո՞վ են 
տարբերվում 
դրանք։ 

Պարզ բառը մեկ 
արմատ ունի, բարդը՝ 
մեկից ավելի։  

3. 
Բառը լինում է նաև 
ածանցավոր և 
բարդ ածանցավոր։ 

Ածանցավորը 
գիտեմ, իսկ բար-
դածանցավո՞րը։ 

Դա բարդ բառն է, որը 
կարող է ունենալ ածանց 
կամ ածանցներ: 

 
Այսպես, լրացնելով ԳՈՒՍ-ի աղյուսակը՝ աշակերտները ներկայաց-

նում են իրենց խնդիրների լուծումները, որոնց հանրագումարը կոչվում է 
կրտսեր դպրոցականի գիտելիքներ։  

Ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ կրտսեր դպրոցականի հա-
մար շատ կարևոր է անձնային համակարգը, քանի որ այն ազդում է 
ինքնակառավարման համակարգի այլ բաղադրամասերի վրա։ Որպեսզի 
ուսուցիչը բացահայտի ոչ միայն նրա՝ խնդիր լուծելու մտքի որակը, այլ 
նաև անձնային որակները՝ նախաձեռնողականություն գործողություն-
ներում, գիտակցվածություն, պատասխանատվություն, ինքնավարություն, 
համեմատական անկախություն արտաքին ազդակներից։ Յուրաքանչ-
յուր որակ կարող է գնահատել նրա ձևավորվածության կամ չձևավոր-
վածության մակարդակը։  

Ցածր մակարդակում սովորողները թողնում են աշխատանքը՝ ա-
ռանց այն հասցնելու լուծման, սխալները վերլուծության չեն ենթարկում։  

Միջին մակարդակում խնդիրը հասցնում են լուծման, սակայն չեն 
վերլուծում բոլոր քայլերը, չեն ստուգում լուծման հավաստիությունը։  

Բարձր մակարդակում ոչ միայն խնդիրը հասցնում են լուծման՝ ինք-
նուրույն հաղթահարելով դժվարությունները, այլև վերանայում են կա-
տարած աշխատանքի բոլոր քայլերը, ստուգում արդյունքի ճշտությունը։  

Ամփոփման ինքնավերահսկողությունը կամ ինքնաստուգումը գոր-
ծունեության արդյունքի ստուգումն է տրված չափանիշի հետ։  

Ուսումնական գրականությունը մատնանշում է սովորողների վերա-
հսկողական-գնահատողական կարողությունների երկու ուղղություն։  

Առաջին ուղղությունը կապված է հատուկ հանձնարարությունների 
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մշակման հետ, որը նպաստում է աշակերտների ինքնավերահսկողու-
թյան զարգացմանը։  

Երկրորդ ուղղությունը կապված է ինքնավերահսկողության լրացու-
ցիչ եղանակների որոնման հետ, որը պահանջում է հիմնավորում։  

Ինքնավերահսկողության ընթացքում մտածողությունը հուշում է, որ 
ինչ-որ բան այնպես չէ, ու ձևավորվում է խնդրի քննարկումը, վերլուծու-
թյունը, իսկ խնդրի ծագումը նշանակում է, որ արդեն հաջողվել է գոնե 
մոտավորապես սահմանազատել տվածը և անհայտը։ Այս սահմանազա-
տումը հանդես է գալիս խնդրի բառային ձևակերպման մեջ։  

Այսպիսով՝ խնդրի լուծման գործընթացը ամբողջանում է նրա մեջ 
մտնող բաղադրամասերով, որոնք սերտ միասնություն են կազմում պա-
հանջմունքի ու դրդապատճառների ակտիվության հետ և ցույց տալիս, 
թե ինչու պետք է հասնել ընտրած նպատակին, որն իրացվում է ուսում-
նական խնդիրներում և գործողություններում։  
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Բարսեղյան Նունե 

Ամփոփում 

Կրտսեր դպրոցականի խնդիր լուծելու պահանջմունքը կարևորվում է որպես 
ուսումնական գործընթացի պայման՝ իրականացնելու այդ տարիքի համար շատ 
կարևոր մի գործունեություն։ Եթե ուսումնական գործունեությունը կազմակերպվում է 
իրենց իմացությունների շրջանակներում ինչ-որ բան բացահայտելու համար, նրանց 
հետաքրքրասիրությունը շարժվում է և ցանկություն առաջացնում նորանոր խնդիրներ 
հաղթահարելու։ Խնդրի լուծումը աշակերտի ինքնուրույնության երաշխիքն է։  

Բանալի բառեր. ււսումնական խնդիր, մտածական գործընթաց, ինքնավերա-
հսկողություն, խնդրի լուծում։ 
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ ШКОЛЬНИКА МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА 

Барсегян Нуне 

Резюме 

Необходимость решения задач младшего школьника является важным условием 
в процессе обучения, которое необходимо для осуществления очень важной деятель-
ности для этого возраста. Если образовательная деятельность организована для выяв-
ления чего-то в области своих знаний, их любопытство движется и создает желание 
преодолевать новые проблемы. Решение проблемы - это гарантия самостоятельности 
ученика. 

Ключевые слова: учебная задача, процесс мышления, самоконтроль, решение 
задач. 

___________________  
 

THE REGUIREMENT FOR THE SOLUTION OF THE PROBLEM OF JUNIOR SCHOOLCHILD 

Barseghyan Nune 

Summary 

The problem solving requirement of the elementary schoolchild is highlighted as a 
condition of the educational process to carry out a very important activity for the child of 
that age. If educational activities are organized to reveal something within their knowledge, 
their interest moves and creates a desire to overcome new challenges. Solving the problem 
is a guarantee of a schoolchild’s autonomy.  

Keywords: educational problem, thinking process, self-control, solution to the prob-
lem. 
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ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ ԱՐՄԵՆՈՒՀԻ 
 

Հայաստանի Հանրապետության հռչակումը նոր 
էջ բացեց հայ դպրության և կրթական համակարգի պատմության մեջ: 
Չնայած ներքին և արտաքին բազում դժվարություններին՝ նոր սերնդի 
կրթության ու դաստիարակության գործը առաջնային նշանակություն էր 
ստանում. անկախ պետականության կառուցման համար անհրաժեշտ 
էին գրագետ և բանիմաց մասնագետներ, որոնց պատրաստման համար 
անհրաժեշտ էր ունենալ ազգային դպրոց: Հարկ է նկատել, որ դպրոցա-
կան համակարգը գտնվում էր քայքայման եզրին, որովհետև դպրոցների 
մեծ մասը փակվել էր, և դրանք տրամադրվել էին գաղթականության ու 
զինվորականության կարիքների բավարարման համար. չկային ուսուց-
չական կադրեր, մանկավարժների մեծ մասը հեռացել էր հայրենիքից 
կամ թողել մասնագիտությունը: Անհրաժեշտ էր շտապ միջոցներ ձեռ-
նարկել 1918-1919 ուսումնական տարին հունի մեջ դնելու համար։ «Մեր 
կառավարությունը այնպիսի ծանր հոգսեր ունի և դրված է այնպիսի 
ճնշող պայմանների տակ, որ ամենաանկեղծ ցանկության դեպքում իսկ, 
որի մասին մենք կասկածներ չունենք, նա անկարող է գեթ այս տարի 
հայ դպրոցը դնել իր կոչման բարձրության վրա» [6, էջ 8]: Գ. Մ. Էդիլ-
յանը՝ փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր, հոգեբան, մանկավար-
ժության տեսության և դասավանդման մեթոդիկայի մասնագետ, որը ՀՀ 
հռչակումից հետո ստանձնել էր հանրապետության տարրական դպրոց-
ների տեսուչի պարտականությունները, գրում էր. «Ծանոթանալով գոր-
ծերին, եկա այն եզրակացության, որ 1918/19 ուսումնական տարվա ըն-
թացքում Հայաստանում համարյա գոյություն չի ունեցել դպրոցական 
գործ. սովը, տիֆը, գաղթականությունը, տաճկական տիրապետությու-
նը, փողային կրիզիսը այն պայմաններն էին, որոնց ճնշման տակ միան-

                                                           
∗ Նյութը ներկայացվել է 03.04.2019 թ.,  գրախոսվել է 09.04.2019 թ.: 
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գամայն խեղդված էր մնացել դպրոցական գործը» [5, էջ 173]:  

1918-1919 ուսումնական տարում հանրապետությունում գործել են 
133 տարրական (11.2 հազար աշակերտ, 113 ուսուցիչ) և 10 միջնակարգ 
(3.2 հազար աշակերտ, 177 ուսուցիչ) դպրոցներ: Համեմատության հա-
մար նշենք, որ «1913-1914 ուսումնական տարում Երևանի թեմում (Երևան 
քաղաք, Երևանի, Էջմիածնի, Սուրմալուի, Նոր Բայազետի, Շարուր-Դա-
րալագյազի, Նախիջևանի, Ալեքսանդրապոլի, Զանգեզուրի գավառներ 
ու Կարսի մարզ) գործել են 188 եկեղեցական-ծխական և երկու հայ 
կաթոլիկական դպրոցներ: Այդ դպրոցներում սովորել են ընդամենը 
15105 աշակերտ, որոնցից մոտ 4340-ը՝ աղջիկներ: Ուսուցիչների թիվը 
կազմել է 420 հոգի» [2, էջ 14]:  

Դպրոցաշինության նպատակով անհրաժեշտ էր մշակել օրենսդրա-
կան ակտեր․ այդ նպատակով Հայաստանի խորհրդարանում ստեղծ-
վում է դպրոցական հանձնաժողով, որի կազմում ընդգրկվում են ման-
կավարժական բնագավառին ծանոթ և գիտակ պատգամավորներ տար-
բեր խմբակցություններից: Ս. Տիգրանյանը՝ հանձնաժողովի նախագա-
հը, կարծում էր, որ դպրոցի կառավարման հասարակական սկզբունքը, 
որը կիրառվել էր եվրոպական մի շարք երկրներում, հնարավորություն 
կտա վերականգնել դպրոցական գործը՝ այն հեռու պահելով քաղաքա-
կանությունից: Հանձնաժողովի կողմից ստեղծված օրինագիծը վերաց-
նում էր այն անորոշ վիճակը, որը գոյություն ուներ դպրոցական գործում: 
Օրենքի համաձայն՝ հանրապետությունում գործող նախկին պետական, 
եկեղեցական-ծխական և այլ տիպի դպրոցները հնարավորություն էին 
ստանում ազատ գործելու: 

1918 թ. օգոստոսի վերջին Հայաստանի խորհրդարանը հաստա-
տեց նախարարությունների նոր կառուցվածք. ստեղծվեց Հանրային 
կրթության և արվեստի նախարարություն: Նախարարությունը համա-
պատասխան շրջաբերական է ուղարկում բոլոր գավառները՝ դասերը 
հոկտեմբերի 1-ից սկսելու պահանջով: Սակայն մի շարք հանգամանքներ 
խոչընդոտում էին դպրոցների վերաբացմանը: Այդ պատճառներից մեկն 
այն էր, որ կրթության նախարարությունը գտնվում էր ձևավորման փու-
լում և մի քանի ամիս շարունակ չուներ կրթության նախարար: Այս պայ-
մաններում Հայաստանի խորհրդարանի դպրոցական հանձնաժողովը 
«ստիպված էր կատարել ոչ միայն օրենսդրական, այլև իրականացնել 
գործադիր իշխանության որոշ ֆունկցիաներ» [3, էջ 12]: 

Հայաստանի առաջին Հանրապետության ղեկավարությունը քայլեր 
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կատարեց ոչ միայն տնտեսական կյանքը բարելավելու նպատակով, այլև 
սկիզբ դրվեց նոր սերնդի կրթության ու դաստիարակության գործընթա-
ցին, դպրոցների հիմնադրման, կրթության և մշակույթի օրենսդրական 
դաշտի կարգավորմանը և հետագա զարգացմանը: Հասկանալի է, որ 
ստեղծված ծանր սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական պայմաններում 
ՀՀ կառավարությունը չէր կարող անհրաժեշտ միջոցներ տրամադրել 
նոր դպրոցներ կառուցելու, դասագրքեր տպագրելու, ուսուցիչներին աշ-
խատավարձ վճարելու և ընդհանրապես կրթական գործընթացը լիար-
ժեք հիմքերի վրա դնելու համար, այդ պատճառով էլ սկզբնական շրջա-
նում որպես դպրոցներ օգտագործվում էին մասնավոր տները, զորանո-
ցային շենքերը, եկեղեցիները և այլն: Հանրային կրթության և արվեստի 
նախարար Գ. Ղազարյանը Կարսի բերդապետ գեներալ Դանիել Բեկ-
Փիրումյանին հուլիսին գրություն է ուղարկում հետևյալ բովանդակու-
թյամբ. «Ի նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ դժբախտ հայ որ-
բերը Կարսում որբանոցների յարմարութեան բացակայութեան պատ-
ճառով ոչ նպաստաւոր պայմանների մեջ են գտնւում և նոցա դրութեան 
բարեփոխումն առաջնակարգ պահանջ է դարձել Հանրապետութեանս 
համար ու աչքի առաջ ունենալով, որ հայ որբերի մեր ապագայ սերունդի 
վիճակի բարելաւումն անշուշտ Ձեր սրտին շատ մօտ կլինի, խնդրում եմ 
Ձեզ հաճիք կարգադրել, որ բերդի ձորի որբանոցների մօտ գտնւող 
սպաների բնակարանների երկու շինութիւնն ու նրանց կից հիւանդա-
նոցի շենքը տրամադրւի որբերին և յանձնւի Ամերիկեան կոմիտէին: Նոյն-
պէս նախարարութեանս յոյժ ցանկալի կլինէր բարեհաճ կարգադրու-
թեամբ չզլանայիք 2-րդ գումարտակի քաղաքի շէնքը դատարկել տալ՝ 
այնտեղ 4000 որբ երեխաների համար դպրոց բաց անելու…» [4, էջ 203]: 

Նորաստեղծ հանրապետության կրթական համակարգը արտացո-
լում էր ոչ միայն սոցիալ-տնտեսական վիճակը, այլև ապագայի նկատ-
մամբ հույսի և հավատի գիտակցության արթնացումը մարդկանց գի-
տակցության մեջ, վստահության կորստի փոխարինումը լավատեսու-
թյամբ և այս ամենի իրականացումը ապագա սերունդների ուսուցման և 
դաստիարակության միջոցով: Այս տեսանկյունից կարևոր էր նաև կրթու-
թյան կառավարման մարմինների, ուսումնական հաստատությունների, 
կրթական գործընթացի մասնակիցների, ուսումնական ծրագրերի, դա-
սագրքերի ստեղծումը: Ինչպես արդեն նշել ենք, կրթության կազմա-
կերպման ղեկավար մարմինն ուներ նախարարության կարգավիճակ և 
կոչվում էր Հանրային կրթության և արվեստի նախարարություն: 1918-
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1920 թթ. կրթության և արվեստի նախարարներ են եղել Մ. Աթաբեկ-
յանը, Գ. Մելիք-Ղարագյոզյանը, Ս. Տիգրանյանը, Ն. Աղբալյանը, Գ. Ղա-
զարյանը, Վ. Մինախորյանը, որոնցից ամենաերկար և արդյունավետ գոր-
ծունեություն են ծավալել Ն. Աղբալյանը և Գ. Ղազարյանը: Հատկապես 
մեծ էր ականավոր գրականագետ և մանկավարժ Ն. Աղբալյանի դերը 
կրթական գործի կազմակերպման և զարգացման մեջ, որի նախարար 
եղած ժամանակահատվածում՝ 19.08.1919-05.05.1920 թթ. մշակվել և 
հաստատվել են մի շարք օրենսդրական ակտեր, որոնցով ազգային նոր 
կրթական համակարգի հիմքն է դրվել: Ազգային կրթական համակարգի 
ստեղծման համար կարևոր նշանակություն ունեցավ նոր դպրոցական 
կանոնադրության և ուսումնական ծրագրերի մշակումն ու ընդունումը: 
Դպրոցի նոր կանոնադրությունը քննարկումներից, երաշխավորումներից 
հետո 1920 թ. հաստատվում է խորհրդարանի կողմից: Կանոնադրու-
թյան համաձայն՝ դպրոցներում դասավանդվելու էին հայոց լեզու և գրա-
կանություն, թվաբանություն, պատմություն, աշխարհագրություն և այլ 
առարկաներ: Կրոնը հանվում էր պարտադիր ուսուցման առարկաների 
ցանկից. այն կարող էր դասավանդվել միայն ծնողների ցանկությամբ: 
Ռուսերենը համարվում էր օտար լեզու։ 

Հանրային կրթության կազմակերպման և զարգացման նպատակով 
Հայաստանի խորհրդարանի ընդունած առաջին որոշումներից մեկը, 
ինչպես նշվել է վերևում, 1918 թ. օգոստոսին ընդունված «Դպրոցի կա-
ռավարման մասին» օրինագիծն էր, որով փորձ էր արվում կանոնակար-
գել Հայաստանի ամբողջությամբ կազմալուծված ու քայքայված կրթա-
կան կյանքը: Այդ օրինագծով հանրապետության տարածքում գործող 
նախկին դպրոցները ազատ գործելու հնարավորություն են ստացել: 
Կրթությունը դարձել է աշխարհիկ, որդեգրվել է դպրոցի կառավարման 
հասարակական սկզբունքը, տարրական դպրոցներում ուսումը եղել է 
անվճար ու պարտադիր, միջնակարգ ու բարձրագույն դպրոցներում՝ 
չափավոր վարձավճարով. կարիքավոր աշակերտները և ուսանողները 
ստանում էին կրթաթոշակ: 1919 թ. մայիսին ՀՀ կառավարությունը որո-
շում է կայացնում 15-օրյա ժամկետում ազատել բոլոր դպրոցական շեն-
քերը, նորոգել դրանք և նախապատրաստել նոր ուսումնական տարվա 
համար: Այդ նպատակի համար կառավարությունը նախատեսում է 11 մլն 
ռուբլի: Այս միջոցառումների շնորհիվ 1919 թ. վերջին հանրապետությու-
նում գործում էին 431 տարրական դպրոց (տարրական կրթության մա-
սին օրենքով պետական դպրոցներում սահմանվեց վեցամյա կրթու-
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թյուն), որոնցում սովորում էին 38 հազար աշակերտներ, աշխատում էին 
1100 ուսուցիչներ: Այնուամենայնիվ՝ Հանրային կրթության նախարարու-
թյան կարևոր խնդիրներից մեկը մանկավարժների պակասը լրացնելն 
էր: 1919-1920 ուսումնական տարում շուրջ 90 դպրոցներ չէին գործում 
ուսուցիչներ չունենալու պատճառով: Միջնակարգ դպրոցների թիվը ըն-
դամենը 20-ն էր: Ս. Վրացյանը այս առումով նշել է. «Այն սաների հա-
մար, որ հնար չունեն 6-ամյա դպրոց հաճախելու կամ 6-ամյան ավար-
տելով՝ միջնակարգ դպրոց անցնելու, համապատասխան դպրոցներում 
բացվում են չորրորդ և յոթերորդ լրացուցիչ դասարաններ» [7, էջ 389]:  

Մանկավարժական կադրերի պակասը լրացնելու նպատակով տար-
բեր երկրներից Հայաստան էին հրավիրվում բարձրագույն կրթություն 
ստացած՝ գիտության և մշակույթի տարբեր ոլորտներ ներկայացնող 
նշանավոր ներկայացուցիչներ, սակայն ուսուցիչների քանակը շարունա-
կում էր անբավարար մնալ, որովհետև դեռևս չէին հիմնադրվել բարձրա-
գույն ուսումնական հաստատություններ՝ մասնավորապես մանկավար-
ժական: Այս առումով Հայաստանի կրթական-մշակութային կյանքում 
նշանակալի իրադարձություն դարձավ 1920 թ. պետական համալսարա-
նի հիմնադրումը, որը խորհրդանշում էր հայ ժողովրդի գիտակրթական 
վերածնունդը: Նշենք նաև, որ համալսարանը բացվել է Ալեքսանդրա-
պոլում, որտեղ 1920 թ. առաջին ամիսներին սովից ու տարբեր հիվան-
դություններից օրական մահանում էր 25-26 գաղթական: «1920 թ. սկզբին 
Ալեքսանդրապոլում բռնկված տիֆը բազմաթիվ կյանքեր է խլում: Պոլի-
գոնի հանրակացարաններում օրական 25-26 մահվան դեպքեր են ար-
ձանագրվում» [1, էջ 109]:  

Մանկավարժների ուսումնամեթոդական գիտելիքները հարստաց-
նելու նպատակով 1919 թ. աշնանից հանրապետության տարբեր բնակա-
վայրերում կազմակերպվում են մանկավարժական դասընթացներ, ման-
կավարժների համագումարներ են հրավիրում Հայաստանում կրթական 
գործունեություն իրականացնող որբախնամ կառույցները: Նմանատիպ 
դասընթացներ կազմակերպվում են 1920 թ. գարնան-ամռան ամիսնե-
րին՝ Կարսում, Ալեքսանդրապոլում, Ղարաքիլիսայում: Դասընթացների 
կազմակերպման համար հանրապետության կառավարությունը հատ-
կացնում է որոշակի գումար: Այս դասընթացներին մասնակցում էին ոչ 
միայն ուսուցիչներ, այլև բարձր դասարանների աշակերտներ, բուժքույ-
րեր, որբանոցի սաներ: Դասընթացների ծրագիրը հարուստ և բովան-
դակալից էր: Վերապատրաստման դասընթացներն իրականացվում էին 
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մայրենի լեզվի մեթոդիկա, դիդակտիկա, փորձնական հոգեբանություն, 
բնագիտության մեթոդիկա, հոգեբանություն, դպրոցական առողջապա-
հություն ուսումնական առարկաներից:  

Անհանգստացնող էր մանկավարժների ֆինանսական և նյութական 
կացությունը: 1919 թ. հուլիսին կառավարությունն ընդունում է օրենք 
«Դպրոցների ուսուցիչ և վարիչ պաշտոնյաների վարձատրության մա-
սին»: Այս օրենքով սահմանվում էր ուսումնական տարվա ընթացքում 
շաբաթական մեկ դասի համար վճարը: Սահմանվում են նաև հավելա-
վճարներ գրավոր աշխատանքների, մասնագիտական կաբինետները 
խնամելու, փորձարարական դասեր անցկացնելու համար: Հաշվի առնե-
լով այն հանգամանքը, որ դպրոցի ուսուցիչները պարենավորման տեսա-
կետից, մանավանդ գյուղերում, գտնվում էին ծայր աստիճան ծանր դրու-
թյան մեջ, Հանրային կրթության և արվեստի նախարարի դիմումի հա-
մաձայն խնամատարության նախարարը շրջաբերականով կարգադրում 
է, որ ուսուցիչներին ապահովեն մատչելի գնով սննդամթերքով և հա-
գուստեղենով:  

Կարևոր նշանակություն ուներ նաև մանկավարժներին զինվորա-
կան ծառայությունից ազատելը: Դեռևս 1919 թ. հունվարին զինվորական 
նախարարի կարգադրության համաձայն դպրոցների ուսուցիչները ա-
զատվում են զորակոչից, ինչը պահպանվեց մինչև 1920 թ. աշուն, երբ 
հանրապետությունում առաջացավ ծանր ռազմաքաղաքական իրադրու-
թյուն: 

1919-1920 ուսումնական տարում կտրուկ ավելանում է դպրոցների 
թիվը. գործել են 456 տարրական (40.2 հազար աշակերտ, 1047 ուսու-
ցիչ), 20 միջնակարգ (5.1 հազար աշակերտ և 286 ուսուցիչ) դպրոցներ: 
Միջնակարգ են դարձել Երևանի Պուշկինի անվան, Նոր Բայազետի, 
Աշտարակի բարձր տարրական, Ղարաքիլիսայի և Իջևանի գիմնազիա-
ները, Ալեքսանդրապոլի Սուրբ Փրկիչ եկեղեցական դպրոցը և այլն: 

1919 թ. որոշում է կայացվում եկեղեցական-ծխական դպրոցների 
պետականացման ուղղությամբ, իսկ 1920 թ. մարտին հանրապետությու-
նում գործող բոլոր դպրոցները դրվում են կրթության նախարարության 
վերահսկողության տակ: 

Հատուկ ուշադրություն է դարձվել դասագրքերի վերահրատարակ-
մանը (մինչ այդ դասագրքերը հիմնականում տպագրվել են Թիֆլիսում), 
նոր դասագրքերի ստեղծմանը («Դասընկեր», «Փայլուն արև» և այլն), 
ֆինանսական աջակցություն է ցուցաբերվում Վրաստանի և Ադրբեջանի 
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հայկական դպրոցներին՝ մեծապես նպաստելով այդ հանրապետություն-
ներում հայկական դպրոցական ցանցի պահպանմանը: «Դասընկեր» 
այբբենարան-ընթերցարանը հրատարակվել է Թիֆլիսում 1909 թվակա-
նից: Դասագրքի մանկավարժական նյութերը կազմել են Տիգրան Ռաշ-
մաճյանը և Արշակ Չիլինկարյանը, իսկ գրական ողջ նյութը՝ Ավետիք 
Իսահակյանը: Դասագիրքը գործածվել է մինչև 1927 թվականը:  

Այսպիսով՝ 1920 թ. մասնակիորեն բարելավվել է ուսուցիչների ֆի-
նանսական դրությունը, բարձրացել է աշխատավարձը: 1920-1921 ուսում-
նական տարում Հանրային կրթության և արվեստի նախարարության 
կողմից ծրագրվել է դպրոցական գործի էլ ավելի ընդլայնում և ուսուց-
ման որակի բարձրացում, նախատեսվել դպրոցների թիվը հասցնել 
1500-ի, վերանորոգել 300 դպրոց, սակայն 1920 թ. աշնանը սկսված 
ռազմական իրադարձությունների պատճառով Հայաստանի Հանրապե-
տությունը հայտնվում է քաղաքական խոր ճգնաժամի մեջ, և բազմաթիվ 
կրթական ծրագրեր մնում են թերի: Սակայն այս պայմաններում էլ հայ 
մանկավարժները շարունակում էին նվիրումով աշխատել և հավատով 
սպասել ազգային դպրոցի նոր վերածննդին:  
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Գասպարյան Արմենուհի 

Ամփոփում 

Հայաստանի առաջին Հանրապետությունը հիմնադրվեց սոցիալ-տնտեսական, 
քաղաքական և մշակութային ծանր պայմաններում: Սակայն հանրապետության կա-
ռավարությունն իրականացրեց որոշակի քայլեր՝ դպրոցաշինության հետագա զար-
գացման ուղղությամբ: Երկուսուկես տարվա ընթացքում օրենսդիր և գործադիր իշխա-
նության մարմինների կողմից ընդունվեցին մի շարք իրավական փաստաթղթեր, ո-
րոնք ձևավորեցին կրթության համակարգը, բացվեցին հարյուրավոր տարրական և 
միջնակարգ դպրոցներ, հիմնադրվեց պետական համալսարան, ավելացավ սովորող-
ների և ուսուցիչների թիվը: Հայ երեխաների կրթության ու դաստիարակության գոր-
ծում մեծ դեր խաղացին հայ որբախնամ կազմակերպությունները: Ընդունվեցին ման-
կավարժների սոցիալ-տնտեսական և ֆինանսական դրությունը բարելավող կարևոր 
որոշումներ, պաշտպանության նախարարի հրամանով ուսուցիչներն ազատվեցին բա-
նակ զորակոչվելուց, անհրաժեշտ ուշադրություն հատկացվեց նրանց մասնագիտա-
կան և մեթոդական պատրաստվածությանը: Հատուկ ուշադրություն դարձվեց ուսում-
նական պլանների հաստատմանը, դասագրքերի ստեղծմանը և վերահրատարակմա-
նը: 

Բանալի բառեր. գաղթականություն, սով, կրթական համակարգ, Գ. Էդիլյան, Ն. 
Աղբալյան, Դ. Դեմիրճյան, Ս. Տիգրանյան, Հանրային կրթության և արվեստի նախա-
րարություն, «Դպրոցի կառավարման մասին» օրենք։ 

 

___________________  
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ШКОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В ПЕРВОЙ РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ 

Гаспарян Арменуи 

Резюме 

Первая Республика Армении обосновывалась в социально-экономических, поли-
тических и культурных тяжелых обстоятельствах. Но правительство Республики Арме-
ния осуществило определенные действия для основания и дальнейшего развития 
строительства школ. В течении двух с половиной лет со стороны законодательского и 
исполнительского органов в республике принялся ряд правовых документов, которые 
настраивали систему образования, открылись сотни начальных и средних школ, 
обосновался Государственный университет, прибавилось число учащихся и учителей. 
В процессе обученния и воспитания армянских детей большую роль играют организа-
ции по уходу за сиротами. Были приняты важные решения в направлении улучшения 
социально-экономического и финансового положения педагогов, по указу военного 
министра учителя школ освобождались от призыва в армию, необходимое внимание 
уделялось профессиональной и методической переподготовке. Специальное внимание 



ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ ԱՐՄԵՆՈՒՀԻ 129 
обращалось на утверждение учебных планов, создание и переиздание учебников. 

Ключевые слова: беженство, голод, образовательная система, Г. Эдилян, Н. 
Агбалян, Д. Демирчян, С. Тигранян, министертсво социального образования и культу-
ры, “закон об управлнии школой”. 

___________________  
 

ORGANIZING SCHOOL SYSTEM IN THE FIRST REPUBLIC OF ARMENIA 

Gasparyan Armenuhi 

Summary 

The first Republic of Armenia was founded during social-economic, civil and cultural 
hard conditions. The government of the Republic of Armenia did definite steps to found 
school-building and its further development. During the period of two and half years a list 
of realistic documents were created by executive and legislative organs of the republic, 
which organized the educational system, hundreds of elementary and secondary schools 
were opened, State University was founded, the number of students and teachers were 
increased. Orphan caring organizations had great role in the process of education of Ar-
menian children. Important decisions have been made on social, economical and financial 
improvement of teachers (pedagogues), according to the order of Military minister, school 
teachers were transferred from levy, and necessary attention were payed to teachers’ 
professional and methodological trainings. Special attention was paid to the establishment 
of curricula, creation of textbooks and their republisment. 

Keywords: refugee status, hunger, educational system, G. Edilyan, N. Aghbalyan, D. 
Demirchyan, S. Tigranyan, Social Education and Art Ministry, “Law about school manag-
ment”. 
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ՈՐՊԵՍ ՀԱՋՈՂՈՒԹՅԱՆ 
ԳՐԱՎԱԿԱՆ∗ 

 
ՄԱՆԱՍՅԱՆ ՀԱՍՄԻԿ 

ՀՊՄՀ հայցորդ, ԵՊՀ մագիստրանտ 
 

Հաղորդակցման մշակույթին տիրապետելու կարևորության մասին 
հետազոտությունները ուսումնասիրելիս, եզրահանգում ենք, որ ժամա-
նակակից իրականությունում անհնար է սոցիալ-հոգեբանական ոլորտի 
մասնագետ լինել և չտիրապետել հաղորդակցման արվեստին, որն էլ 
հաջողության գրավական է դառնում այդ ոլորտի դասընթացավարների 
համար:  

Ո՞րն է դասընթացավարի անձնային բնութագիրը [1, էջ 52]` 
♦ Հանդուրժողականություն 
♦ Պատասխանատվություն 
♦ Հաղորդակցման հմտություններ 
♦ Ապրումակցում (Էմպատիա)  
♦ Ճկունություն 
♦ Սեփական արժեքների գիտակցում: 
Որո՞նք են դասընթացի նպատակները` 
Հիմնվելով կարիքների վերլուծության վրա` մշակվում են այն հստակ 

նպատակները, որոնց պետք է հասնել դասընթացի միջոցով: Նպատակ-
ները կարող են լինել 

♦ Տեղեկատվության հավաքագրում 
♦ Գիտելիքի փոխանցում 
♦ Հմտության զարգացում 
♦ Վերաբերմունքի ձևավորում: 
Սահմանվել են որոշակի չափանիշներ դասընթացը (թրեյնինգը) 

ճիշտ կազմակերպելու համար, օրինակ` մեկ դասընթացի տևողությունը 
պետք է լինի 8-10 ժամից ոչ ավելի, իսկ խմբի մասնակիցների թիվը` 
                                                           
∗ Նյութը ներկայացվել է 10.09.2018 թ.,   գրախոսվել է 10.09.2018 թ.: 
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առավելագույնը 10-12: Մինչ դասընթացը սկսելը դասընթացավարը բա-
ցահայտում է մասնակիցների պատկերացումները, նպատակը և սպասե-
լիքները այդ դասընթացից: Այս բոլոր մոտեցումները պետք է ներառվեն 
դասընթացը վարելու առաջին փուլում, երկրորդ փուլով դասընթացավա-
րը տալիս է առաջադրանքներ, որոնցով օգնում է մասնակիցներին ա-
զատվել բարդույթներից, ամենօրյա հոգսերից և ամբողջությամբ տրա-
մադրվել դասընթացի անցկացմանը: Դասընթացի հիմնական մասը նե-
րառում է տեսական նյութերի փոխանցում, որը ամրապնդվում է դերա-
յին խաղերով կամ անհատական վարժություններով:  

Ըստ անդրագոգիկա գիտության տեսության՝ մարդու մոտ ընկալու-
մը կատարվում է հետևյալ %-ին բաժանմամբ` 

10% - այն ամենից, ինչ լսել է 
50% - այն ամենից, ինչ տեսել է 
70% - խոսքի և հաղորդակցման միջոցով և միայն  
90% - այն ամենից, ինչ արել է ինքնուրույն: 
Մասնակիցների մոտ ակտիվացնելով ընկալման ընդունակությունը` 

հնարավորություն է տրվում հաղորդակցման և իքնադրսևորման նոր մո-
տեցումների տիրապետելու, քանի որ խմբում ստեղծվում է ստեղծագոր-
ծական իրավիճակ և վստահություն ներշնչող մթնոլորտ, որը և օգնում է 
յուրաքանչյուր մասնակցի ավելի արդյունավետ յուրացնել գիտելիքը, 
ձեռք բերել անհրաժեշտ կարողություններ և հմտություններ: Որոշ դեպ-
քերում արդյունավետության բարձրացման նպատակով տեսաձայնագր-
վում է աշխատանքների կատարման գործընթացը, այնուհետև քննարկ-
վում խմբի կողմից, յուրաքանչյուրը հայտնում է մյուսի կատարած աշխա-
տանքի դրական և բացասական կողմերը: Այսպիսով շտկվում են թույլ 
տրված բացթողումները և սխալները: Դասընթացի վարման այս մեթոդ-
ները շատ արդյունավետ են, քանի որ տեղի է ունենում նպատակային 
մոտեցում անձի կոգնիտիվ, զգայական և վարքային դրսևորումներին, 
որն էլ դասընթացի վարումը ավելի է մոտեցնում իրականությանը, որի 
արդյունքում էլ մասնակիցները միջանձնային ակտիվ փոխհարաբերու-
թյուններ են ձեռք բերում և զարգացնում իրենց հաղորդակցման ունա-
կությունները: 

Զգայուն ուսուցումը (сенситивный тренинг) իրենից ներկայացնում է 
դասընթաց, որը օգնում է մարդուն միջանձնային զգայունակության և 
ինքն իրեն ընկալելու որպես հոգեֆիզիոլոգիական ամբողջություն: Այս 
մեթոդի առավելությունն այն է, որ բարձրացնում է մասնակիցների 
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ձգտումը առավելագույն ինքնուրույնության: Դասընթացավարի հիմնա-
կան դերն է՝ լինել կատալիզատոր խմբում կատարվող փոփոխություննե-
րի և փոխհարաբերությունների գործընթացում: Ի տարբերություն հարց 
ու պատասխան մեթոդի՝ այս մեթոդը հիմնված է զգացմունքների և զգա-
ցողությունների արդիականացման վրա: Ինտելեկտի, մասնակիցների 
փոխադարձ զգացմունքների փոխանակումը նրանց տեղեկություն է տա-
լիս թե ինչպես են ընկալում իրեն մյուսները, որն էլ թույլ է տալիս շտկել 
իր վարքագծի թույլ կողմերը միջանձնային հարաբերություններում, կոտ-
րելով ստեղծված կարծրատիպը և նոր մոտեցումներ ձեռք բերել: Այս 
մեթոդի նպատակն է զարգացնել և կատարելագործել անհատի հաղոր-
դակցման կոմպետենտությունը, որը կօգնի հասկանալ ինքն իրեն և 
մյուսներին: Զգայուն ուսուցմամբ խմբի մասնակիցները շտկում են իրենց 
սուբյեկտիվ կարծիքները և ձեռք բերում հետևյալ բաղադրիչները` 

1. դիտողական զգայունություն  
(այն ընդունակությունն է, երբ ընկալվում են շրջապատի վերբալ և 

ոչ վերբալ ազդակները) 
2. տեսական զգայունություն 
(ընտրելու և տարբերակելու ընդունակությունն է, որը մտածողությու-

նը, զգացմունքները, գործողությունները դարձնում է այն մակարդակին, 
որի շնորհիվ կանխատեսվում է դիմացինի վարքը) 

3. անհատական զգայունություն  
(տարբեր սոցիալական խմբերի անդամների հետ փոխհարաբերու-

թյունների ստեղծումն է և անհատական տվյալ մարդու գործողություննե-
րի կանխատեսման ընդունակությունը) 

4. գաղափարական զգայունություն 
(յուրաքանչյուր անհատի գաղափարական և հոգեբանական անկրկնե-

լիության և յուրահատկության բացահայտման ընդունակությունն է): 
Ակտիվ մեթոդները կարևոր են ոչ միայն այն պատճառով, որ զար-

գացնում են մասնակիցների հաղորդակցման ընդունակությունները, այլև 
բարձրացնում են հետաքրքրությունը մարդկանց հանդեպ, որն էլ կա-
րևոր պայման է սոցիալ-հոգեբանական ոլորտում աշխատելու համար:  

Ներկա ժամանակաշրջանում ստեղծվել են ունիվերսալ ուսումնա-
վարժական խմբերի կազմակերպման սկզբունքներ, որոնք պետք է պա-
րունակեն` 

♦ ուսումնական և վարժեցման ոլորտների սկզբունքների տարբե-
րություն 
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♦ հոգեբանական մոտեցում, որը պետք է լինի ստեղծագործական 

հիմքերով և ենթադրում է իրականացնել անձնային փոփոխություններ 
անձի խառնվածքում` լարված, սթրեսային, կոնֆլիկտային իրավիճակ-
ների խնդիրնելի լուծման հիման վրա  

♦ ինքնավերլուծության սկզբունք, որը օգնում է խմբում ստեղծել 
բաց և վստահելի մթնոլորտ յուրաքանչյուր խմբի մասնակցի համար 

♦ սոցիալ-հոգեբանական շփման և միջանձնային հարաբերու-
թյունների զգայունակության դաշտի կարգավորում յուրաքանչյուր մաս-
նակցի հաղորդակցման դյուրինության համար 

♦ հետադարձ կապի սկզբունք: 
Ուսումնավարժական խումբը իրականացնում է իր գործունեությունը 

սոցիալ-հոգեբանական դասընթացի շրջանակներում: Կառավարման հո-
գեբանությունում և այլ գիտական ոլորտներում դասընթաց (թրեյնինգ) 
տերմինը (անգլերեն training բառից, որը նշանակում է ուսուցանել, դա-
սավանդել, վարժեցնել) ձեռք է բերել իր առանձնահատկությունը և սովո-
րաբար կապվում է մի շարք համալիր վարժությունների հետ, որոնք 
անցկացվում են մտավոր, իմացական, ինտելեկտուալ և հոգեբանական 
մակարդակում և իրականացվում են հատուկ մեթոդիկայով՝ վերամշակ-
ված գիտական հիմքով: Իսկ տեխնոլոգիական ծրագրով դասընթացը 
իրենից ներկայացնում է պարբերաբար իրականացվող ծրագիր՝ բազմա-
զան վարժություններով նպատակ ունենալով զարգացնել յուրաքանչյուր 
մասնակցի հաղորդակցման ունակությունները և հմտությունները, որը 
նպաստում է արդյունավետության բարձրացմանը: «Դասընթաց» հաս-
կացությունը ուղիղ կապ ունի դասավանդման ակտիվ մեթոդների հետ: 
Դասընթաց նշանակում է դասընթացավարի և մասնակցի փոխազդեցու-
թյուն, ինչպես նաև մասնակիցների փոխազդեցությունը միմյանց հետ: 
Գործնականում հաղորդակցման դասընթացը օգտագործում են այն-
պիսի դասընթացի տեսակներում ինչպիսիք են` զգայուն, հաղորդակցա-
կան, մոտիվացիոն (շահադրդման), լիդերության (առաջնորդության), 
մրցակցության, ղեկավարման և առևտրի [2, էջ 410]: Հիմնական գործա-
ռույթն է բարձրացնել մասնակիցների փոխազդեցությունը արդյունավետ 
հաղորդակցման դաշտում, դարձնել նրանց ակտիվ սոցիալական ան-
հատ, զարգացնել իր և շրջապատող մարդկանց կյանքում փոփոխու-
թյունների կատարման ընդունակությունը, որն էլ կբարձրացնի հոգեբա-
նական դաստիարակության մակարդակը: 

Անդրադառնանք տրանզակցիոն վերլուծությանը, որը մեծ դեր ունի 
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միջանձնային հարաբերությունների կառուցման գործում և խմբում դրա-
կան մթնոլորտ ստեղծելուն: Տրանզակցիոն վերլուծությունը իր կարևոր 
դերն ունի հաղորդակցման գործընթացի դասավանդող-մասնակից կա-
պում: Այն իրենից ներկայացնում է ես-ի հասունության աստիճանները, 
որն էլ հոգեվերլուծության կարևոր մաս է հանդիսանում: Բաղկացած է 
ես-ի հետևյալ դերային մակարդակներով` 

♦ ծնողի 
♦ մեծահասակի 
♦ երեխայի: 
Փոքր խմբում արդյունավետ դասընթացի անցկացման համար շատ 

կարևոր է յուրաքանչյուր մասնակցի հետ անհատական վերլուծություն 
կատարելը և իր ես-ի տրանզակցիոն դերերի ներդաշնակության բերելը: 
Այնուհետև մասնակիցները կարողանում են հաղորդակցվել հավասար 
դիրքերից: Արդյունքում ստացվում է արդյունավետ դասընթաց, որտեղ 
տիրում է ազատ մթնոլորտ [3]: 

Անդրադառնանք խմբերի տեսակներին, քանի որ յուրաքանչյուր 
խումբ ունի իր դասավանդման առանձնահատկությունները, նմանություն-
ներն ու տարբերությունները: Կարող են լինել մեծ և փոքր: Փոքր խմբե-
րը` իրար հետ անմիջական փոխհարաբերություններ ունեցող մարդիկ 
են, որոնք հավաքվում են նույն նպատակի շուրջ օրինակ` ուսումնական 
խմբերը, աշխատանքային կոլեկտիվը և այլն: Սրանք իրենց հերթին լինում 
են ֆորմալ և ոչ ֆորմալ: Ֆորմալ են այն խմբերը, որոնք կազմակերպվում 
են ինչ-որ առաջնորդի կողմից հստակ նպատակի համար, իսկ ոչ ֆորմալ 
խմբերը չունեն հստակ սահմանված նպատակ և գոյանում են ինքնա-
բուխ իրավիճակի և անձնական շահերից ելնելով:  

Ո՞րն է լինում դասընթացավարի դերը փոքր խմբում` 
♦ Ուսուցիչ (գիտելիք) 
♦ Խորհրդատու (ուղղություն) 
♦ Ֆասիլիտատոր (արժեքներ) 
♦ Թրեյներ/դասընթացավար (հմտություններ) 
Դասընթացի 3 հիմնական փուլերը` 
♦ Ասել` ինչի մասին է դասընթացը 
♦ Ասել նյութը 
♦ Ամփոփել դասընթացը 
Դասընթացավարի մասնագիտական զարգացման փուլերը [4, էջ 11]` 
♦ Կազմակերպման փուլ 
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♦ Իրագործման փուլ 
♦ Գնահատման փուլ 
Կազմակերպման փուլ` 
♦ Մասնակիցների հոգեբանության իմացություն 
♦ Կրթության մեթոդների իմացություն 
♦ Կրթական ծրագրեր նախագծելու հմտություն 
♦ Պլանավորելու հմտություն 
♦ Դասավանդման նյութի իմացություն 
Իրագործման փուլ` 
♦ Մոտիվացնելու ունակություն 
♦ Ուսուցման պայմաններ ստեղծելու ունակություն 
♦ Ուսումնառուների ակտիվացման հմտություններ 
Գնահատման փուլ` 
♦ Ինքնառեֆլեքսիայի և քննադատական ինքնավերլուծության 

հմտություն 
♦ Ուսումնառուների զարգացման գնահատման և նրանց ինքնա-

գնահատման խրախուսման հմտություններ: 
Դասընթացավարի մասնագիտական զարգացման յուրաքանչյուր 

փուլ կարևոր և ուրույն տեղ ունի դասընթացի կազմակերպման գործում, 
որի միջոցով ստեղծվում է գիտական բարձր մակարդակ ունեցող հա-
ղորդակցման մշակույթ: 
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Մանասյան Հասմիկ 

Ամփոփում  

Հոդվածում խոսվում է սոցիալ-հոգեբանական ոլորտում աշխատող դասընթա-
ցավարների` հաղորդակցման մշակույթի դերի և հաջողության հասնելու գրավականի 
մասին: Սահմանվել են որոշակի չափանիշներ դասընթացը ճիշտ կազմակերպելու 
համար: Տրվել են դասընթացավարի դերի կարևոր բաղադրիչները փոքր խմբերում և 
մասնագիտական զարգացման փուլերը, որն էլ տանում է դասընթացի կազմակերպ-
ման հաջողությանը:  

Բանալի բառեր. հաղորդակցման մշակույթ, դասընթացավար, դասընթաց, տրան-
զակցիաներ, ակտիվ մեթոդներ, փոքր խումբ, գիտելիք, հմտություն, ինքնառեֆլեքսիա:  
 

____________________  
 

КОММУНИКАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ДЛЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ  
ТРЕНЕРОВ КАК КЛЮЧЬ К УСПЕХУ 

Манасян Асмик 

Резюме 

В статье говорится о роли культуры коммуникации и о залоге к достижению 
успеха тренеров, работающих в социально-психологической области. Были установле-
ны некоторые критерии для правильной организовать курса. Приводятся основные 
компоненты роли тренера в малых группах и этапы профессионального развития, что 
приводит к успеху обучения. 

Ключевые слова: культура общения, тренер, курс, переходы, активные методы, 
небольшая группа, знания, навык, саморефлексия. 
 

____________________  
 

THE ART OF COMMUNICATION AS A GUARANTEE OF SUCCESS FOR TEACHERS OF 
SOCIO-PSYCHOLOGICAL SPHERE 

Manasyan Hasmik 

Summary 

In the article the role of communication culture in the socio-psychological field of in-
struction and the commitment to success is mentioned. Some criteria have been set up to 
arrange the course properly. The key components of the trainer's role are given in small 
groups and professional development stages, which lead to the success of training. 

Keywords: communication culture, trainer, course, transitions, active methods, 
small group, knowledge, skill, self-reflection. 
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ՄԱՆԱՍՅԱՆ ՄԱՐՈՒՍՅԱ 
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 

Գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետի հայցորդ 
 

Դեկորատիվ կիրառական արվեստն ընդգրկուն, ընդհանրական հաս-
կացություն է: Մ. Ս. Կագանը նրա բաղկացուցիչները դիտարկում է որ-
պես արվեստի առանձին ձևեր, մետաղի և փայտի վրա փորագրություն-
ները՝ գծանկարչության տեսակ, խաղատիկնիկների արվեստը կերպար-
վեստային ստեղծագործության առանձին ձև [1]: 

Մ. Ս. Կագանն առանձին ենթատեսակներ է համարում նաև կիրա-
ռական արվեստը, ձեռագրային զարդանկաչությունը, զարդանկարային 
և արտադրական արվեստները «դիզայն նույն տեղում», ինչը մանկա-
վարժական արդի հետազոտություններում սովորաբար ներկայանում է 
«դեկորատիվ կիրառական արվեստ» արտահայտությամբ: Ա. Ս. Կան-
ցեդիկասն անվանում է արհեստ, իսկ Մ. Ս. Կագանը` «նախնադարյան 
արվեստի տեխնիկական ձևեր»: Տվյալ դեպքում առկա է նշված արտա-
հայտության իմաստի սեղմացում մինչև նրա նախնական, «նախնադար-
յան» արմատին հասնելու, և հետևապես, ժողովրդական-ազգային ար-
հեստագործության ստեղծագործական գործունեության աստիճան: Արդ-
յունքում արվեստի այս ճյուղն ըստ արժանվույն չի գնահատվում: Իսկ 
մանկավարժական միջավայրում իր տարածվածության պատճառով «դե-
կորատիվ կիրառական արվեստ» արտահայտությունն այդպես էլ ընկալ-
վում է: Բայց շատ ավելի մեծ թյուրըմբռնումների կարելի է հանդիպել այն 
դեպքերում, երբ «ժողովրդական արվեստ» արտահայտության ըմբռնու-
մը նեղացվում է մինչև դեկորատիվ կիրառական արվեստի «արհեստի» 
ընկալման աստիճան: Այս երևույթն ուսումնասիրվել է Մ. Բայրամբեկո-
վի, Տ. Յա. Շպիկալովայի և մի քանի այլ հեղինակների աշխատություն-

                                                           
∗ Նյութը ներկայացվել է 10.09.2018 թ.,   գրախոսվել է 10.09.2018 թ.: 
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ներում: 

Իսկ ինչով է հղի նման կամային վերաբերմունքը հասկացության 
նկատմամբ: Նախ` նրանով, որ չկա արվեստի զարգացման գիտակցում, 
պատմական հեռանկար: Եթե չլիներ հասկացության նման նեղացված 
ընկալումը, հնարավոր է որ դիզայնի հիմունքները ներառված լինեին 
դպրոցական ծրագրերում դեռևս 1960-70 թթ., ոչ թե 1990-ականներին: 

Իսկ երկրորդ դեպքում ժողովրդական արվեստի էության թերընկալ-
ման արդյունքները շատ ավելի վատ են: Դեկորատիվ կիրառական ար-
վեստի` որպես ժողովրդական-ազգային մշակույթին հաղորդակցման մի-
ջոցի, նշանակությունը գերագնահատվում է: Շատերը կարծում են, որ 
ազգային արհեստների ուսումնասիրությունն ինքնըստինքյան հարա-
զատ ժողովրդի մշակույթին հաղորդակցվելու միջոց է: Դեկորատիվ կի-
րառական արվեստի կապը կյանքի հետ այն դարձնում է դաստիարակ-
չական հզոր միջոց, և նրա ճանաչողական հիմքը պետք է դնել վաղ 
մանկական հասակից, երբ բոլոր տպավորություններն առանձնահատուկ 
ուժեղ են և պահպանվում են ողջ կյանքի ընթացքում: Եվ դեկորատիվ 
կիրառական արվեստի ուսումնասիրման տարրեր ներառող ծրագրերի 
մուտքն ուսումնադաստիարակչական հաստատություններ օրինաչափ էր, 
բնական անհրաժեշտություն: Սակայն միայն բոլորովին վերջերս ժո-
ղովրդական արհեստագործության ուսումնասիրությունը համալրվեց ժո-
ղովրդական ավանդույթների «փոքր ձևերի» ֆոլկլորային աշխատանք-
ների ու ժողովրդական ստեղծագործության այլ տարրերի, ինչպես նաև 
դիցաբանական ու կրոնական հավատալիքների և դրանց առնչակից 
պարերի ու հագուստների ընկալմամբ և ուսումնասիրությամբ: Միայն 
1995-ին մշակվեց դեկորատիվ կիրառական արվեստն արդի մակարդա-
կում ուսումնասիրելու հնարավորություն ընձեռող ծրագիր, այն էլ՝ միայն 
հատուկ դպրոցների և գեղավեստագեղագիտական առարկաների խո-
րացված ուսուցմամբ դասարանների համար: Մանկական մտածողու-
թյան յուրահատուկ ընկալունակությունն ու փոխաբերելու ունակությունը, 
որի շնորհիվ երեխան կարողանում է յուրացնել ժողովրդական արվես-
տը, հնարավորություն է ընձեռում ազգային-զարդարարական արվեստը 
համարել հրաշալի «իրազննական ուսուցիչ»: Սակայն, «ազգային մշա-
կույթ» հասկացության էությունից ելնելով գեղարվեստական արդյունա-
վետ դաստիարակության համար անհրաժեշտ է զարդարարական ար-
վեստի ներգործությունը սովորողի անձի վրա արվեստի մյուս ձևերի հա-
մատեքստում: Քանի որ խոսքը վերաբերում է ամենից առաջ ժողովրդա-
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կան արհեստներին ու արվեստներին, ապա «այլ տեսակները» ևս նա-
խադպրոցական և կրտսեր դպրոցական տարիքի երեխաների կողմից 
ընկալվում են որպես ժողովրդական: 

Այստեղից բխում է երկու հարց. 
1. Ո՞ր տարիքում է պետք ուսումնասիրել հարազատ ժողովրդի ազ-

գային մշակույթը, երեխաներին հաղորդակցել այդ մշակույթին:  
2. Ի՞նչ դեր է խաղում ժողովրդական արվեստը ժամանակակից ե-

րեխաների զարգացման գործում, ինչպիսին են նրա փոխհարաբերու-
թյուններն արդիականության հետ:  

Մի կողմից` այլընտրանքային ուղղության մասնագետները վտան-
գավոր են համարում դեկորատիվ կիրառական արվեստի ստեղծագործու-
թյունների կիրառումը նախադպրոցական գեղարվեստական դաստիարա-
կության մեջ՝ ոչ առանց հիմքի ենթադրելով, որ դեկորատիվ կիրառա-
կան արվեստի ոճերի խիստ ավանդույթները մանկական ստեղծագոր-
ծական գործունեությունը «խեղդում» են նեղ շրջանակի մեջ: Ավելին, 
ինքնարտահայտման բավարար դաշտ չեն ապահովում, նպաստում են 
նկարի մեջ կաղապարների ամրակայմանը: Մյուս կողմից՝ կրտսեր 
դպրոցական հասակն ունի իր առանձնահատկությունները, երեխաների 
ստեղխագործական գործունեությունն այդ փուլում որոշակի փոփոխու-
թյունների է ենթարկվում:  

Լ. Ս. Վիգոտսկին 7-8 տարեկան հասակը բնութագրել է որպես զար-
գացման ճգնաժամային փուլ: Վ. Լոուենֆելդի և այլ գիտնականների կար-
ծիքով՝ 7-9 տարեկան երեխաներին բնորոշ է գծապատկերային նկարչու-
թյան նկատմամբ հակումը: 

Ամերիկացի հետազոտող Դ. Մենդելովիչն այսպես է բնութագրում. 
«Այս հասակը՝ 7-9 տարեկան՝ «գծապատկերային փուլ է», որում երեխան 
լիովին բավարարվում է խորհրդանշաններով կամ գծապատկերներով և 
տարբեր առարկաների պատկերման կամ գծապատկերման համար կի-
րառում միանման տարրեր: Բացի հիմնական տարրերից ի հայտ են գա-
լիս նաև բազմաթիվ երկրորդական տարրեր` մազեր, ատամներ, հոնքեր 
և այլն, բայց դրանք մեծ մասամբ հնարավոր է ճանաչել ըստ իրենց 
տեղի կամ դիրքի և ոչ թե իրականությանը նմանեցնելով» [2]: 

 Այդ տարիքում մանկական աշխատանքներին դեռևս կարող են բնո-
րոշ լինել ազատությունը, համարձակությունը, ինքնաբուխ անկեղծությու-
նը: Ցավոք, խնդիրները, որոնք երեխաներին առաջադրել է գեղարվես-
տական դաստիարակության համակարգը, դժվարությամբ են հարաբե-
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րակցվում նրանց տարիքային առանձնահատկությունների հետ: Նախա-
դպրոցական հաստատությունների դաստիարակների ստեղծագործա-
կան գործունեությունը մանկավարժական կենսունակ միջամտության 
արդյունքը ամենից հաճախ երեխաների «զսպվածությունն է», սեփական 
ուժերի նկատմամբ անվստահությունը, երբեմն` աշխատանքը սկսելու 
անհամարձակությունը: 

Դեկորատիվ կիրառական արվեստի ուսուցումը կրտսեր դպրոցում 
արդարացված է. այս հարցում միակարծիք են տարբեր երկրների` 
կրտսեր դպրոցական հասակի երեխաների առանձնահատկություննե-
րով զբաղվող գիտնականները: Երեխան, մի կողմից, գծապատկերային 
նկարչության, մյուս կողմից` ազատ ինքնարտահայտման պատկերն անձ-
նային նշանակության իմաստներով համալրելու անհրաժեշտություն է 
զգում: Այսինքն` նա ձգտում է նվազագույն միջոցներով հաղորդել առա-
վելագույն տեղեկատվություն: Հենց դեկորատիվ կիրառական արվեստի 
ուսումնասիրման գործընթացում և մանկավարժական գործընթացի գրա-
գետ կազմակերպման դեպքում երեխան հնարավորություն կունենա ի-
րականացնել թե մեկ, թե մյուս պահանջները: 

Այս դրույթի հաստատմանը կհանգենք նաև ազգային մշակույթին 
հաղորդակցվելու գործընթացում այնպիսի առանցքային հասկացության 
վերլուծությունից հետո, ինչպիսին են ազգային ինքնագիտակցությունը և 
նրա զարգացման փուլերը:  

Այժմ դիտարկենք ժամանակակից երեխայի զարգացման գործում 
ժողովրդական արվեստի դերի, արդիականության հետ նրա փոխհարա-
բերությունների հարցը: 

«Համադրականությունը նպաստում է անցյալ դարաշրջանների ոճե-
րի մասին մեր պատկերացումների համալրմանը և ժամանակակից ոճի 
ձևավորման ընկալմանը: Այս իմաստով կարելի է ասել, որ «ոճը կյանքի 
արտացոլումն է»: Այսինքն՝ եթե ուզում ենք երեխայի մոտ զարգացնել 
գեղագիտական զգայնությունը և ձգտում ենք այնպես անել, որ այն 
դրսևորվի ոչ այնքան արվեստի լավագույն ստեղծագործությունների «գե-
ղագիտացված» հիացումով, որքան հենց կյանքի նկատմամբ գեղագի-
տական վերաբերմունքով, նրանում գտնվող ամեն ինչի, այդ թվում և 
մարդկային հարաբերությունների մեջ մաքրության ու գեղեցիկի որոնու-
մով, ապա ուզում ենք, որ նա ապրելու որոշակի ոճ ունենա: Չի կարելի 
չհամաձայնել Ս. Վ. Բակուշինսկու այն կարծիքին, որ «բնավ ոչ բոլոր 
պատանիներն ու դեռահասները պետք է անպայման նկարիչ դառնան: 
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Բայց գործունեության ցանկացած ոլորտում ստեղծագործող լինել պար-
տավոր են: Ընդսմին, այս ամենն անհրաժեշտ է, որպեսզի նրանք կարո-
ղանան նրբորեն ընկալել և վերապրել առարկաների գեղարվեստական 
ամենայն դրսևորում, որպեսզի հակագեղարվեստականի դեմ պայքարե-
լու ուժ և կամք ունենան և չմոռանան ձևի գեղարվեստականության մա-
սին նաև իրենց գործունեության բնագավառում»: 

Այս հարցում մեզ օգնության է հասնում ժողովրդական արվեստը, 
որն ամբողջական է, կյանքից անբաժանելի և նպաստում է բացարձակ 
յուրահատուկ արժեքների ձևավորմանը: Գիտակցության նախնական ձևի 
ճանաչողության առարկան ոչ թե իրական աշխարհն է` որպես այդպի-
սին, այլ արժեքների` մարդացած, ոգեշունչ, վսեմաշունչ, մարդկային 
կյանքի հետ անքակտելիորեն կապի մեջ դիտարկվող աշխարհը: Մենք 
բոլոր հիմքերն ունենք գիտակցության (բանականության) այս ձևն ան-
վանելու գեղարվեստակերպարային, քանի որ հենց նրանցից է ծնունդ 
առել հին աշխարհի մարդու գեղարվեստական ամբողջ գործունեությու-
նը, և մինչև այժմ էլ հենց դա է գեղարվեստական ստեղծագործության 
բնահողը, հիմքը, սնող միջավայրը:  

Վերջին տասնամյակներին նկատելի է յուրահատուկ ազգային մշա-
կույթի ստեղծման միտում ժողովրդական մշակույթի անցյալի հենքի վրա: 
Սակայն ավանդական ժողովրդական արհեստագործության և ավանդույթ-
ների վերածնունդը հղի է ինչպես ստեղծագործական, այնպես էլ ավերիչ 
ներուժով: Արդի կյանքը ծայրաստիճան փոփոխական է, և կույր պատ-
ճենումը կարող է դառնալ ազգի զարգացումը դեպի փակուղի տանող 
անիմաստ նմանակում: Ժամանակակից մշակույթների առնչությամբ Մ. 
Միդը նկատել է, որ արևմտյան քաղաքակրթության նման նրանց էու-
թյունը ևս կարող է բնութագրվել հետևյալ խոսքով. «Դեռ բոլորովին վեր-
ջերս մեծահասակները կարող էին ասել` լսիր, ես երիտասարդ եղել եմ, 
բայց դու երբեք չես եղել ծեր: Իսկ այսօր երիտասարդները նրանց կա-
րող են պատասխանել՝ դու երբեք երիտասարդ չես եղել այն աշխար-
հում, որտեղ ես եմ երիտասարդ, և երբեք չես լինի» [3]:  

Կարելի է նույն սկզբունքով վերաբերվել ազգային մշակույթների 
«վերհառնումի» փորձերին արդի փուլում: Ամեն ինչ կախված է նրանից, 
թե մենք ինչը կվերցնենք ազգային ավանդույթներից` «ցորենը, թե որո-
մը», նրանց բովանդակությունը, իմաստը, թե միայն արտաքին ձևը: Ժո-
ղովրդական ավանդույթների իմաստաբանության գիտակցումով միայն 
արդարացված կլինի դրանց վերածնունդը: Հակառակ դեպքում դա ձևե-
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րի մեռյալ համակարգ է, որը ժամանակի բնականոն հոսքին, պատմու-
թյան ընթացքին հակադրվելու միտում ունի: 

Այսպիսով, ժողովրդական ավանդույթների դրական հատիկը մշա-
կույթն է, նրա իմաստաբանությունը: Դրանք այն արժեքներն են, որոնք 
անանց ու միասնական են բոլոր ժողովուրդների մոտ: Դիտարկելով 
իրեն բնության մեջ և սեփական անձն ու կյանքը նույնացնելով վերջինիս 
հետ` մարդն ընդունակ է թափանցելու կյանքի ու բնության ամենածա-
ծուկ ու խոր գաղտնիքների և օրենքների էության մեջ, բացահայտել իր 
գերբնական հնարավորությունները: Բայց այդ ամենը մեր ժամանակ-
ներում խորապես գիտակցական բնույթ կկրի: Մարդն ավանդույթին 
կվերաբերվի ամենայն ուշադրությամբ` հաստատուն մնալով իրական 
հատիկը որոնելու գործընթացի մեջ: Եվ գտնելով` կօգտագործի այն, 
հասկանալով, որ դրսևորման ձևը, միջոցը կարող է լինել տարաբնույթ, 
բայց էությունը մեկն է, և չի կարելի կորցնել այն ինքնարտահայտման 
միջոցների խառնաշփոթ բազմազանության մեջ: 
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Մանասյան Մարուսյա  

Ամփոփում 

Հոդվածում ուսումնասիրվում է միջնակարգ դպրոցներում գեղարվեստական 
կրթության համակարգը, լրացուցիչ ընդունելով դեկորատիվ-կիրառական արվեստը և 
նրա դաստիարակչական հնարավորությունների առանձնահատկությունները: 

Բանալի բառեր. յուրահատկություն, ստեղծագործական գործունեություն, զար-
դանկարչություն, առանձնահատկություններ, ինքնարտահայտում, տեղեկատվություն: 
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ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА И  

ЕГО ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Манасян Маруся 

Резюме 

Индивидуальность декоративно-прикладного искусства и его воспитательные 
возможности. В статье исследуется система художественного образования средних 
школ, дополнительно принимая декоративно-прикладное искусство. 

Ключевые слова: уникальность, творческая деятельность, украшения, особен-
ности, самовыражение, информация. 

___________________  
 

THE CHARACTERISTICS OF THE APPLIED ARTS AND THEIR 
EDUCATIONAL OPPORTUNITIES 

Manasyan Marusya 

Summary 

The article discusses the artistic education of the junior schoolchildren, the decora-
tive- applied art that takes the ingredients. 

Keywords: uniqueness, creative activity, decorations, features, self-expression, in-
formation. 
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ՊԱՊԱՆՅԱՆ ՆԵԼԼԻ 
Հ. Թումանյանի անվան ՎՊՀ արվեստի 

ամբիոնի ասիստենտ  
 

Արդի շրջանում, առավել քան երբևէ, հույժ կա-
րևոր է դառնում մարդու հաղորդակցումը համաշխարհային մշակութա-
յին արժեքներին, ինչը բարձրացնում է շփման հնարավորությունները, 
նպաստում սոցիալական ինտեգրմանը` հնարավորություն ընձեռելով 
հիմնախնդիրների ստեղծագործական լուծման համար: Մշակույթը դառ-
նում է ժամանակակից կենսակերպի ակտիվ գործոն: Կրթության հումա-
նիզացման գաղափարախոսությունն իրագործելի է արվեստի և մշակույ-
թի խոր ներթափանցմամբ այդ ոլորտ` հանգեցնելով կրթադաստիարակ-
չական խնդիրների լուծման մեթոդների և սկզբունքների վերանայման, 
կրթական համակարգում արվեստի իրավասության ընդլայնման: Արվես-
տի տեսակներից մարդու վրա ներգործման ամենահզոր միջոցը երաժշ-
տությունն է, որը պահանջում է հարգալից վերաբերմունք, և չափազանց 
ցավալի է, որ շատ կրթական հաստատություններում «Երաժշտություն» 
առարկան արհամարհաբար անվանում են «երգի դաս»: Իմ ուսանողնե-
րը քաջ գիտակցում են, որ անչափ կարևոր է դպրոցական պրակտիկա-
յից սկսած աշակերտների մոտ ձևավորել հարգալից և լուրջ վերաբեր-
մունք դեպի առարկան, ինչն էլ կտա ցանկալի արդյունք հետագա գոր-
ծունեության ընթացքում: Այսօր լիարժեք քաղաքացի դաստիարակելու 
համար առաջնային է մշակույթը, որը ենթադրում է «հոգու մշակում»: 
Ցավոք, մենք դեռևս չունենք այնպիսի դպրոց, որտեղ մաթեմատիկան, 
երաժշտությունը, պատմությունը, աշխարհագրությունն ու գրականու-
թյունը լինեն ամբողջի բաղկացուցիչները: Դպրոցում երաժշտությունը 
պետք է լինի գլխավոր առարկան: Այդ է վկայում ողջ անտիկ մշակույ-
թը: Յոթ ազատ գիտությունների մեջ առաջին տեղերում են եղել երաժշ-
տությունն ու ճարտասանությունը, դրանց էր գումարվում տրամաբանու-
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թյունը: Յուրաքանչյուր երկիր առաջնահերթ բնորոշվում է ոչ այնքան 
օգտակար հանածոներով, որքան երաժշտության և արվեստի գործերով, 
որոնցում մարմնավորված է ժողովրդի, ազգի ոգին: 

Եթե ուսումնասիրենք Նոբելյան մրցանակի դափնեկիրներին, ապա 
կտեսնենք, որ նրանց մանկությունն անցել է դասական երաժշտության 
միջավայրում: Հիշենք, որ բարձրարվեստ երաժշտությունը հոգու սնունդն 
է մանուկ հասակից: Խորասուզվելով արվեստի աշխարհը` մարդն աճում 
է և զարգանում: 

20-րդ դարի մեծագույն երաժիշտ և մանկավարժ Դմ. Կաբալևսկին 
հաստատում էր, որ լավ ուսուցիչը պետք է հուզմունքով վերաբերվի ե-
րաժշտությանը` չմոռանալով, որ հնարավոր չէ երեխաների մոտ ձևավո-
րել սեր մի բանի հանդեպ, ինչը ինքդ չես սիրում. «Պետք է հրապուրես 
նրանով, ինչով հրապուրված ես ինքդ»: 

Գաղտնիք չէ, որ մեր հասարակությունը ներկայումս խոր հոգևոր 
ճգնաժամ է ապրում: Այդ ճգնաժամի գլխավոր պատճառներից մեկը մա-
սայական մշակույթի զվարճալի ձևերի գերակշռությունն է, ինչով ամենա-
մեծ վնասը հասցվում է մանկական նախադպրոցական և դպրոցական ե-
րաժշտագեղագիտական կրթությանը: Հայաստանի կրթական համակար-
գի բարեփոխումները առաջ են քաշում կրթության որակի նոր չափորո-
շիչներ: Դպրոցի շրջանավարտը պետք է ձեռք բերի համալիր գիտելիք-
ներ, որպեսզի մրցունակ լինի աշխատուժի շուկայում, տիրապետի բարձր 
կրեատիվ մտածելակերպի` ստեղծագործաբար մոտենալով հիմնախնդիր-
ների լուծմանը, ճիշտ և քննադատաբար գնահատելով թե՛ շրջապատող 
իրականությունը, թե՛ տրամադրվող տեղեկատվությունը: Նման խնդիր-
ների իրականացմանը մեծապես նպաստում են արվեստ բնագավառի 
առարկաները և մասնավորապես երաժշտության դասերը: 

Հիմնվելով Դ. Կաբալևսկու երաժշտական կրթության համակարգի, 
Լ. Զանկովի զարգացնող համակարգի, Գ. Ռիգինայի երաժշտության ին-
նովացիոն ծրագրի, Տ. Նաումենկոյի և Վ. Բելոբորոդովայի մեթոդական 
ձեռնարկների, Յու. Յուզբաշյանի առաջադրած երաժշտական կրթու-
թյան նոր սկզբունքների վրա, յուրացնելով դասարանական և արտադա-
սարանական աշխատանքների ոչ ավանդական ձևերը՝ առաջարկում եմ 
հանրակրթական դպրոցում երաժշտական դաստիարակության և ու-
սուցման կազմակերպման իմ մոտեցումները: 

Արդի պայմաններում առկա են հակասություններ երաժշտական 
կրթության նպատակների և երաժշտական դաստիարակության խնդիր-
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ների միջև: Առարկայական ծրագրի մեջ հստակեցված են երաժշտական 
դաստիարակության հետևյալ խնդիրները` 

♦ բարոյագեղագիտական հատկանիշներով օժտված, բազմակող-
մանի զարգացած մարդու ձևավորում 

♦ մարդասիրական վերաբերմունք դեպի այն միջավայրը, որում 
բնակվում է և ձևավորվում անձը 

♦ երաժշտության լեզուն՝ որպես միջանձնային հարաբերություննե-
րի միջնորդ: 

Երաժշտությունը որպես արվեստի առարկա պետք է կրի համալիր 
բնույթ, ինչը հնարավոր է ծրագրի թեմատիկ կառուցվածքի դեպքում: 
Սակայն այս հանգամանքը ևս չի կարող լինել արդյունավետ, եթե չլինի 
համալիր (հոգեբանական, շարժողական, բնախոսական) ներգործություն 
երեխայի ընկալման վրա, երաժշտության հանդեպ հուզական, գեղարվես-
տական և գիտակցական վերաբերմունք: Երաժշտության դասերի արդյու-
նավետությունը պայմանավորված է ոչ այնքան ծրագրերով ու մեթոդնե-
րով, որքան մանկավարժի անձով, մասնագիտական գիտելիքներով և 
նվիրվածությամբ աշխատանքին: 

Արդի շրջանում երաժշտության ծրագիրը պետք է համապատաս-
խանի հետևյալ պահանջներին.  

♦ Երեխայի երաժշտական գործունեության բոլոր ձևերի (խմբա-
կային երգեցողություն, երաժշտության ընկալում, երաժշտական գրագի-
տություն, երաժշտառիթմական շարժում, նվագ, ստեղծագործական իմ-
պրովիզացիա) հավասարազորություն 

♦ Հոգևոր երաժշտության ու ֆոլկլորի պարտադիր ընդգրկում 
♦ Արվեստ բնագավառի առարկաների սերտ ինտեգրում 
♦ Երաժշտական հոգեթերապիայի ընդգրկում, որպեսզի նվազեց-

վի դպրոցականների նյարդային լարվածությունը 
♦ Դպրոցականների երաժշտական ժամանցի ճիշտ կազմակերպում:  
Եթե ուսումնական աշխատանքի նպատակն է «յուրացնել», «կրկնել», 

«ամրապնդել», ապա երաժշտական ուսուցման նպատակն է դառնում 
«վերապրել», «գնահատել», «արտահայտել»: Իսկ «ուսուցիչ-աշակերտ» 
համակարգում կարևորվում են հետևյալ հասկացությունները` համագոր-
ծակցություն, համակրանք, ապրումակցություն, համահեղինակություն: 
Տարրական դպրոցում զարգացնող կրթության համակարգի ստեղծող Լ. 
Զանկովը ուսուցման հիմնական խնդիրն է համարում աշակերտների ընդ-
հանուր զարգացվածությունը, ինչը ենթադրում է դպրոցականների մտա-
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վոր ուժի, կամքի ձևավորում, որն էլ դառնում է նրանց գիտելիքների, 
կարողությունների և հմտությունների յուրացման հուսալի գրավականը: 

Այդ համակարգի հիմնական սկզբունքներն են. 
♦ Ուսուցում բարդության բարձր մակարդակով 
♦ Տեսական գիտելիքների առաջատար դեր 
♦ Ծրագրային նյութի ուսումնասիրում արագ տեմպով 
♦ Աշակերտների կողմից ուսուցման գործընթացին գիտակցական 

մոտեցում 
♦ Համակարգված աշխատանք` ուղղված բոլոր աշակերտների ընդ-

հանուր զարգացմանը: 
Իննովացիոն մեթոդներով դասի կառուցման կարևոր նախապայ-

ման է հանդիսանում ճիշտ մոդուլային դասակարգումը.  
1. Բովանդակային կառուցվածք հետևյալ մոդուլներով` 
♦ Հոգեբանա-մանկավարժական հետազոտությունների կազմակեր-

պում, 
♦ Երաժշտական կրթության հիմնական մեթոդների ու հնարների 

կիրառում ըստ ընտրված համակարգերի 
♦ Աշակերտների հոգեբանական, տարիքային և անհատական 

առանձնահատկությունների հաշվառում 
♦ Ուսումնական և արտադասարանական ոչ ավանդական պարապ-

մունքների կազմակերպում: 
2. Մանկավարժական գործունեության ռեֆլեքսիա՝ 
♦ Դասապրոցեսի ինքնավերլուծություն 
♦ Երաժշտական կրթության արդյունավետություն: 
3. Դպրոցում սովորելու աշակերտների հոգեբանական պատրաստ-

վածության ախտորոշում: 
Ըստ իս, եթե դպրոցներում արմատավորվի երաժշտական կրթու-

թյուն Լ. Զանկովի մեթոդներով, ապա կստեղծվի ճանաչողական գոր-
ծոնների ընդհանուր զարգացման ավելի բարձր մակարդակ, կաճի աշա-
կերտների հետաքրքրությունը դեպի երաժշտությունը, կբացահայտվեն 
ստեղծագործական ունակությունները: Դրա համար անհրաժեշտ է` 

♦ ուսումնասիրել զարգացնող ուսուցման համակարգի տեսական 
հիմքերը, 

♦ բացահայտել աշակերտների վերաբերմունքը դեպի առարկաները, 
♦ բացահայտել աշակերտների վերաբերմունքը դեպի ուսուցիչը, 
♦ հետազոտել երաժշտական ընդունակությունների զարգացման 
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մակարդակը, 

♦ հետազոտական մեթոդների օգնությամբ փաստացի տվյալների 
հավաքագրում (հարցաթերթիկներ, թեստեր, ստեղծագործական մրցույթ-
ներ, երաժշտական օլիմպիադաներ, հարցազրույցներ): 

Երաժշտության ուսուցիչը մանկավարժական պրակտիկայում կիրա-
ռում է բոլոր համամանկավարժական մեթոդները, որոնք կատարում են 
ուսուցանող, զարգացնող, դաստիարակող, մոտիվացիոն և վերստուգող-
համակարգող գործառույթներ: Տարրական դպրոցում հիմնականում կի-
րառվում են բացատրական-զննական, վերարտադրողական և խաղային 
մեթոդները: Միջին և ավագ օղակում առաջնային պլան են մղվում էվ-
րիստիկական և հետազոտական մեթոդները: Աշակերտների ճանաչո-
ղական գործունեության կազմակերպման համար օգտակար են դիդակ-
տիկ նյութերը` զանազան քարտեր, հենակետային ազդանշաններ, տարա-
բնույթ խաղալիքներ, որպես ռիթմական նվագարաններ ևն: Ելնելով ա-
ռարկայի յուրօրինակությունից՝ ընդհանուր մանկավարժական մեթոդնե-
րը երաժշտության դասերին ստանում են այլ ձևակերպում: Օրինակ, ա-
մենատարածված խոսքային մեթոդը երաժշտության դասերին կատա-
րում է կերպարահոգեբանական լարվածքի դեր` հոգեբանորեն միավո-
րելով երեխային և երաժշտական արվեստը: Զննողական մեթոդը ձեռք է 
բերում լսողական-զննողական, զննական-արտահայտչական ուղղվածու-
թյուն ևն: 

Դասերին կիրառվում են նաև մի շարք մեթոդներ` պայմանավոր-
ված միայն երաժշտական արվեստի յուրօրինակությամբ.  

♦ Երաժշտության դիտարկման մեթոդ 
♦ Երաժշտությամբ համոզման մեթոդ 
♦ Իմպրովիզացիայի մեթոդ 
♦ Ապրումակցության մեթոդ 
♦ Երաժշտական ընդհանրացման մեթոդ 
♦ Երաժշտության մասին խորհելու մեթոդ: 
 Զարգացնող ուսուցման համակարգով աշխատելիս նպատակահար-

մար է կիրառել այնպիսի մեթոդներ, որոնք նպաստում են երաժշտա-
լսողական պատկերացումների, ստեղծագործական երևակայության, կա-
տարողական արտահայտչականության զարգացմանը: Այդ նպատակով 
ուսումնական պարապմունքների մեջ ընդգրկվում են երաժշտա-ստեղ-
ծագործական ինքնազարգացմանը նպաստող խաղեր` «Փնտրում ենք 
հանգեր», «Տարվա եղանակները գույներում և հնչյուններում», «Երգում 
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ենք հարցեր և պատասխաններ», «Շարունակիր հեքիաթը», «Քրեշչեն-
դոն թխկենու տերևներում» և այլն: Աշխատանքի ձևերի և մեթոդների 
բազմազանությունը, նրանց կիրառման տարբերակումը թույլ են տալիս 
կենտրոնացնելու երեխաների ուշադրությունը, պահպանելու նրանց հե-
տաքրքրասիրությունը, կանխարգելելու հոգնածությունը: Ուսումնական 
գործընթացում առանձնահատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել երե-
խաների հոգեկան առողջության պահպանմանը: Անչափ կարևոր է դա-
սի ընթացքում հավասարակշռել կոգնիտիվ, վարքագծային և հուզային 
բաղադրիչները: Հաճախ երեխաները երաժշտության դասին գալիս են 
դյուրագրգիռ կամ ընկճված, հյուծված վիճակում, այդ դեպքերում նպա-
տակահարմար է դասը սկսել երաժշտության ունկնդրումից, ինչը կունե-
նա հոգեբանաթերապևտիկ ազդեցություն, եթե ճիշտ ընտրված լինի 
ունկնդրման նյութը: Կարևոր է նաև դասի տրամաբանական կառուց-
վածքը, որը ենթադրում է հուզային և տեղեկատվական բեռնվածության 
հավասարակշռություն, չհիմնավորված միապաղաղ վարժությունների 
բացառում ևն:  

Դեռահասների մոտ շատ բարդ է առաջացնել կայուն հետաքրքրու-
թյուն դեպի լուրջ երաժշտությունը: Այստեղ վճռորոշ դեր են խաղում զա-
նազան բանավեճերը, որոնց ժամանակ երեխաները զրուցում են հավա-
սարը հավասարի հետ` արտահայտելով սեփական կարծիքը կամ էլ հեր-
քելով առաջադրված մոտեցումները: 

Լ. Զանկովի կրթական համակարգի կարևորագույն պահանջներից 
մեկն է բարեհամբույր, դրական հույզերով փոխհարաբերությունների 
հաստատումը: 

Երաժշտական կրթության համակարգում յուրաքանչյուր դաս կատա-
րում է որոշակի դեր և լուծում կոնկրետ խնդիր: Առավել բարձր արդյու-
նավետության համար հարկ է վերլուծել յուրաքանչյուր պարապած դասը` 
ընդհանրացնելով նպատակներն ու խնդիրները, գտնելով նոր ձևեր և 
մեթոդներ: Ճիշտ կառուցված և անցկացված դասերի արդյունքում աճում 
են երեխաների ստեղծագործական ընդունակությունները. նրանք կարո-
ղանում են ինքնուրույն գրել պատմվածքներ, ոտանավորներ և երգեր: 

Տարբեր դասարաններում անցկացված հարցումների արդյունքներով 
կարելի է փաստել, որ աշակերտներն առավել բարձր են գնահատում 
մանկավարժի հետևյալ հատկանիշները` 

♦ գնոստիկական ընդունակությունները, 
♦ բարձր մասնագիտական կարողությունները, 



ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՈՒՄ ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ... 150 
♦ էմպատիկ (ապրումակցելու, համագործակցելու) ընդունակություն-

ները, 
♦ ուսուցիչ-աշակերտ փոխհարաբերության դեմոկրատական ոճը, 
♦ աշակերտների անձնական հատկանիշների հանդեպ հարգանքը: 
Երաժշտական կրթության սեփական համակարգով աշխատանքի 

արդյունքների վերլուծությունը թույլ է տալիս եզրահանգելու, որ նման 
գործելակերպը նպաստում է երեխաների ստեղծագործական ներուժի 
բացահայտմանը, բնությունից տրված նրանց ունակությունների զար-
գացմանն ու ստեղծագործական անհատի ձևավորմանը: 

Ստեղծագործող մտածելակերպով, երաժշտականորեն օժտված ան-
հատի կարևորագույն հատկանիշն է ամպրումակցությունը, այսինքն՝ 
երաժշտության զգացմունքային ընկալումը: Եթե դասերին երեխան հու-
զականորեն է արձագանքում երաժշտությանը, ապա կարելի է համարել, 
որ նա ունի երաժշտական ներուժ, որը նպատակաուղղված աշխատան-
քի դեպքում կտա բարձր արդյունքներ: 

Ստեղծագործական անհատի ձևավորման խնդիրը պետք է լինի յու-
րաքանչյուր երաժիշտ-մանկավարժի հետազոտման առարկան: Հիշենք. 
«Մշակույթն առաջնային է, մնացյալը` հետո»: 
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Պապանյան Նելլի 

Ամփոփում 

Հոդվածում քննարկվում են հանրակրթական դպրոցում երաժշտական ուսուց-
ման և դաստիարակության նորարարական մեթոդները: Ներկայացվում են նոր պա-
հանջներ և մոտեցումներ ինչպես երաժշտության ուսուցման դասերին, այդպես նաև 
մանկավարժներին: 

Բանալի բառեր. կոգնիտիվ, գնոստիկական, էմպատիկ, ապրումակցություն, 
երաժշտական մտորում: 

___________________  
 

НОВЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ МУЗЫКИ  В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

Папанян Нелли 

Резюме 

В статье расссматриваются инновационные методы организации музыкального 
обучения и воспитания в общеобразовательной школе. Представлены новые требова-
ния и подходы как к урокам музыки, так и к педагогам.  

Ключевые слова: когнитивный, гностика, эмпатика, сопереживание, музыкаль-
ное размышление. 

___________________  
 

NEW METHODS OF TEACHING MUSIC IN PRIMARY SHCOOL 

Papanyan Nelli 

Summary 

In the article the innovational methods of musical education and the way of organiz-
ing upbringing are observed in the secondary school. New demands and approaches are 
shown for both the music teachers and music lessons.  

Keywords: cognitive, gnostic, empatic, sympathy and musical meditation.  
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ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ՀԱՅԿՈՒՇ 
Վանաձորի մաթեմատիկայի և բնագիտական 

առարկաների խորացված ուսուցմամբ հատուկ 
դպրոցի հասարակագիտության ուսուցչուհի 

 
Հանրակրթության բովանդակություն ասելով հասկանում ենք կրթա-

կան ողջ իրականությունը իբրև ճանաչողական, վերլուծական և գործ-
նական-կիրառական ամբողջություն: Հանրակրթության բովանդակու-
թյունը ներկայացնող պետական չափորոշիչը որպես նորմատիվային 
փաստաթուղթ «սահմանում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի 
բովանդակության պարտադիր նվազագույնը, կրթական ծրագրերի առա-
վելագույն ծավալը, ըստ կրթական մակարդակների՝ շրջանավարտներին 
ներկայացվող ընդհանրական որակական պահանջները, սովորողների 
գնահատման համակարգը» [1, կետ 1]: Սակայն այս սահմանումը կրթա-
կան գործընթացի պատասխանատուների կողմից կիրառելու ընթացքում 
հանրակրթության բովանդակությունը կորցնում է իր գիտական-տեսա-
կան արժեքաբանական կողմը, որովհետև այդ բովանդակությանը ներ-
կայացվող մեթոդաբանությունը շարունակում է մնալ անփոփոխ, ոչ լի-
արժեք և թերի՝ չնայած նրան, որ վերջին տասնամյակում մեր կրթական 
համակարգում զգալի ներդրումներ են եղել թե՛ նյութական, թե՛ փորձի 
փոխանակման, թե՛ տեսական-գիտական առումներով (նկատի ունենք 
ժամանակակից կրթական տեխնոլոգիաները, համագործակցային, խմբա-
յին ուսուցումը, բազմաթիվ կրթական ծրագրերը, ուսուցիչների վերա-
պատրաստումները և այլն): 

Այսօր անհրաժեշտություն է առաջացել ուսուցման գործընթացում, 
գործող չափորոշիչներում, առարկայական ծրագրերում ու դասագրքե-
րում, գնահատման համակարգում իրականացնել հայեցակարգային փո-

                                                           
∗ Նյութը ներկայացվել է 02.04.2019 թ.,  գրախոսվել է 08.04.2019 թ.: 
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փոխություններ, քանի որ դրանք մասամբ են համապատասխանում ար-
դի կրթական պահանջներին: Ուսուցիչը՝ որպես կրթության քաղաքակա-
նության կրող, ընկալող և դրա համար պատասխանատու անձ (բազմա-
թիվ այլ որակներով հանդերձ), թեև գիտակցում է կրթության բովանդա-
կության ժամանակակից պահանջները, սակայն չի կարողանում ամբող-
ջության մեջ տեղ հասցնել ուսուցման կարևորագույն գործառույթները 
(այս հարցում որևէ կապ չկա ուսուցչի այսօրվա վարձատրության չափի, 
պարապած ժամաքանակի, այլ նպաստավոր սոցիալական պայմանների 
բավարարման հետ): Նրա գործունեության հիմնական խնդիրը շարու-
նակում են մնալ հաջորդ օրվա դասը, ծրագրից, ուսումնական պլանից 
հետ չմնալու խնդիրը, թեմատիկ բովանդակության և հանրակրթության 
պետական ու առարկայական չաւիորոշչային պահանջների ոչ ամբող-
ջական լուծումները: «Մարդուն տվեք այն ամենը, ինչ նա ցանկանում է, 
և հենց այդ նույն վայրկյանին նա կզգա, որ այդ ամենը ամենը չէ»,– 
ասում է Է. Կանտը» [2, էջ 25]: 

Շատ դեպքերում առարկայի ուսուցումը կազմակերպելու համար 
ուսուցիչը հսկայական նյութ է պատրաստում, և միայն դասի ժամանակ է 
հասկանում, որ այդչափ ծավալով նյութը չի կարողանում տեղ հասցնել՝ 
արդյունքում եզրահանգելով, որ ուսուցումը պետք իրականացնել «եկեք 
միասին կատարենք» սկզբունքով, որովհետև ուսուցիչն ունի օրենքով 
սահմանված պարտականություններ. «գիտակցել կրթական բարեփո-
խումների անհրաժեշտությունը և դրանցում իր մասնակցության կա-
րևորությունը, հրաժարվել ժամանակավրեպ գործելակերպից, նպաստել 
ուսումնական հաստատությունում սովորողների կողմից հանրակրթա-
կան ծրագրերի յուրացման և առարկայական չափորոշիչների ապահով-
ման գործընթացին» [3, հոդված 5, կետ 3]: 

Այսօր հասարակագիտության դասավանդումը ևս ունի լուրջ հիմնա-
խնդիրներ: Դրանցից են. որո՞նք են հասարակագիտության դասավանդ-
ման նպատակները, կամ ինչպիսի՞ն է բովանդակային մոտեցումը, ո-
րո՞նք են հասարակագիտության դասավանդման բովանդակային բա-
ղադրիչները, ինչպիսի՞ն է առարկայի նկատմամբ կառուցվածքային մո-
տեցումը կամ ի՞նչ կառուցվածքով դասավանդել, ի՞նչ կրթական, արժե-
քաբանական, սոցիալական և մշակութային խնդիրներ պետք է լուծի 
հասարակագիտությունը։ 

Հասարակությունը որպես մի ամբողջական օրգանիզմ ենթադրում է 
ժամանակի ընթացքում անընդհատ փոփոխություն և զարգացում։ 



ՀԱՆՐԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ... 154 
Համաշխարհայնացման արդի ժամանակաշրջանում հասարակության 

տարբեր խմբերի փոխազդեցությունը հանգեցնում է նոր արժեքների, նոր 
փոխհարաբերությունների և նոր գործողությունների, որն առանձին դեպ-
քում կանգնեցնում է ազգային ինքնությունը կորցնելու վտանգի առջև, և 
հասարակության մեջ առաջացնում անհարթություններ և լարվածություն-
ներ։ 

Շատ կարևոր է, որ ժամանակի նոր մարտահրավերների պայման-
ներում կրթությունը կարողանա արդյունավետ արձագանքել և հասարա-
կագիտական խմբի առարկաների միջոցով սովորողների գիտակցության 
մեջ ճիշտ ամրագրել հասարակության կյանքում տեղի ունեցող երևույթ-
ները։ Վերջինս թույլ կտա սովորողներին ճիշտ կողմնորոշվել կյանքում և 
մեկնաբանել բոլոր փոփոխությունների հիմքում ընկած դրսևորումների 
պատճառահետևանքային կապերը։ 

Ակադեմիկոս Ա. Կ. Բորդովսկու համոզմամբ՝ կրթությունը պետք է 
ունենա ազգային դրսևորում։ Դա նշանակում է, որ տվյալ հասարակու-
թյունում կրթությունը կարելի է համարել արդյունավետ, եթե այն թույլ է 
տալիս լուծել այդ հասարակության առջև ծառացած խնդիրները։ 

Այդ իմաստով հասարակագիտություն առարկայի ուսուցման գործ-
ընթացը կազմակերպելիս պետք է հաշվի առնել ոչ միայն այն ընդհա-
նուր օրինաչափությունները և հիմնարար հասկացությունները, որոնք 
առկա են նրանում, այլ նաև տվյալ հասարակության առջև ծառացած 
խնդիրները, որոնք կարող են լինել առանձնահատուկ՝ կախված արժե-
համակարգից, ազգային և կրոնական առանձնահատկություններից։ 

Հասարակագիտության դասավանդման նպատակներից է՝ սովո-
րողներին նախապատրաստել փոփոխվող աշխարհում ապրելուն, ընդ-
լայնել նրանց մտահորիզոնը, աշխարհի մասին նրանց պատկերացում-
ները, աշակերտներին օգնել, որ նրանք ավելի լավ հասկանան, թե ինչ է 
նշանակում ապրել բազմակարծիք հասարակության մեջ, լինել ինքնու-
րույն և ստեղծագործ: Մասնագետներից շատերը գտնում են, որ հասա-
րակագիտության դասավանդման հիմնական նպատակը քաղաքացիա-
կան կրթությունն է կամ, ինչպես հաճախ են ասում՝ քաղաքացու կրթու-
թյունը. «Քանի որ մեր երկրում դեռևս ձևավորված չէ քաղաքացիական 
հասարակությունը, ցածր են մարդկանց իրավական գիտակցությունն ու 
քաղաքական մշակույթը, սովորողները պետք է հասարակագիտության 
ուսումնառության ընթացքում գիտակցեն իրենց դերը ապագա քաղաքա-
ցիական հասարակության ձևավորման գործում» [4, էջ 7]: 
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Հայաստանի Հանրապետությունն այսօր մեծ փոփոխությունների շե-

մին է։ Այն խորքային փոփոխությունները, որոնք անհրաժեշտ են իրա-
կանացնել հասարակության կյանքում, շատ դեպքերում կապված են ի-
րավագիտակցության հետ, հետևաբար այն ինչ-որ ձևով իր արտացո-
լումը պետք է ստանա ուսուցման գործընթացում։ 

Հասարակագիտության կառուցվածքը ներկայացնում է ոչ միայն այլ 
առարկաների և բաղադրիչների քանակական և որակական համադրում, 
այլև բնութագրում է այդ բոլոր բաղադրիչների (փիլիսոփայություն, բա-
րոյագիտություն, իրավագիտություն, տնտեսագիտություն, քաղաքագի-
տություն, գեղագիտություն և այլն) գիտական հիմքը, այն է՝ ազգային 
դպրոցն իր գաղափարախոսական հենքով, որը սովորողի մեջ կձևա-
վորի մարդու և հասարակության մասին գիտելիքների և արժեքների 
ամբողջական համակարգ: Նյութական և հոգևոր արժեքների շարունա-
կական անկում ապրող մեր իրականության պայմաններում անհրաժեշտ 
է, որ հանրակրթական հաստատությունները կարողանան պատրաստել 
համակողմանի զարգացած, աշխարհայացքային կայուն հիմք ունեցող 
անհատների: Իսկ դրա համար անհրաժեշտ է, որ «Հասարակագիտու-
թյուն» առարկան լրացվի նոր դասընթացներով կամ բաղադրիչներով, 
ինչպես «Կրթությունը՝ կոռուպցիայի կանխարգելման միջոց»-ը, որը հիմ-
քեր է ստեղծում սովորողների արժեհամակարգում կոռուպցիոն երևույթ-
ների նկատմամբ անհանդուրժող վերաբերմունք ձևավորելու և քաղաքա-
ցիական դիրքորոշում դրսևորելու համար: «Թրաֆիքինգ» (մարդկանց շա-
հագործում) դասընթացը ևս կարևոր ուսումնաճանաչողական նշանա-
կություն ունի սովորողների համար մարդկանց շահագործման և դրա 
դեմ պայքարի, կանխարգելման և հետևանքները մեղմելու հարցում նախ-
նական գիտելիքներ և վերաբերմունք դրսևորելու նպատակով։ 

Բազմաթիվ խնդիրների կողքին այսօր առանձնապես մտահոգիչ և 
ուշադրության արժանի են կոռուպցիային և թրաֆիքինգին առնչվող հար-
ցեր։ Այդ հարցերը միայն հպանցիկ են արծարծված 8-րդ դասարանի 
«Հասարակագիտություն» առարկայի գործող դասագրքում։ 

Աշխատանքի նպատակն է մատնանշել այն ուղիները, որոնք թույլ 
կտան «Հասարակագիտություն» առարկայի ուսուցման ընթացքում ա-
ռավել ընդգծել կոռուպցիայի և թրաֆիքինգի հետ կապված վտանգները 
և դրանց դեմ պայքարի ուղիները։ 

Աշխատանքային փորձը ցույց է տվել, որ վերոհիշյալ բացերը կարե-
լի է լրացնել ինչպես դասապրոցեսի ընթացքում, այնպես էլ արտադպրո-
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ցական և արտադասարանական աշխատանքներում։ 

Հաշվի առնելով հանրակրթական դպրոցում «Հասարակագիտու-
թյուն» առարկային հատկացված դասաժամերի սղությունը և նրանում 
կոռուպցիայի և թրաֆիքինգի թեմաներին վերաբերող սահմանափակ 
նյութի առկայությունը՝ նպատակահարմար է օգտագործել ժամանակա-
կից մեդիադաշտի և այլ տարբեր տեղեկատվական միջոցների հնարա-
վորությունները՝ աշակերտներին հանձնարարելով տեղեկություններ հա-
վաքել «Կոռուպցիա» և «Թրաֆիքինգ» թեմաների վերաբերյալ, համա-
տեղ քննարկել և վերլուծել աշակերտների կողմից ներկայացված յուրա-
քանչյուր իրադարձություն։ Փորձը ցույց է տվել, որ սովորողներն ակտի-
վորեն են մասնակցում ինչպես համապատասխան նյութերի հավաքման 
գործընթացին, այդպես նաև մեծ հետաքրքրությամբ մասնակցում են 
դրանց վերաբերյալ քննարկումներին ու բանավեճերին, կատարում ճիշտ 
և արդյունավետ եզրահանգումներ։ Աշակերտներին առանձնապես հե-
տաքրքրում են այն թեմաները, որոնք վերաբերում են Հայաստանի Հան-
րապետությունում վերջին շրջանում տեղի ունեցած իրադարձություննե-
րին։ Այդ ամենին զուգահեռ կարելի է հանձնարարել նաև հետազոտա-
կան աշխատանքներ ռեֆերատների ձևով։ 

«Կոռուպցիա» և «Թրաֆիքինգ» թեմաներին անդրադարձ է կատար-
վում նաև դասղեկի ժամին։ Այստեղ անպայման պետք է հաշվի առնել 
սովորողների տարիքային-հոգեբանական առանձնահատկությունները։ 
Շատ հաճախ թեմաներն առաջարկում են աշակերտները, որոնք բա-
նավեճի միջոցով փորձում են ներկայացնել իրենց տեսակետները։  

Այսօր առկա է հնարավորություն «Կոռուպցիա» և «Թրաֆիքինգ» 
թեմաների վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալ և կատարել վերլու-
ծություն նաև արտադպրոցական և արտադասարանական միջոցառում-
ների միջոցով։ Տարբեր հիմնադրամներ և հասարակական կազմակեր-
պություններ նախաձեռնում են միջոցառումներ, մրցույթներ, որոնք ուղղ-
ված են սովորողների իրավագիտակցության բարձրացմանը և իրենց 
տեսակետն ազատ արտահայտելու խնդրին։  

Դրանցից է, օրինակ, «Ջինիշյան հիշատակի հիմնադրամը», որի 
նախագծով գործում են բանավեճի ակումբներ, որտեղ նախապես առա-
ջադրված թեմաների շուրջ բանավիճում են աշակերտները։ 

Աշխատանքային փորձը ցույց է տալիս, որ երբ իրավագիտակցու-
թյան վերաբերյալ աշխատանքները չեն սահմանափակվում միայն դա-
սապրոցեսով, այլ նաև լրացվում են վերոհիշյալ գործառույթներով, ապա 
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սովորողները հաջողությունների են հասնում հասարակագիտությանը վե-
րաբերող տարբեր ստուգատեսներում և բանավեճի ակումբներում:  

2016 թվականից հանրակրթական դպրոցներում լայն կիրառություն 
ստացավ և մեծ գոհունակությամբ ընկալվեց «Ֆինանսական կրթություն» 
բաղադրիչի ինտեգրումը «Հասարակագիտություն» առարկայի մեջ, ինչը 
հնարավորություն տվեց ուսումնառության ընթացքում ձևավորել ոչ մի-
այն անհրաժեշտ ֆինանսական գիտելիքներ, կարողություններ և վերա-
բերմունք սովորողների մեջ, այլև նպաստել նրանց մոտ վաղ տարիքից 
ֆինանսներ կառավարելու սովորույթի ձևավորմանը: «Ֆինանսական 
կրթություն» ձեռնարկի ութ բաղադրիչները և մեթոդական հատվածները 
ներառված են առանձին հասարակագիտական թեմաներում այնպես, որ 
դասավանդման ընթացքում հավասարապես շեշտադրվեն և՛ առարկա-
յական, և՛ ֆինանսական կրթության նպատակները, որոնք կրում են շա-
րունակական բնույթ և զարգանալու են նրանց ողջ կյանքի ընթացքում: 

Կրթական գործընթացի իրականացման կարևորագույն նպատակը 
որոշակի արժեքաբանական ընդունակություններով և որակներով օժտ-
ված սովորողների ձևավորումն է. «Հասարակագիտությունն այն բնագա-
վառն է, որն ընդգրկում է հասարակության ժողովրդավարացման մեծա-
գույն ներուժ, քանի որ թե սովորողների, թե սովորեցնողների մեջ զար-
գացնում է առաջնորդության, մասնակցության, հանդուրժողականության, 
բախումների հաղթահարման դրական հմտություններ, հնարավորություն 
տալիս արժևորելու մի շարք հասարակական իրողություններ ու կառու-
ցելու սեփական գիտակցված մոտեցումը» [5, էջ 6]: Որպես հասարակա-
գիտության դասավանդման արդյունք պիտի դիտարկել սովորողների 
մեջ հայրենասիրության որակների ձևավորումը, ինչի շնորհիվ հասարա-
կությունը կարողանում է դիմակայել արտաքին տարատեսակ ճնշումնե-
րին. Հասարակագիտությունը օգնում է մեզանից յուրաքանչյուրին արժևո-
րել հայրենիքը և լինել նրան նվիրված լիարժեք քաղաքացի: Հասարա-
կագիտական կրթության շնորհիվ անձը գիտակցում է իր տեղը հասա-
րակության մեջ և ձեռք է բերում պետական մտածողության տարրեր, 
հարգում սեփական պետության խորհրդանիշներն ու պատրաստվում իր 
գիտելիքներն ու կարողությունները ծառայեցնել պետության զարգաց-
ման համար: 

Հանրակրթության բովանդակության կառուցվածքային բաղադրիչ-
ների ամբողջական ու ներդաշնակ գործածությունը ուսումնական հաս-
տատություններում համապատասխան կրթական տեխնոլոգիաների մի-
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ջոցով ենթադրում է ուսուցման արդյունավետության բարձր մակարդակ, 
ինչին էլ նպատակաուղղված է վերջին երկու տասնամյակներում կրթա-
կան բարեփոխումների քաղաքականությունը:  

Այսպիսով, այն թեմաները, որոնց ուսուցման անհրաժեշտությունը 
առաջ է գալիս հասարակության զարգացման և տարբեր տիպի տեղա-
շարժերի արդյունքում, կարելի է հասանելի դարձնել սովորողներին, 
նրանց մղել ինքնուրույն հետազոտական աշխատանքների ինչպես դասի 
ընթացքում, այնպես էլ արտադասարանային և արտադպրոցական տար-
բեր տիպի միջոցառումների ժամանակ: 
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Պետրոսյան Հայկուշ 

Ամփոփում 

 Հաշվի առնելով հասարակական կյանքում անընդհատ տեղի ունեցող տարա-
բնույթ գործընթացները և փոփոխությունները, աշխատանքում կարևորվել է «Հասա-
րակագիտություն» առարկայի դասընթացում սովորողների իրավագիտակցության 
հետ կապված խնդիրների ժամանակին վերհանումը և վերլուծումը։ Մասնավորապես 
անդրադարձ է կատարվել «Կոռուպցիա» և «Թրաֆիքինգ» թեմաներին վերաբերող 
հարցերին, որոնց անհրաժեշտ չափով չի անդրադարձած գործող դասագրքերում։ 
Մատնանշվել են այն ուղիները, որոնք թույլ են տալիս «Կոռուպցիա» և «Թրաֆիքինգ» 
թեմաները առավել հասանելի դարձնել սովորողների շրջանում և բարձրացնել նրանց 
իրավագիտակցությունը այդ թեմաների շուրջ։ 

Բանալի բառեր. դասագրքերի կառուցվածքային առանձնահատկություններ, սո-
ցիալականացում, ժողովրդավարական, արժեքային, կամային, մտավոր որակներ, 
քաղաքացիական, հայրենասիրություն: 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАНИЯ И О НЕСКОЛЬКИХ ЗАДАЧ ПРЕПОДАВАНИЯ  

ПРЕДМЕТА “ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ” 

Петросян Айкуш 

Резюме 

Учитывая разнообразные процессы и изменения, непрерывно происходящие в 
общественной жизни, в работе уделено большое внимание своевременному рассмот-
рению и анализу задач, связанных с правосознанием учащихся в процессе изучения 
«Правоведения». В частности, рассмотрены вопросы по темам «Коорупция» и «Тра-
фикинг», которые в действующих учебниках представлены в недостаточной мере. 
Указаны пути, позволяющие сделать изучение тем «Коорупция» и «Трафикинг» более 
доступным для учащихся и поднять их правосознание относительно этих тем. 

Ключевые слова: структурные особенности учебников, методология, социализа-
ция, демократический, ценностные, интеллектуальные и волевые качества, граждан-
ский, патриотизм. 

___________________  
 

THE CONTENT OF PUBLIC EDUCATION AND SEVERAL TASKS OF TEACHING THE SUBJECT  
“SOCIAL SCIENCE” 

Petrosyan Haykush 

Summary 

 Taking into account the various processes and changes taking place in social life, the 
importance of timely revealing and analyzing of the issues related to students’ legal aware-
ness in the course of Social Science has been highlighted in this work. 
  Particularly the issues related to topics “ Corruption’’ and ‘’Trafficking’’ have been 
touched upon , which were not addressed in the current textbooks. The ways to make the 
topics ‘’Corruption and Trafficking’’ more accessible to learners and raise their legal 
awareness on these topics have been pointed out.  

Keywords: structural features of textbooks, methodology, democratic, value, intel-
lectual and volitional qualities, citizenship, socialization, patriotism. 
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ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ՆԱԻՐԱ 
Ալավերդու թիվ 1 հիմնական դպրոցի 

հասարակագիտության ուսուցչուհի 
 

Կրթության բովանդակության նկատմամբ ձևական մոտեցման դեպ-
քում կարելի է կարծել, թե ուսուցման բովանդակությունը կազմող տար-
բեր առարկաները միմյանցից կտրված են և չունեն ներքին տրամաբա-
նություն ու փոխկապակցվածություն, սակայն հնարավոր չէ մեկ առար-
կայի շրջանակում ուսուցանել և ձևավորել բնության ու հասարակության 
վերաբերյալ ամբողջական գիտելիքներ ու դրանց կիրառման կարողու-
թյուններ: Պատահական չէ, որ կրթական տարբեր ծրագրերում և ուսում-
նական պլաններում տարբեր առարկաներ մտցնելու հանգամանքով պայ-
մանավորված ձևավորվել է կրթության բովանդակության յուրացման ա-
ռարկայական կառուցվածքը: Ահա թե ինչու առարկայական ծրագրերը 
կազմելիս և նրանցում հանրակրթական ուսումնական հաստատություն-
ների համապատասխան մասնագիտությունների ուսուցիչների կողմից 
կատարված փոփոխությունների ժամանակ հաշվի են առնվում տարբեր 
առարկաների ներքին ընդհանուր ու տրամաբանական կապերը: 

Այսպիսով, կրթական ծրագրերի բովանդակությունը կազմող տար-
բեր առարկաների իմաստն այն է, որ այդ բովանդակությունն արտացո-
լում է ամբողջական իրականությունն իր տարբեր կողմերով՝ փոխկա-
պակցված ձևերով, իսկ միջառարկայական կապերը լայն հնարավորու-
թյուն են ստեղծում ուսուցման նկատմամբ դրսևորելու համընդհանուր 
մոտեցում՝ սովորողների համար հիմք հանդիսանալով իրականության 
նկատմամբ միասնական հայացքների ձևավորմանը: Յան Ամոս Կոմենս-
կին դիդակտիկայի սկզբունքների դասակարգման մեջ առանձնացնում 
էր համակարգվածության և հաջորդականության սկզբունքը, որի տակ 

                                                           
∗ Նյութը ներկայացվել է 06.05.2019 թ.,   գրախոսվել է 14.05.2019 թ.: 
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հասկանում էր դպրոցական առարկաների միջև փոխադարձ կապերի 
ստեղծումը։ Ընդ որում՝ այնպիսի կապերի, որոնց միջոցով այդ առարկա-
ները նպաստեն մեկը մյուսի ըմբռնմանն ու յուրացմանը։ Մեծ մանկավար-
ժը նկատում է, որ ոչ ոքի հնարավոր չէ կրթություն տալ մի որևէ մասնա-
կի գիտության միջոցով՝ անկախ մնացած գիտություններից [1, էջ 293]: 

Ուսուցման արդյունավետությունը բարձրացնելու համար անհրա-
ժեշտ է ոչ թե ինտեգրացում, այլ ուսումնական առարկաների միջառար-
կայական կապերի բովանդակային և տրամաբանական մոտեցում, ո-
րոնք արտացոլում են բնության և հասարակության մեջ առկա կապերը: 
Այս տեսանկյունից ելնելով՝ քաղաքացիական կրթությունը սովորողի ու-
սուցման և դաստիարակության համընդգրկուն գործընթաց է, որը չի 
սահմանափակվում որևէ մեկ առարկայի կամ դասընթացի շրջանակնե-
րում: Քաղաքացու ձևավորումն իրականացվում է ողջ դպրոցական կյան-
քի ընթացքում՝ թե դասարանում, թե արտադասարանական միջոցա-
ռումների շնորհիվ, թե սովորողների անձնական շփումների ժամանակ: 
Քաղաքացիական կրթությունը սոսկ դասավանդվող, դասապրոցեսով 
սահմանափակվող և որոշակի թեմաներով դասապլանի վերածված ա-
ռարկա չէ: Այս առումով՝ «Հասարակագիտություն» առարկան իր տար-
բեր բաղադրիչների շնորհիվ փորձում է իրականացնել իր հիմնական 
առաքելությունը՝ ժողովրդավարական հասարակության քաղաքացու դաս-
տիարակությունը, այսինքն՝ սովորողների մեջ դրական քաղաքացիա-
կան որակների՝ գիտելիքների, հմտությունների, կարողությունների և 
արժեքային մոտեցումների ձևավորումը: Սակայն ոչ ամբողջական կլինի, 
եթե պնդենք, որ միայն «Հասարակագիտություն» առարկայի դասավան-
դումը բավարար կլինի և հնարավորություն կտա լուծել քաղաքացիական 
կրթության հիմնախնդիրները: Միջառարկայական կապերի անհրաժեշ-
տությունը սովորողների մոտ քաղաքացիական որակներ ձևավորելու 
գործընթացում ներկայացվում է նաև Պետական չափորոշչում, որտեղ 
ասվում է. «հետևել և պահպանել հասարակական համակեցության կա-
նոնները, տարբեր իրավիճակներում քաղաքացիական բարձր գիտակ-
ցություն դրսևորել, կարևորել և արժևորել իր ազգային ինքնությունը, 
հասկանալ և հարգել ընտանեկան կյանքի արժեքները, խորապես իմա-
նալ և հարգել մարդու հիմնական իրավունքները և քաղաքացիական ա-
զատությունները, պատասխանատվություն ցուցաբերել առօրյա կյան-
քում, իմանալ, ընդունել և հարգել ուրիշների իրավունքները, լինել մար-
դասեր, հանդուրժողական վերաբերմունք ունենալ շրջապատի մարդ-
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կանց նկատմամբ, հասկանալ մարդկանց կարիքները և նրանց նկատ-
մամբ դրսևորել հարգալից վարք ցուցաբերել ինքնուրույն որոշումներ ըն-
դունելու, իր գործունեությունը պլանավորելու հմտություն, ունենալ մաս-
նագիտական կողմնորոշման կարողություններ և այլն» [2, կետ 6]: 

Այս և նման այլ խնդիրներ լուծելուն մեծապես նպաստում են «Գրա-
կանություն», «Պատմություն», «Հայոց եկեղեցու պատմություն» և այլ 
առարկաներին անդրադառնալը: Շատ հաճախ այսօրվա կյանքում առ-
կա հասարակական իրողությունները թվում են մշտական, իսկ տիրապե-
տող բարքերը՝ բացարձակ, սակայն տարբեր դարաշրջաններում գրված 
գրական գործերին անդրադառնալով և դրանցում ներկայացված հասա-
րակությունների վարքն ու բարքը տեսնելով, սովորողները հնարավորու-
թյուն են ստանում ձևավորելու ավելի լայն աշխարհայացք նկատելու հա-
սարակական հարաբերությունների զարգացումը: Այս հանգամանքը հնա-
րավորություն է տալիս սովորողների մոտ սերմանել հավատ այն բանի 
հանդեպ, որ գոյություն ունեցող դատապարտելի ու արատավոր երևույթ-
ները կարող են լինել ժամանակավոր, եթե հասարակությունը պայքարի 
նման երևույթների դեմ: Նման պատմական էքսկուրսներ կարելի է կա-
տարել ուսումնասիրելով կանանց, երեխաների իրավունքները՝ վերլուծե-
լով հասարակական հարաբերությունների մակարդակը քաղաքացիա-
կան մի շարք որակների տեսանկյունից: Օրինակ, մարդու իրավունքների 
թեման սովորողների հետ քննարկել` կարդալով Արփիար Արփիարյանի 
«Դատապարտյալը» նովելը: Սովորողները զարմանում են, հասկանալով, 
որ դատապարտյալը 19-ամյա մի դեռատի կին է, որ հանդգնել է բաժան-
վել ամուսնուց: Եվ դատապարտվել է, ոչ ավել, ոչ պակաս՝ հասարակու-
թյունից մեկուսացման, միայնության, արհամարանքի, որոնց արդյուն-
քում... մահվան, քանի որ փորձ է արել որոնել նոր կյանք: Կարդալով նո-
վելի համապատասխան մասերը և հասկանալով բոլոր հերոսներին ա-
ռանձին-առանձին, վերլուծելով հասարակությունում տիրող իրավիճակը 
կնոջ իրավունքների տեսանկյունից, սովորողները կարող են համեմա-
տություններ անել մերօրյա հասարակության հետ՝ գտնելով նմանու-
թյուններ ու տարբերություններ: Նման ընթերցումների արդյունքում կա-
նանց իրավունքների որոշ գաղափարներ ավելի հիմնարար կերպով 
կյուրացվեն սովորողների կողմից, քան մարդու իրավունքների հետ 
կապված տարբեր համաձայնագրերի որոշ հոդվածների թվարկումները 
(ասվածը չպետք է ընկալել որպես հոդվածներին ծանոթ լինելու նշանա-
կության թերագնահատում): 
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Երեխաների իրավունքների մասին թեման դասավանդելու ժամա-

նակ առավելապես նպատակային կարող է լինել Հ. Թումանյանի «Գի-
քոր» պատմվածքի առանձին հատվածների ներկայացումը: Անհրաժեշտ 
է նշել, որ հասարակագիտության ուսուցիչները քաղաքացիական կրթու-
թյան և մարդու իրավունքները թեման ուսուցանելիս շարունակաբար 
օգտվել են այս պատմվածքից: «Գիքոր»-ի հիման վրա մշակվել են տար-
բեր ուսումնական խաղեր, ներկայացումներ, դեբատներ և այլն: Ինքս 
«Գիքոր»-ի հիման վրա կազմակերպել եմ ներկայացում-խաղ, որի հիմ-
նական նպատակը երեխայի իրավունքների ճանաչումն է, և մյուս կողմից, 
ինչ կարող է լինել այդ իրավունքների բացակայության պայմաններում:  

8-րդ դասարանում ազատության, պատասխանատվության, արդա-
րության, և նման այլ թեմաների ներկայացման ժամանակ ես հաճախ եմ 
անդրադառնում ժողովրդական բանահյուսության անկրկնելի ստեղծա-
գործություններին, որոնց հիմքում դրված է երկրի ազատության, պետա-
կանության, թագավորներին հավատարիմ լինելու, հայրենիքին ծառայե-
լու սրբազան գաղափարները: Ստեղծագործություններ, որտեղ ժողո-
վուրդը չի հանդուրժում այն առաջնորդներին, ովքեր իրենց սեփական 
նկրտումները բավարարելու համար դիմում էին խորամանկության, նեն-
գության, դավաճանության՝ դառնալով չարիք հայրենիքի և սեփական 
ժողովրդի նկատմամբ: Այս առումով հատկանշական է «Հայկ և Բել» 
վիպերգը, որը ներկայացնում է Հայկի՝ ազատության համար մղվող պայ-
քարը: Հայկը հեռացավ Բելի տիրապետությունից և իր ազատատենչու-
թյան ոգով իր սերունդներին պարգևեց ազատություն:  

Մեր ազգային էպոսում՝ «Սասունցի Դավիթ» վիպերգում, որի հերոս-
ները ոչ միայն հայրենասեր և ժողովրդի նվիրյալ զավակներ են, այլ նաև 
ազնիվ և արդար մարդիկ: Դյուցազնավեպում երևում են ժողովրդավա-
րության սաղմերը: «Հասարակագիտություն–8» դասագրքում սահման-
ված է. «Ժողովրդավարության դեպքում մարդկանց վարքագծի, նրանց 
գործունեության վրա ազդելու գլխավոր միջոցը ոչ թե բռնությունն է, այլ 
ժողովրդի կողմից ընտրված պետական մարմինների կիրառած կառա-
վարումն է, երբ օրենքի առաջ բոլորը հավասար են» [3, կետ 12]: 

Ժողովրդավարական պետություններում առաջնորդներն ընտրվում 
են ազնիվ ու անկաշառ քվեարկությամբ: Դյուցազնավեպի չորս ճյուղերի 
գլխավոր հերոսները նույնպես ազնիվ ճանապարհով են դառնում առաջ-
նորդներ. ժողովուրդն ընտրում է նրանց՝ երկիրը շենացնող անձնվեր 
գործը տեսնելով: Ժողովրդասիրական գործի ապացույցներից է, որ Սա-
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նասարն ու Բաղդասարը նախ իրենց մոտ ապաստանած աղքատների 
տներն են կառուցում, հետո՝ իրենց բերդը: Մեծ Մհերը անմիջապես 
շտապում է Հալեպից եկող ցորենի ճամփան փակող առյուծին սպանելու՝ 
փրկելով սասունցիներին վերահաս սովից: Երբ հարկահավաք Կոզբա-
դինը Սասունում է հայտնվում, Արտատեր պառավը Դավթին կոչ է անում 
իրենց ունեցվածքը փրկել Մսրա թագավորից և այլն: «Սասունցի Դա-
վիթ» դյուցազնավեպը՝ որպես հայ ժողովրդի հավաքական մտածողու-
թյան ու բարոյական արժեքների արտահայտություն, կբարձրացնի ազ-
գային ինքնագիտակցական ոգին: Ստեղծագործությունն արտացոլում է 
հայ ժողովրդի ազգային բնավորությունը, իմաստությունն ու դարերի ըն-
թացքում ձեռք բերած կենսափորձը, բարքերը, նկարագրում է պատմա-
կան իրադարձություններ ու անձանց: Հետևաբար, դյուցազներգությունը 
պահանջում է բազմակողմանի ուսումնասիրություն՝ բնագիտական, աշ-
խարհագրական, ռազմական, պատմական, կրոնական, հասարակագի-
տական տեղեկությունները վեր հանելու համար: 

Ժողովրդական բանահյուսությունը վկայում է, որ հայ ժողովրդին 
հատուկ է եղել աշխատասիրությունը, որով էլ պիտի դաստիարակվի 
երեխան: Ժողովրդական տոների և խաղերի մանկավարժական կարևոր 
կողմն այն է, որ դրանցում առավել արդյունավետությամբ է գործադր-
վում դաստիարակության բազմապիսի մեթոդները: 

Տոների և խաղերի ներկայացման միջոցով սովորողների մեջ դաս-
տիարակվում է հարգալից վերաբերմունք աշխատանքային ավանդույթ-
ների նկատմամբ: Ազգային ավանդական տոները կարևոր նշանակու-
թյուն ունեն նաև բարոյական դաստիարակության համար: Ավանդական 
տոները (Նոր տարին, Վարդավառը և այլն) իրենց արմատներով կապ-
ված են հայ ժողովրդի հավատալիքների ու պաշտամունքների հետ: Օրի-
նակ՝ Նոր տարվա տոնակատարությունը կապված է ընտանեկան հարա-
բերությունների բարելավման, ընտանիքում սիրո և հանդուրժողականու-
թյան մթնոլորտի ստեղծման, կյանքի նորացման գաղափարի հետ:  

Իր ժողովրդի պատմությունը շարադրելիս Մ. Խորենացին ցուցաբե-
րում է քաղաքացիական բարձր գիտակցություն՝ չսահմանափակվելով 
միայն իր ապրած ժամանակաշրջանի նկարագրությամբ, այլ ներկայաց-
նում է հայ ժողովրդի պատմությունը՝ նրա ծագումնաբանությունից մինչև 
իր օրերը: Նա հայրենասեր է, քանի որ ուզում է տեսնել իր հայրենիքը 
փառավոր, անկախ, իսկ հայրենակիցներին՝ առաքինի, քաղաքակրթված, 
ապահով ու ազատ: Հայ միջնադարյան գրականությունը հրաշալի օրի-
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նակներ ունի, որոնց միջոցով հեղինակները փորձում են ներկայացնել 
քաղաքացիական այնպիսի վեհ հատկանիշներ, ինչպիսիք են մերձավո-
րի նկատմամբ պատասխանատվությունը, սերը հայրենի հողի և ծնողնե-
րի նկատմամբ, ազնվության և արդարության համար պայքարը և այլն: 
Բազմաթիվ ստեղծագործություններ քաղաքացիական գիտելիքներից ու 
որակներից բացի սովորողին հնարավորություն են տալիս իրեն տարբեր 
հերոսների տեղում դնելու շնորհիվ մշակել արժեքային այնպիսի որակ-
ներ՝ ինչպիսիք են մարդասիրությունը, հարգանքը ուրիշների հանդեպ, 
ապրումակցելու կարողությունը, գթասրտությունը, հանդուրժողականու-
թյունը և այլն:  

Քաղաքացիական որակների ձեռքբերման և նոր հասարակություն 
կառուցելու փորձեր են ներկայացվում մեր հեքիաթներում, որոնք մշակ-
վել են Հ. Թումանյանի, Ղ, Աղայանի և այլ գրողների կողմից: Հ. Թու-
մանյանի հեքիաթները այնքան պարզ ու հասկանալի են, որ յուրաքան-
չյուր երեխա ոչ միայն հաճույքով ընթերցում է դրանք, այլ նաև դաստիա-
րակվում դրանցով: Օրինակ՝ Քաջ Նազարի կերպարը երեխաներին 
թվում է ծիծաղելի, սակայն ոչ մի երեխա չի ցանկանում նրան նմանվել 
անգամ այդպիսի «փայլուն բախտի» արժանանալու պայմանով: Որով-
հետև վախկոտությունը, ստախոսությունը, ստորաքարշությունը չպետք է 
ընդօրինակման առարկա դառնան, որքան էլ արդյունքում թագավոր 
դառնալու հեռանկար սպասվի: Քաղաքացիական հասարակության նա-
խատիպ կարելի է համարել Հ. Թումանյանի «Ոսկի քաղաքը» հեքիաթը, 
որտեղ մարդիկ ուրախ են ու երջանիկ, և այդ երջանկության աղբյուրը 
արդար, ազնիվ աշխատանքն է, արդարամտությունն ու արժանապատ-
վությունը, օրինականությունն ու իրավահավասարությունը: Ընդհանրա-
պես՝ Թումանյանի հեքիաթներում պայքարը լուծվում է բարու, ազնիվի, 
գեղեցիկի հաղթանակով: Նմանօրինակ հեքիաթները երեխաներին ծա-
նոթացնում են կյանքի լուսավոր ու ստվերոտ կողմերին, միաժամանակ 
դաստիարակում ազնվություն, սեր, գութ, կարեկցանք դեպի թույլերն ու 
իրենց նմանները: Թումանյանի հեքիաթների հերոսները, արդար, ազ-
նիվ ու բարի մարդիկ են, որոնք զրպարտվում ու դատապարտվում են 
չար ու նախանձ պալատականների, հրեշների ու կախարդների կողմից: 
Մեծ նշանակություն տալով քաղաքացիական դրական նորմերի գործնա-
կան յուրացմանը, ինչպես նաև ելնելով սեփական կենսափորձից՝ կարծում 
եմ, որ անհրաժեշտ է սովորողի ուսումնառությունը կազմակերպել, 
նրանց գործունեության համար ստեղծել այնպիսի պայմաններ, որոնք 
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կօգնեն նրանց իրենց իսկ գործելաձևով հետևելու գրական հերոսների 
բարոյական դրական օրինակներին: 

Հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում հասարակա-
գիտական առարկաների միջոցով հայրենասիրության դաստիարակումը 
որպես քաղաքացիական խնդիր պիտի դիտարկել նախ և առաջ այդ ա-
ռարկաների բովանդակության, չափորոշչային պահանջների և հայեցա-
կարգերի ընդհանրացման ու վերլուծության համատեքստում: Վ Վ. Ն. 
Ստոլետովն իր «Երկխոսություններ դաստիարակության մասին» հոդվածի 
մեջ անդրադառնալով հայրենասիրական դաստիարակությանը, գրում է. 
«Հայրենիքի նկատմամբ ակտիվ, գործուն սիրո դաստիարակությունը, 
հայրենասիրական վարքի փորձի ձեռք բերումն ամենից հեշտ տեղի է 
ունենում հայրենիքի գործերին ու հոգսերին մարդու աստիճանական 
մասնակցության պրոցեսում» [4, էջ 89]: 

Ինչպես արդեն ասացինք՝ երեխայի քաղաքացիական որակների 
ձևավորումը իրականացվում է նրա սոցիալականացման գործընթացում: 
Դժվար է ապացուցել, որ այդ գործընթացը կառավարելի դարձնելով, կա-
րելի է հասնել դրական արդյունքի: Սակայն սովորողների գիտակցու-
թյան և վարքագծի մեջ «նոր քաղաքացիական որակների» յուրովի ըն-
կալումը կրում է տարասեռ բնույթ, որը կախված է մի շարք գործոննե-
րից. այն սոցիալական միջավայրի գաղափարախոսությունից, որտեղ 
դրանք տարածվում են, տնտեսական և սոցիալական զարգացման օբ-
յեկտիվ գործընթացների բնույթից և այլն: 

Հասարակագիտական առարկաների միջև կապի ապահովումը ան-
հրաժեշտ է իրականացնել այնպես, որ այն իր մեջ ներառի ոչ թե զուտ 
տեսական ինֆորմացիա և գիտելիքներ, այլ կիրառվի որպես գործնա-
կան բաղադրիչ՝ ապահովելով ուսումնական նյութի գաղափարական 
միասնության խնդիրը: Մյուս կողմից՝ ոչ միայն հասարակագիտությունը, 
այլև բազմաթիվ առարկաներ ներառում են այնպիսի արժեքներ, գաղա-
փարներ, օրենքներ և հասկացություններ, որոնք հնարավորություն են 
ստեղծում կրթության բովանդակության յուրացման միջոցով աշակերտ-
ների մեջ սերմանել քաղաքացիական, քաղաքական, իրավական, բարո-
յական, գեղագիտական, էկոլոգիական և այլ որակներ ու վերաբերմունք:  

Այսպիսով՝ միջառարկայական բազմաթիվ օրինակներ կան, որոնց 
ուսումնասիրումն ու յուրացումը սովորողների կողմից կնպաստի մեր հա-
սարակությունում արժանապատիվ քաղաքացու ձևավորմանը:  
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Պետրոսյան Նաիրա 

Ամփոփում 

Հոդվածում նշվում է այն մասին, որ միջառարկայական կապերի իրագործումը 
դիդակտիկ պայման է, որը նպաստում է, որպեսզի ուսումնական գործընթացում ար-
տացոլվի առարկայական ծրագրերում առկա գիտելիքների ինտեգրումը, նպաստում է 
դրանց դասակարգմանը, գիտական աշխարհայացքի ձևավորմանը, ուսումնական 
գործընթացի նպատակային իրականացմանը, և սրա հետ կապված, յուրաքանչյուր 
սովորողին թույլ է տալիս բացահայտել և իրացնել իր պոտենցիալ հնարավորություն-
ները՝ հենվելով յուրաքանչյուրի արժեքային կողմնորոշման վրա: 

Հոդվածում ներկայացվում է միջառարկայական կապերի անհրաժեշտությունը 
«Հասարակագիտություն» առարկայի յուրացումը սովորողների կողմից առավել արդ-
յունավետ իրականացնելու, տեսական գիտելիքները գործնականում նպատակային 
դարձնելու, քաղաքացիական որակներ ապահովելու համար: Ներկայացվել են կոնկ-
րետ օրինակներ տարբեր առարկաներից՝ ինչի արդյունքում երևում է, որ միջառար-
կայական կապերի կիրառումը դասապրոցեսի ընթացքում նպաստում է սովորողների 
ուսուցման արդյունավետության և քաղաքացիական որակների զարգացմանը:  

Բանալի բառեր. կրթության բովանդակություն, կրթական ծրագիր, տրամաբա-
նական կապ, միջառարկայական կապ, քաղաքացիական կրթություն, մարդու իրա-
վունքներ, գրականություն, ժողովրդական բանահյուսություն, ազգային տոներ, սովո-
րողի սոցիալականացում, ՀՀ պետական չափորոշիչ: 
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НЕОБХОДИМОСТЬ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ  

ГРАЖДАНСКИХ КАЧЕСТВ У УЧАЩИХСЯ 

Петросян Наира 

Резюме 

В статье говорится о том, что межпредметные связи являются дидактическим усло-
вием, которое способствует тому, чтобы в процессе обучения отражалась интеграция 
знаний, представленных в предметных программах, способствует их классификации, фор-
мированию научного мировоззрения, целенаправленной реализации образовательного 
процесса, и связанных с ними, позволяет каждому учащемуся выявить и реализовать 
свои потенциальные возможности, основываясь на ценностные ориентации каждого. 

В статье представлена необходимость межпредметных связей для более эффек-
тивного усвоения учащимися предмета «Обществоведение», для практического при-
менения теоретических знаний, для обеспечения гражданских качеств. Приведены 
конкретные примеры из разных предметов, в результате чего становится очевидным, 
что применение межпредметных связей в процессе обучения способствует повыше-
нию эффективности обучения учащихся и развитию гражданских качеств.  

Ключевые слова: содержание образования, образовательная программа, логи-
ческая связь, межпредметные связи, гражданское образование, права человека, лите-
ратура, фольклор, национальные праздники, социализация учащихся, государствен-
ный стандарт РА.  

___________________  
 

THE NEED FOR INTERDISCIPLINARY CONNECTIONS IN THE PROCESS OF FORMATION  
OF CIVIL QUALITIES IN STUDENTS 

Petrosyan Naira 

Summary 
 

The article says that interdisciplinary connections are a didactic condition that 
contributes to the fact that the learning process reflected the integration of knowledge 
available in the subject programs, promotes their classification, the formation of the scien-
tific worldview, the targeted implementation of the educational process, and therefore, 
value orientation, each student allows you to identify and realize its potential. 

The article presents the need for interdisciplinary connections for students to more 
effectively master the subject of "Social Studies", to transform theoretical knowledge into 
practically targeted, to ensure civilian qualities. Concrete examples from various subjects 
are presented, as a result of which it is clear that the adoption of interdisciplinary connec-
tions in the learning process contributes to the improvement of student learning and the 
development of civic qualities. 

Keywords: educational content, educational program, logical connection, interdisci-
plinary connections, civic education, human rights, literature, folklore, national holidays, 
student socialization, RA state standard. 
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ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ ՍԱԼԲԻ 

ՎՊՀ մանկավարժության ֆակուլտետի 
մագիստրոս 

 
Սոցիալականացումը երկար և բարդ գործընթաց է, որը տեղի է ու-

նենում տարբեր, բայց փոխկապվածության և փոխհամաձայնության մեջ 
գտնվող սոցիալական ինստիտուտների միջոցով: Այդ սոցիալական ինս-
տիտուտները հանդիսանում են մարդու հասարակական կյանքի կազմա-
կերպման և կարգավորման միջոցներ, որոնց օգնությամբ երեխան ծա-
նոթանում է հասարակական նորմերին ու վարքագծային կանոններին և 
յուրացնում դրանք: Գերմանացի գիտնական Դյուրկհեյմն ասում էր. «Սո-
ցիալական ինստիտուտների հիմնական նպատակը տիրող մշակութային 
արժեքների փոխանցումն է» [1], որով երեխան ոչ միայն ձևավորվում ու 
զարգանում է, այլև հարմարվում է հասարակական կյանքին՝ ձեռք բերե-
լով անհրաժեշտ գիտելիքներ, կարողություններ, հմտություններ, վար-
քագծային նորմեր [2, էջ 29]: 

Տարբեր սոցիալական ինստիտուտների ազդեցությունը երեխայի 
սոցիալականացման գործընթացում տարբեր է: Դրանցից մի քանիսն 
ունեն տարերային ներգործություն երեխայի վրա. նրա զարգացման և 
հասարակական էակ դառնալու գործընթացում, մյուսներն ունենում են 
ավելի էական ազդեցություն անձի ձևավորման վրա:  

Հիմնական սոցիալական ինստիտուտներ են համարվում ընտանի-
քը, դպրոցը, մշակույթը և կրոնը: Բացի վերոհիշյալ ինստիտուտները` սո-
ցիալականացման գործընթացի վրա ազդում են նաև. ժառանգականու-
թյունը, ֆիզիկական միջավայրը, անհատական և խմբային փորձը:  

Նշյալ սոցիալական ինստիտուտների մեջ անգնահատելի է ընտա-
նիքի դերը, քանի որ այստեղ է ծնվում երեխան, և այստեղ է սկսվում ան-
ձի ձևավորումը, զարգացումն ու դաստիարակությունը, այստեղ է երե-
                                                           
∗ Նյութը ներկայացվել է 22.03.2019 թ.,   գրախոսվել է 28.03.2019 թ.: 
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խան յուրացնում սոցիալական դերերը, որոնք անհրաժեշտ են հասարա-
կական գործունեությունն արդյունավետ իրականացնելու համար: Ըն-
տանիքում երեխան առաջին անգամ հաղորդակցվում է մշակութային 
արժեքներին, յուրացնում հասարակական, վարքագծային նորմեր, կա-
նոններ, այստեղ է իրականացվում երեխայի առաջնային սոցիալակա-
նացումը, հարմարումը կյանքին: Ըստ Ն. Նյուկոմբի՝ «Յուրաքանչյուր ըն-
տանիք, յուրաքանչյուր ծնող իր երեխային դաստիարակում է յուրա-
հատուկ անհատական մոտեցումներով… Դաստիարակման ընթացքի 
վրա շատ է ազդում այս կամ այն մշակույթին ընտանիքի պատկանելու-
թյունը… Տվյալ հասարակության նորմերն ու արժեքները, սովորույթնե-
րը, ծեսերն ու ավանդույթները շատ մեծ դեր են խաղում երեխայի դաս-
տիարակության համար» [3, էջ 394-396]: Այլ խոսքով՝ ազգային, համա-
մարդկային և հասարակական բարոյական արժեքներին երեխան սկսում 
է ծանոթանալ ընտանիքի անդամների հետ փոխհարաբերությունների 
շնորհիվ: «Ընտանիք» սոցիալական ինստիտուտում են դրվում երեխայի 
ֆիզիկական, բարոյական, գեղագիտական, մտավոր դաստիարակու-
թյան հիմքերը, նրա մշակութային զարգացումը, որոնց իրականացման 
հարցում մեծ է ծնողների դերը` իրենց անձնային, բարոյական որակնե-
րով ու վարքագծով, կարևորվում է նրանց արժեքային համակարգը, ո-
րոնք երեխայի համար ընդօրինակման առաջին նմուշներ են: Երեխանե-
րը, ընդօրինակելով ծնողների վարքագծային մոդելները, ներքնայնաց-
նում են դրանք, համապատասխանեցնում իրենց անձին, որի հիման 
վրա էլ ձևավորվում է վարքագիծը, արժեքային համակարգը: Յուրացնե-
լով ընտանեկան մշակութային միջավայրի արժեքները՝ երեխան դառ-
նում է հենց այդ արժեքների կրողն ու ժառանգորդը, որոնց հիման վրա 
էլ ձևավորվում է նրա աշխարհայացքը:  

Այսպիսով՝ ընտանիքը դիտվում է երեխայի սոցիալականացման գլխա-
վոր սոցիալական ինստիտուտը, որտեղ երեխան յուրացնում է սոցիա-
լական հիմնական գիտելիքները, ձեռք է բերում բարոյահոգեբանական 
կարողություններ և հմտություններ, ընդունում է որոշակի արժեքներ և 
գաղափարներ, որոնք անհրաժեշտ են նրան այդ հասարակությունում 
ապրելու համար: Երեխայի արդյունավետ սոցիալականացման համար 
կարևոր նշանակություն ունի դպրոցը:  

Դպրոցում` կրթական միջավայրում նույնպես երեխան շփվում և հա-
ղորդակցվում է այն արժեքների հետ [4, էջ 54], որոնք կրում է այդ հա-
սարակությունը: Կրթական գործընթացում ձեռք բերելով գիտելիքներ` 
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երեխան ոչ միայն զարգանում է, այլ նաև հարմարվում այն հասարակու-
թյանն ու սովորույթներին, որտեղ ապրում է: Մշակույթն այն սոցիալա-
կան ինստիտուտն է, որն ընդգրկում է մարդկության կողմից ստեղծված 
նյութական և հոգևոր արժեքները:  

Կրոնը` որպես սոցիալական ինստիտուտ, բարդ սոցիալական երևույթ 
է, միաժամանակ յուրահատուկ պատկերացումների, զգացմունքների, 
պաշտամունքային արարողությունների, կազմակերպությունների և հա-
վատացյալների տարբեր միությունների մի ամբողջական համակարգ: 
Հավերժական բարոյական արժեքները (սերը և հոգատարությունը մեր-
ձավորների նկատմամբ, ազնվությունը, համբերատարությունը և այլն), 
որ քարոզում է եկեղեցին, կրոնական տոներն ու ավանդույթները, կրո-
նական երաժշտությունը և այլն, կարող են ունենալ մեծ ազդեցություն ե-
րեխայի կողմից հասարակության բարոյական նորմերի և վարքագծային 
կանոնների յուրացման գործում: Հետևաբար կրոնը կարող է խաղալ մեծ 
դեր երեխայի սոցիալականացման գործընթացում [5, էջ 54-55]: 

Երեխայի ակտիվ սոցիալականացումն ընտանեկան, քաղաքացիա-
կան, կրոնական, իրավական դաստիարակության ոլորտում տեղի է ու-
նենում միջավայրի անմիջական ներգործության արդյունքում` նպաստե-
լով երեխայի սոցիալական դաստիարակությանը: Սոցիալական դաս-
տիարակություն ասելով` հասկանում ենք այն նպատակասլաց գործըն-
թացը, որի ընթացքում տեղի է ունենում երեխայի անձի սոցիալական կա-
րևոր հատկությունների ձևավորումը, որոնք նրան անհրաժեշտ են արդ-
յունավետ սոցիալականացման համար [6]: Սոցիալական դաստիարա-
կությունը բազմամակարդակ գործընթաց է, որը իրականացվում է գի-
տելիքների, վարքագծային նորմերի, հասարակությունում միջանձնային 
փոխհարաբերությունների հաստատման միջոցով: Արդյունքում անձը 
դառնում է հասարակության լիիրավ անդամ:  

Երբ երեխան ունի կրթության առանձնահատուկ պայմանների կա-
րիք, հասկանալի է, որ ծնողը ավելի շատ մասնակցության անհրաժեշ-
տություն և հնարավորություն պիտի ունենա երեխայի կրթական գործըն-
թացում: Ծնողի մասնակցությունը երեխայի կրթական գործընթացում 
սկսվում է ընտանիքից և շարունակվում համայնքում ու դպրոցում: Շատ 
հաճախ երեխաների կրթությունը տուժում է այն պատճառով, որ ընտա-
նիքում ակնկալիքները երեխայից կրթության, ձեռքբերումների ու արդ-
յունքների առումով շատ ցածր են կամ իսպառ բացակայում են: Սա հա-
ճախ կրկնվող երևույթ է: Յուրաքանչյուր ծնող, անկախ իր երեխայի 
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կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքի աստիճանից, պետք 
է հավատա կրթության դրական ազդեցությանը երեխայի զարգացման 
գործընթացում և չբացառի նրա առաջխաղացումն ու հնարավոր ձեռք-
բերումները: Երբ երեխան արդեն դպրոցում է, ծնողը պետք է փորձի հա-
մագործակցության ուղիներ գտնել և (եթե դրանք չկան դպրոցի կողմից, 
ապա ինքը պետք է այդ ուղիները գտնի), հնարավորինս համագործակ-
ցել ուսուցիչների հետ, որովհետև ինչպես ծնողները, այնպես էլ ուսուցիչ-
ները մեր հասարակության այն անդամներն են, ովքեր հաճախ առաջ-
նորդվում են դեռևս գոյություն ունեցող կարծրատիպերով, որ ԿԱՊԿՈՒ 
երեխաները չեն կարող առաջընթաց և ձեռքբերումներ ունենալ, մինչդեռ 
այդ համագործակցությունը իսկապես ծնողին դարձնում է ավելի իրա-
տես իր երեխայի կարողությունների հանդեպ, ուսուցչին դարձնում է ա-
վելի վստահ, որ ինքը կարող է ԿԱՊԿՈՒ երեխայի կրթությունը կազմա-
կերպել: Երեխայի հետազոտման, նրա լավագույն որակների և հատկու-
թյունների բացահայտման ու զարգացման հարցերում դպրոցի և ընտա-
նիքի փոխներգործության շարժառիթն այդ կառույցների ընդհանուր հե-
տաքրքրություններն են, իսկ այս պարագայում ներառական կրթությունը 
կօգնի բոլորին`ստանալ բազմաթիվ հարցերի պատասխաններ և գտնել 
դժվարությունների հաղթահարման ուղիներ: Այդպիսի փոխհարաբերու-
թյունների հիմքում միմյանց նկատմամբ վստահության, փոխադարձ հար-
գանքի, փոխօգնության և օժանդակության, համբերատարության սկզբունք-
ներն են: Դրանք օգնում են ուսուցիչներին և ծնողներին՝ համատեղ ջան-
քերով երեխայի ինքնորոշման, ինքնակառավարման, խոչընդոտների ու 
դժվարությունների հաղթահարման համար անհրաժեշտ որակների ու 
հատկությունների ձևավորման պայմաններ ստեղծել, ինչը կարող է նպաս-
տել կրթության որակի բարձրացմանը: Երեխաներին, ծնողներին և ու-
սուցիչներին միավորում են ընդհանուր մտահոգություններն ու խնդիրնե-
րը, որոնց լուծումներն էապես պայմանավորված են դրանց փոխներգոր-
ծության և համագործակցության բնույթով: 

Դպրոցի և ընտանիքի համագործակցությունը նպատակասլաց և 
երկարատև աշխատանք է, որն ամենից առաջ ենթադրում է ընտանիքի, 
երեխայի ընտանեկան դաստիարակության պայմանների ու յուրահատ-
կությունների բազմակողմանի և համակարգված ուսումնասիրություն: Այդ 
երկու ինստիտուտների համագործակցությունը և փոխներգործությունը 
մանկավարժական գործընթացի բոլոր փուլերում պետք է կազմակերպ-
վեն պլանավորված ու համակարգված ձևով: Ծնողները և ուսուցիչները 
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նույն երեխաների դաստիարակներն են: Հետևաբար դաստիարակու-
թյունն արդյունավետ կլինի միայն նրանց համագործակցության պայ-
մաններում, երբ ձևավորվեն դաստիարակության գործընթացի միասնա-
կան նպատակներ, ձգտումներ ու հայացքներ, համատեղ ուժերով մշակ-
վեն դաստիարակչական խնդիրներն ու դրանց լուծման ուղիները: 

Ուսուցիչների և ընտանիքի փոխներգործության բնույթը պայմանա-
վորված է դպրոցի նկատմամբ ծնողների վերաբերմունքով, ինչպես նաև 
այն հանգամանքով, թե վերջիններս, ըստ իրենց իմացական կարողու-
թյունների, հայացքների ու դիրքորոշումների, պատկերացնո՞ւմ են արդ-
յոք իրենց դաստիարակության գործընթացում և ինչպես: Դպրոցի և ծնող-
ների համագործակցության հիմքը խմբային ու անհատական աշխա-
տանքի ձևերն են: 

Միաժամանակ կան հիմնախնդիրներ, որոնք մտահոգում են բոլոր 
ծնողներին կամ էլ կապված են դասարանում երեխաների ներառման 
գործընթացի հետ: Այդպիսի հարցերը քննարկվում են ինչպես անհատա-
կան աշխատանքի միջոցով, այնպես էլ խմբային, ինչպիսին է օրինակ 
ծնողական ժողովների ժամանակ քննարկումները: Ծնողական ժողովը 
ծնողների հետ աշխատանքի ամենակիրառելի ձևերից մեկն է, որի միջո-
ցով քննարկվում, ինչու ոչ, նաև լուծվում են դասարանում կատարված 
աշխատանքի ժամանակ առաջացած խնդիրները: Դպրոցի և ընտանիքի 
համագործակցության և փոխներգործության ամենաարդիական և պա-
հանջված ուղղություններից մեկն այսօր, թերևս երեխաների ծնողների 
համար փոխօգնության խմբերի ձևավորումն է: Մանկավարժական 
խորհրդատվությունները հիմնականում կրում են անհատական բնույթ` 
ուսուցչի կողմից: Դրա անհրաժեշտությունը ծագում է այն ժամանակ, 
երբ առաջանում են անսպասելի իրավիճակներ, և անհրաժեշտ է ման-
կավարժի օգնությունը: Այս փուլում գլխավոր խնդիրը ոչ միայն մանկա-
վարժական տեղեկատվությամբ ընտանիքն ապահովելն է, այլև ծնողնե-
րին աջակցություն ցույց տալը: 

Այսպիսով՝ մանկավարժները և ծնողները ունեն ընդհանուր նպա-
տակներ, և առանց նրանց համագործակցության երեխայի կրթական 
գործնթացը բարդանում է, իսկ խնդիրներն ու խոչընդոտները դառնում 
են անհաղթահարելի: Դպրոցը երեխային տալիս է գիտելիքներ և իրա-
կանության նկատմամբ դաստիարակում գիտակցական վերաբերմունք: 
Ընտանիքն էլ իր հերթին ապահովում է կյանքի պրակտիկ փորձի մի 
մասը [7]: 
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Հինգ դպրոցներում` ծնողների և ուսուցիչների շրջանում մեր կողմից 

իրականացված հետազոտության` հարցումների արդյունքները հետև-
յալն են. 

50 ուսուցիչներից 23-ը այն հարցին, թե համագործակցո՞ւմ են արդ-
յոք ծնողների հետ, տվել են բացասական պատասխան՝ մեկնաբանելով, 
որ «ծնողների կողմից առաջարկ չի եղել»: 18 ուսուցիչներ տվել են դրա-
կան պատասխան՝ նշելով, որ «համագործակցում են ինչպես ներառված, 
այնպես էլ չներառված երեխաների ծնողների հետ՝ շեշտելով, որ այն 
արդյունավետ է, քանի որ տեղեկացված ծնողները նույնպես տանն աշ-
խատում են երեխաների հետ»: Իսկ հարցված ուսուցիչներից 9-ը նույն 
հարցին պատասխանել են, որ «համագործակցում են միայն ներառված 
երեխաների ծնողների հետ` իրենց նախաձեռնությամբ, ծնողները տեղե-
կացված չեն և չունեն գիտելիքներ երեխայի խնդրի վերաբերյալ, այդ իսկ 
պատճառով աշխատում են նրանց հետ»: 

50 ուսուցիչներից 31-ը այն հարցին, թե. «Ի՞նչ է ներառական կրթու-
թյունը», տվել են հետևյալ պատասխանները. 

♦ Ներառական կրթությունը մտավոր զարգացման և խոսքի խնդիր-
ների վերացման ուղղությամբ տարվող աշխատանքներն են երեխաների 
հետ: 

♦ Հիվանդ երեխաներին ներառում ենք դպրոցում անցկացվող դա-
սերին, նրանց մտավոր զարգացման համար: 

♦ Հիվանդ և առողջ երեխաների ուսուցումն է նույն միջավայրում և 
այլն: 

Ուսուցիչներից 19-ը նույն հարցին տվել են հետևյալ պատասխանները. 
♦ Ներառական կրթությունը կրթություն է բոլորի համար: 
♦ Ներառական կրթությունը կրթություն է բոլորի համար` հավա-

սար իրավունքներով և հավասար հնարավորություններով` անկախ 
կրթվողի վիճակից,դիրքից,սեռից և սոցիալական վիճակից: 

♦ Ներառական կրթությունը կրթություն է բոլորի համար և հիմնված 
է հումանիստական արժեքների վրա և այլն: 

Հարցված 50 ծնողներից, որոնցից 25-ը ներառված երեխաների 
ծնողներ էին, 25-ը՝ չներառված, այն հարցին. «Համագործակցո՞ւմ եք 
երեխայի հետ աշխատող ուսուցիչների հետ», չներառված երեխաների 
ծնողներից 14-ը տվել են բացասական պատասխան, 8-ը՝ դրական, իսկ 
3-ը՝ չեզոք: Ներառված երեխաների ծնողներից 9-ը տվել են դրական, 10-
ը՝ բացասական, իսկ 6-ը՝ չեզոք պատասխաններ: 
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Եզրակացություն  
Սոցիոլոգիական հարցման արդյունքում պարզվեց, որ. 
♦ դպրոցի և ծնողների միջև համագործակցությունը լիարժեք չէ, 
♦ ուսուցիչներից շատերը դեռևս հստակ պատկերացում չունեն նե-

րառական կրթության մասին: 
Առաջարկություն 
Դպրոցին կից ստեղծել «Արդյունավետ համագործակցության ակումբ», 

որը կներառի ուսուցիչներին, ծնողներին և ներառական կրթության ոլոր-
տի մասնագետներին, ովքեր փոխադարձաբար կկարողանան կիսվել ի-
րենց ձեռքբերումներով, աշխատանքի ընթացքում ունեցած խոչընդոտ-
ներով և դժվարություններով, գործընթացի մեջ կներառեն ծնողներին, 
ովքեր սովորաբար դուրս են մնում այս գործընթացից: 
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Հայրապետյան Սալբի 

Ամփոփում 

Հոդվածում ներկայացվում են սոցիալական ինստիտուտները, դրանց ազդեցու-
թյունը երեխայի զարգացման վրա: Ներկայացվում է նաև այդ ինստիտուտների հա-
մագործակցության ազդեցությունը երեխայի զարգացման վրա և այդ համագործակ-
ցության կարևորությունն ու ազդեցությունը կրթության առանձնահատուկ կարիք 
ունեցող երեխաների վրա: 

Բանալի բառեր. սոցիալական ինստիտուտ, ընտանիք, ծնող, կրոն, մշակույթ, 
երեխա, առանձնահատկություն, ուսուցիչ, համագործակցություն, ազդեցություն, զար-
գացում: 
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ВЛИЯНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ НА РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 

Айрапетян Салби 

Резюме 

В статье рассматриваются социальные институты, их влияние на развитие ребен-
ка. Так же рассматривается влияние сотрудничества социальных институтов на разви-
тие детей, особенно для детей с особенностями развития.  

Ключевые слова: социальный институт, семья, родитель, вера, культура, ребе-
нок, особенность, педагог, сотрудничество, влияние, развитие. 
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THE IMPACT OF COOPERATION OF SOCIAL INSTITUTIONS ON CHILD DEVELOPMENT 

Hayrapetyan Salbi 

Summary 

The article dealis with social institutions, their influence on the development of a 
child. The impact of the cooperation of social institutions on the development of children, 
especially for children with special needs, is also considered. 

Keywords: social institution, family, parent, faith, culture, child, feature, teacher, 
cooperation, influence, development. 
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ՄՐՏԵՅԱՆ ԱԻԴԱ 
 

Հայ մեծ լուսավորիչ, մանկավարժ Խաչատուր 
Աբովյանը, խոսելով ազգային ավանդույթների դաստիարակչական նշա-
նակության մասին, գրում է, որ ուսուցումը և դաստիարակությունը պետք 
է համապատասխանեն ժողովրդի ոգուն, վիճակին և պահանջմունքնե-
րին: Հետևաբար, ազգային ավանդույթները, արժեքները և ընտանիքն 
այն էական գործոններից են, որոնցով պիտի պայմանավորվի նոր 
սերնդի դաստիարակության գործընթացը:  

Ավանդույթը կարևոր հասկացությունն է. այն առկա է բոլոր ոլորտ-
ներում` քաղաքական, գեղարվեստական, բարոյական, կրթական և այլն: 
Ազգային ավանդույթները՝ որպես հայ ժողովրդի հոգևոր արժեքներ, հա-
րուստ են և ինքնատիպ: Դրանք ժողովրդական բանահյուսության տար-
բեր նմուշներ են՝ ավանդազրույցներ, առասպելներ, վիպական պատմու-
թյուններ, ինչպես նաև ազգային ծեսեր, խաղեր, տոներ, տարազ և այլն:  

Որպես կարևորագույն մանկավարժական արժեք՝ ավանդույթները 
հիմք են հանդիսանում երեխայի համակողմանի զարգացման համար, 
ձևավորում են հասունացող սերնդի հոգեկերտվածքը` միաժամանակ 
նրան ներգրավելով սոցիալ-մշակութային հարաբերությունների ոլորտը:  

Արդի մանկավարժական պրակտիկայում ուրույն տեղ ունի ազգա-
յին ավանդույթներով իրականացվող դաստիարակությունը: Հայ ժողո-
վուրդը պատմական զարգացման ճանապարհին մշակել և արմատավո-
րել է իրեն բնորոշ սովորույթներ, առօրյա կյանքի, կանոններ, կենցաղա-
վարության նորմեր, որոնք, փոխանցվելով սերնդեսերունդ, դարձել են 
ազգային ավանդույթ և օգտագործվում են որպես նոր սերնդի դաստիա-
րակության կարևորագույն միջոց: Երեխայի դաստիարակության գործ-
ընթացում կարևոր է հաշվի առնել ազգային ավանդույթները, սովորույթ-
ները, բարքերը, ժողովրդական կենցաղը, ինչպես նաև տեղ հատկացնել 
                                                           
∗ Նյութը ներկայացվել է 10.04.2019 թ.,   գրախոսվել է 16.04.2019 թ.: 
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ազգային առաջադիմական ավանդույթներին: «Արժեքները համարվում 
են մարդու գործունեության ու վարքի կողմնորոշիչ այն դեպքում, երբ 
նրա մեջ ձևավորված են արժեքային գիտակցությունը, արժեքային հա-
րաբերությունները, դիրքորոշումները: Արժեքային կողմնորոշումը անձի 
գործունեության և վարքի մեջ որոշակի ուղղվածությունն է դեպի այս կամ 
այն արժեքը, իսկ յուրաքանչյուր առանձին իրավիճակում անձը ղեկա-
վարվում է արժեքային գիտակցությամբ և արժեքային հարաբերությամբ» 
[2, էջ 38]: Ազգային ավանդույթների պահպանումը և կիրառումը կարող 
են մեծապես նպաստել աճող սերնդի դաստիարակությանը, ինչը պա-
հանջում է ավանդույթների հանդեպ ստեղծագործական մոտեցում, անց-
յալի մշակութային արժեքների խոր իմացություն, դրանց արդիականու-
թյան նուրբ զգացողություն: Հարկ է նկատի ունենալ, որ ոչ բոլոր ավան-
դույթներն են պահպանել դաստիարակչական նշանակությունը: Խնդիրն 
այն է, որ ազգային ավանդույթներում տեղ են գտել նաև արդեն իսկ ժա-
մանակավրեպ դարձած և նույնիսկ հետադիմական գաղափարներ ու 
մտայնություններ: Եթե դրական բովանդակությամբ ավանդույթները դաս-
տիարակության կարևոր գործոն են և նպաստում են հասարակության 
առաջընթացին, հետադիմական ավանդույթները, ընդհակառակը, խոչ-
ընդոտում են առաջընթացը, հետևաբար դաստիարակչական աշխա-
տանքը պետք է կազմակերպել այնպիսի ձևերով ու մեթոդներով, որ 
կենցաղում և հասարակական հարաբերություններում դեռևս պահպան-
վող վնասակար սովորույթներն ու ավանդույթները հնարավորինս բա-
ցառվեն ուսումնական գործընթացից:  

Նյութական և սոցիալական շատ արժեքներ ժամանակի ընթացքում 
փոխվում են. որոշ ավանդույթներ, որոնք կարևորվում էին տասնամյակ-
ներ առաջ, այսօր այլևս էական արժեք չեն ներկայացնում: Յուրաքան-
չյուր ժամանակաշրջան առանձնանում է իր սերնդին բնորոշ առանձնա-
հատկություններով: Անշուշտ, սովորողների արժեհամակարգի ձևավոր-
ման, ապագա հասարակության անդամի արժանավայել կերպարի կերտ-
ման համար դաստիարակության միջոցներն ու հնարները բազմազան 
են. այն վերահսկելու ճանապարհին անհրաժեշտ է լուծել հետևյալ խնդիր-
ները՝ ուշադրության կենտրոնացում, համակարգված մտածողության 
ձևավորում, ընտրություն կատարելու ընդունակություն, շրջապատող մի-
ջավայրի պատկերացումների ձևավորում, որոշումներ ընդունելու կարո-
ղություն, պատասխանատվության զգացում, ինքնուրույնություն և այլն: 

Քանի որ երեխան դեռևս չունի կայացած արժեհամակարգ, առավել 
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հակված է ընդօրինակելու շրջապատին: Այս առումով մեծ է զանգվա-
ծային տեղեկատվական միջոցների դերը, որոնցում ներկայացվող ոչ 
ճիշտ հայերենը, ցածրաճաշակ երաժշտությունը, խաթարված մտածելա-
կերպը, սոցիալական կայքերում հակասոցիալական ու հակազգային ար-
ժեքներ քարոզող նյութերն իրենց բացասական ազդեցությունն են ունե-
նում երեխայի արժեհամակարգի ձևավորման վրա: Եթե ծնողը խրախու-
սում է դրսից քարոզվող բացասական երևույթները, ազգային արժեհա-
մակարգին խորթ և հաճախ անհարիր արժեքները, սոցիալական բացա-
սական դիրքորոշումներ ձևավորվելու հավանականությունն ավելի մե-
ծանում է, և, ընդհակառակը, եթե ծնողը քննադատում է անարժեք, ոչինչ 
չտվող հաղորդումները կամ ֆիլմերը, ապա միանգամայն հավանական 
է, որ երեխայի մոտ չձևավորվեն բացասական սոցիալական դիրքորո-
շումներ: Ծնողները, խրախուսելով կամ հանդիմանելով, ամրապնդում 
կամ կասեցնում են տվյալ վարքի և արժեքային պատկերացումների ձևա-
վորումը: Արժեհամակարգի ձևավորման և պահպանման գործընթացում, 
ընտանիքից բացի, դպրոցն է այն հիմնական վայրը, ուր կոփվում է ա-
պագա քաղաքացու բնավորությունը, ձևավորվում է բարոյական նկարա-
գիրը, աշխարհայացքը: Ուսուցչի մարդկային և բարոյական կերպարը, 
մանկավարժական կոմպետենտությունը, քաղաքացիական դիրքորոշու-
մը, մտահորիզոնը, լայնախոհությունը, սերը երեխաների նկատմամբ ու-
սումնական գործընթացի դաստիարակչական ներգործության բարձ-
րացման կարևոր պայմաններից են: «Ուսուցչի գաղափարապես աղքատ, 
կենսականորեն անբովանդակ, դժգույն կերպարը ծնում է անտարբերու-
թյուն, ձանձրույթ, բարոյական չկողմնորոշվածություն, անհեռանկար ե-
րեխայի ձևավորում, որից էլ դեպի կործանարար վարքագիծ, վատ ա-
վանդույթի սաղմնավորում ընդամենը մեկ քայլ է» [6, էջ 132]: Սովորող-
ների արժեքային կողմնորոշման խնդրի լուծումը պայմանավորված է 
նաև նրանով, որ ուսուցիչը համագործակցային հարաբերությունների մի-
ջոցով աշակերտների մեջ ձևավորում է ոչ միայն մտավոր, այլև բարո-
յական, գեղագիտական ու ֆիզիկական դաստիարակության խնդիրների 
նկատմամբ համակողմանի հետաքրքրություն: 

Ազգային ավանդույթների պահպանման և փոխանցման միջոց են 
ժողովրդական բանահյուսությունը, ազգային խաղերը, ծեսերը, տոները, 
պարը, տարազը, զրույցը, ծնողի անձնական օրինակը և այլն: Որպես 
մանկավարժական արժեքներ՝ դրանք մեծ նշանակություն ունեն դաս-
տիարակության ողջ համակարգի համար: Օրինակ` ժողովրդական բա-
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նահյուսության մեջ մարդկանց զգացմունքներն ու մտքերը, պահանջ-
մունքներն ու գաղափարները հանգում են նրան, որ ֆիզիկական աշխա-
տանքը մարդու ֆիզիկական, բարոյական և մտավոր զարգացման հիմքն 
է և անհրաժեշտ գործոնը: «Ժողովրդական բանահյուսության մեջ պատ-
կերված են ժողովրդի կյանքը, նրա աշխարհայացքը, բարոյագիտական 
հայացքների համակարգը, ժողովրդական փիլիսոփայությունը և գեղա-
գիտական ընկալումները: Բանահյուսությունն ունի ճանաչողական մեծ 
արժեք, հատկապես բոլոր ժողովուրդների նախապատմական շրջանի 
կյանքի ժամանակահատվածն ընկալելու առումով» [3, էջ 64]: 

Ժողովրդական բանահյուսությունը վկայում է, որ հայ ժողովրդին 
միշտ հատուկ է եղել բացառիկ աշխատասիրությունը, որով էլ պետք է 
դաստիարակվի երեխան: Ժողովրդական տոների և խաղերի մանկա-
վարժական կարևոր կողմն այն է, որ դրանցում առավել արդյունավետու-
թյամբ են գործադրվում դաստիարակության բազմապիսի մեթոդները: 

Ազգային տոների և խաղերի ընթացքում կրտսեր սերնդի մեջ դաս-
տիարակվում է հարգալից վերաբերմունք աշխատանքային ավանդույթ-
ների նկատմամբ: Ազգային տոները կարևոր նշանակություն ունեն նաև 
բարոյական դաստիարակության համար: Ավանդական տոները (Նոր 
տարի, Վարդավառ և այլն) իրենց արմատներով կապված են հայ ժո-
ղովրդի հավատալիքների ու պաշտամունքների հետ: Օրինակ՝ Նոր տար-
վա տոնակատարությունը կապված է ընտանեկան հարաբերությունների 
բարելավման, կյանքի նորացման գաղափարի հետ: Ազգային այս գե-
ղեցիկ տոնը հաստատորեն մտել է ընտանեկան կենցաղի մեջ:  

Այսօր գիտության, կրթության և տեխնիկայի զարգացումը թելա-
դրում է բարոյական արժեքների՝ գլոբալացման գործընթացին բնորոշ 
երանգավորում: «Գլոբալացումը պայմանավորված է ժամանակակից աշ-
խարհի զարգացմամբ: Այն պետք է դիտարկել ոչ միայն որպես տնտե-
սական, քաղաքական, սոցիալական, մշակութային, կրթական, էկոլոգիա-
կան, այլ նաև միջազգային ինտեգրման գործընթաց, որի արդյունքում 
մարդկությունը դառնում է միասնական և փոխկապակցված» [4, էջ 12]: 

Ժամանակակից գլոբալացումն ինչպես դրական, այնպես էլ բացա-
սական ազդեցություն է թողնում մարդու արժեհամակարգի վրա: Այսօր 
շատ արժեքային պատկերացումներ հիմնովին փոխվել են: Չնայած 
նրան, որ սոցիալ-մշակութային արժեքները ենթարկվել են որոշակի 
կանոնակարգման, այնուամենայնիվ հիմնական շեշտադրումն ուղղված 
է դեռևս օտարամուտ նորամուծություններին: Ինտեգրվելով եվրոպական 



ՄՐՏԵՅԱՆ ԱԻԴԱ 181 
համայնքին` ներմուծվում են եվրոպական արժեքներ, որոնք շատ հա-
ճախ չեն համապատասխանում ազգային յուրահատկություններին, ինչն 
էլ խանգարում է ընտանեկան հարաբերությունների նորմալ ընթացքին, 
մասնավորապես՝ երեխայի դաստիարակությանը: Այսօր հասարակու-
թյուն են ներթափանցել արժեքներ, որոնք խաթարում են երեխայի անձի 
ձևավորման գործընթացը, դաստիարակությունը: Փոփոխությունն ինք-
նին դրական երևույթ է, սակայն կարևոր է, որ այն լինի բնականոն: Եթե 
փոփոխությունը տեղի է ունենում այդ համատեքստից դուրս, ապա խա-
թարվում է արժեքային համակարգը: Նման իրավիճակում խիստ կա-
րևորվում են ավանդական արժեքների պահպանումն ու փոխանցումը 
սերունդներին: 

Սոցիալական ինստիտուտների մեջ անգնահատելի է ընտանիքը՝ 
որպես մեծագույն արժեք, որի զարգացմամբ շահագրգռված են և՛ հա-
սարակությունը, և՛ պետությունը: Ընտանիքը սերտորեն կապված է պե-
տության ու հասարակության զարգացման հետ և շատ արագ արձա-
գանքում է հասարակության մեջ տեղի ունեցող դրական և բացասական 
փոփոխություններին: Սակայն միշտ չէ, որ ընտանիքը գտնվում է համա-
պատասխանության մեջ տվյալ դարաշրջանի սոցիալ-տնտեսական իրա-
կանության հետ: Ընտանեկան ավանդույթների կիրառումը այսօր չափա-
զանց կարևոր է ժամանակակից ընտանիքի բարոյական հատկանիշնե-
րի ամրագրման և երիտասարդ սերնդի առողջ դաստիարակության տե-
սանկյունից: Վերջին տարիներին երեխաների դաստիարակության գոր-
ծում դպրոցին և ընտանիքին առանձնապես մեծ օգնություն են ցույց տա-
լիս տարատեսակ արտադպրոցական ու արտադասարանական խմբակ-
ները, արվեստի և սպորտի մասնագիտացված դպրոցները, այդ թվում 
նաև՝ դաստիարակչական աշխատանքների կազմակերպման մի շարք 
կենտրոններ: Այդ նպատակով դպրոցը սերտ կապ է հաստատում հատ-
կապես այնպիսի կառույցների հետ, որոնք իսկապես անում են ամեն ինչ 
երեխաների դաստիարակության շատ խնդիրների լուծման առումով: 
Հասարակական կազմակերպություններն առավել ուշադրության են ար-
ժանացնում դպրոցից հետո դպրոցականների անխնամությունը հաղթա-
հարելու ուղղությամբ: Ըստ անհրաժեշտության կազմակերպվում են ար-
շավներ, ճանաչողական բնույթի բազմաբովանդակ էքսկուրսիաներ, բնա-
կավայրի պատմամշակութային արժեքներին ծանոթություններ և այլ 
բնույթի հետաքրքիր միջոցառումներ: Ընտանիքի հիմնական նպատակը 
մշակութային արժեքների փոխանցումն է, որով երեխան ոչ միայն ձևա-
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վորվում ու զարգանում է, այլև հարմարվում է հասարակական կյանքին՝ 
ձեռք բերելով անհրաժեշտ գիտելիքներ, կարողություններ, հմտություն-
ներ: Ընտանիքում է երեխան յուրացնում վարքագծային նորմեր, այստեղ 
է, որ իրականացվում է երեխայի սոցիալականացման առաջին փուլը, 
հարմարումը կյանքին: Առաջին հերթին ընտանիքում են ձևավորվում և 
զարգանում անձի հետևյալ որակները՝ բարություն, հոգատարություն 
շրջապատի (մարդկանց, բնության, կենդանիների, հոգևոր արժեքների) 
նկատմամբ, ճշմարտախոսություն, խոսքի ու գործի համապատասխա-
նություն, ազնվություն, պատասխանատվություն (գործի, մարդկանց, պար-
տականությունների), երախտագիտություն (ծնողի, հարազատի, հայրե-
նիքի նկատմամբ), նվիրվածություն և այլն:  

Ըստ Ղ. Աղայանի՝ բարոյական դաստիարակության ակունքն աշ-
խատանքն է, որը նյութական և հոգեկան բոլոր հատկությունների աղբ-
յուրն է: «Աշխատասիրությունը բոլոր առաքինությունների մայրն է, ինչ-
պես ծուլությունը ծնող է ամենայն մոլորության» [5, էջ 68]: Հետևապես 
պետք է վաղ հասակից երեխային դաստիարակել աշխատանքային ա-
վանդույթներով, նրան նախապատրաստել աշխատանքային գործու-
նեության համար: Աշխատանքային դաստիարակության ավանդույթնե-
րի մասին Ղ. Աղայանի հիմնարար դրույթները մարմնավորվել են նրա 
«Մայրենի լեզվի» դպրոցական դասագրքերում, և այսօր էլ հայ անվանի 
մանկավարժի հայացքները մասին մեծապես նպաստում են հայեցի 
կրթության ու բարոյական դաստիարակության գործին: Ընտանիքում են 
դրվում երեխայի ֆիզիկական, բարոյական, գեղագիտական, մտավոր 
դաստիարակության հիմքերը, որոնց իրականացման հարցում մեծ է 
ծնողների դերն իրենց անձնային, բարոյական որակներով, վարքագծով, 
արժեքային կողմնորոշումներով: Յուրացնելով ընտանեկան մշակութա-
յին միջավայրի արժեքները՝ երեխան դառնում է հենց այդ արժեքների 
կրողը: 

Ինչպես հայտնի է, երեխայի արժեքային համակարգը ձևավորվում 
է դաստիարակության և սոցիալականացման գործընթացում: Ակնհայտ 
է, որ երկրորդի դեպքում արժեքային համակարգի ձևավորումը տեղի է 
ունենում ավելի շատ տարերային կերպով. այն չի կրում կազմակերպված 
բնույթ: Դժվար է ապացուցել, որ այդ գործընթացը կառավարելի դարձ-
նելով՝ կարելի է հասնել դրական արդյունքի:  

Սովորողների գիտակցության և վարքագծի մեջ նոր արժեքների 
ներդրման գործընթացը խիստ հակասական է և կախված է մի շարք 
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գործոններից՝ սոցիալական այն միջավայրի գաղափարախոսությունից, 
որտեղ դրանք տարածվում են, տնտեսական և սոցիալական զարգաց-
ման օբյեկտիվ գործընթացների բնույթից և այլն: 

Ընտրելով դաստիարակության առումով հիմնարար արժեքները, 
գաղափարները, օրենքները և հասկացությունները՝ ընտանիքը, դպրոցը 
հնարավորություն են ստանում դաստիարակության բովանդակության 
յուրացման միջոցով աշակերտների մեջ սերմանել քաղաքական, իրա-
վական, բարոյական, գեղագիտական, էկոլոգիական և այլ գիտելիքներ 
ու վերաբերմունք:  

Այսպիսով՝ սովորողների հետ իրականացվող դաստիարակչական 
գործունեությունը նրանց համակողմանի զարգացման լայն հնարավորու-
թյուններ է ընձեռում: Մասնակից դարձնելով աշակերտների ծնողներին 
ու հասարակությանը՝ դպրոցում այն կարող է լուրջ ներդրում կատարել 
հոգեկան հարստությունը, բարոյական անաղարտությունն ու ֆիզիկա-
կան կատարելությունը իրենց մեջ ներդաշնակ կերպով զարգացնող նոր 
քաղաքացու ձևավորման գործում, որովհետև երեխաների ճիշտ դաս-
տիարակությունից, դրանում ազգային ավանդույթների, արժեքների և 
ընտանիքի գործոնների մանկավարժորեն անթերի գործադրումից է 
կախված քաղքացիական հասարակության ապագան:  
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Մրտեյան Աիդա 

Ամփոփում 

Հոդվածում ներկայացված է ազգային ավանդույթների, արժեհամակարգերի, 
ինչպես նաև ընտանիքի և դպրոցի դերը սովորողների անձի ձևավորման և դաստիա-
րակության գործում: Քննարկվում է արժեքային համակարգի՝ ազգային ավանդույթնե-
րի, հոգևոր պահանջմունքների բավարարման, երեխայի հետաքրքրությունների ու 
բազմակողմանի զարգացման՝ որպես ուսուցման և վարքի ուղղորդող բաղադրիչի 
կարևորությունը: Խոսվում է ֆիզիկական, բարոյական, գեղագիտական և հոգևոր 
դաստիարակության մասին, որի կազմակերպման մեջ մեծ դեր են խաղում ծնողները, 
նրանց անձնական բարոյական որակները, վարքը և արժեքային կողմնորոշումները: 
Նշվում է, թե ինչպես ազգային և ժողովրդական տոների ու խաղերի միջոցով կարելի է 
երեխաների մեջ դաստիարակել հարգանք միմյանց նկատմամբ, պատասխանատու 
վերաբերմունք՝ աշխատանքային և ընտանեկան ավանդույթների հանդեպ, հայրենիքի 
նկատմամբ սիրո և պարտքի զգացում: 

Բանալի բառեր. կրթություն, վարք, կողմնորոշում, սովորույթ, բարքեր, տոներ, 
դպրոց, ուսուցիչ, ճանաչողական արժեք: 

 

___________________  
 

РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ, ЦЕННОСТЕЙ И СЕМЬИ В ВОСПИТАНИИ 

УЧАЩИХСЯ 

Мртеян Аида 

Резюме 

В статье представлена роль национальных традиций, ценностной системы, а 
также семьи и школы в формировании и воспитании личности учащихся. Рассматри-
вается важность формирования ценностной системы как направляющего компонента 
обучения и поведения, национальных традиций, удовлетворения духовных потребно-
стей, интересов и всестороннего развития детей. Говорится о физическом, мораль-
ном, эстетическом, духовном воспитании, в организации которого большую роль игра-
ют родители, их личные, моральные качества, поведение, ценностная ориентация. 
Отмечается, как можно посредством национальных, народных праздников и игр 
воспитать в детях уважительное отношение друг к другу, ответственное отношение к 
рабочим и семейным традициям, чувство любви и долга перед родиной. 

Ключевые слова: образование, поведение, ориентация, обычай, нравы, празд-
ники, школа, учитель, познавательная ценность. 
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THE ROLE OF NATIONAL TRADITIONS, VALUES AND FAMILY IN LEARNERS’  

UPBRINGING PROCESS 

Mrteyan Aida 

Summary 

The role of national traditions and the system of values, as well as the role of family 
and school is presented in the article for organizing the process of learners’ formation and 
upbringing as an individual. It is spoken about the system of values, as a formation of gui-
ding component for learners’ education and behaviour, and about the national traditions, 
as an important condition for the satisfaction and comprehensive development of a child's 
interests and spiritual needs. In addition, we also speak about the basis of child’s physical, 
moral, aesthetic and intellectual upbringing for the realization of which the parents play 
the biggest role, especially their personal and moral qualities, behaviour and value orienta-
tion. It is mentioned how to educate children through national, folk holidays and games to 
respect interpersonal relations, have responsibility for working and family traditions, and 
have a sense of love and duty towards the homeland. 

Keywords: education, behaviour, orientation, a tradition, customs, holidays, a 
school, a teacher, cognitive value. 
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Վանաձորի հ.11 ավագ դպրոցի 
կենսաբանության ուսուցչուհի 

 
Ինչպիսի՞ն պետք է լինի ժամանակակից օրի-

նակելի դասը, ինչպիսի՞ մեթոդներ և միջոցներ պետք է կիրառել ուսու-
ցանվող նյութը հանրամատչելի դարձնելու համար, որո՞նք պետք է լինեն 
արդյունավետության չափման մեխանիզմները։ Ցանկացած ուսուցչի աշ-
խատանքի արդյունքը գնահատվում է նրա աշակերտների ձեռք բերած 
գիտելիքներով և կարողություններով, դասի ընթացքում ինքնուրույն աշ-
խատելու հմտության զարգացմամբ, առարկայի նկատմամբ դրսևորած 
վերաբերմունքով և ավելին իմանալու ցանկությամբ: Դասավանդման 
գործնական ուղղվածությունը բարձրացնելու համար, այն դեպքում, երբ 
հնարավոր չէ դասապրոցեսի ընթացքում ցուցադրել որոշակի կենսաբա-
նական փորձեր, նպատակահարմար է կիրառել ժամանակակից տեղե-
կատվական տեխնոլոգիաներ, ծրագրային և տեխնիկական միջոցներ: 
Վերջիններս մեծացնում են հետաքրքրությունը ուսուցանվող նյութի 
նկատմամբ, այն դարձնում ավելի պատկերավոր և հասանելի՝ պահպա-
նելով ուսուցման եռամիասնությունը, այն է՝ ուսուցում, մտավոր զարգա-
ցում, դաստիարակություն:  

 Տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների (ՏՀՏ) կի-
րառությունը կենսաբանության դասերին բարձրացնում է ուսուցման ո-
րակը, արտահայտում տարբեր երևույթների օրինաչափությունները:  

Կենսաբանության դասավանդումը պետք է ուղեկցվի փորձերի ցու-
ցադրմամբ: Համապատասխան պայմանների և ռեսուրսների բացակայու-
թյան դեպքում կարելի է դիմել վիրտուալ փորձերի համակարգին։ ՏՀՏ-ի 
ժամանակակից հնարավորությունները օգտագործելիս պետք է հաշվի 
առնել ինչպես սովորողների տարիքա-հոգեբանական առանձնահատ-
կությունները, այնպես էլ համացանցում գոյություն ունեցող ուսուցողա-

                                                           
∗ Նյութը ներկայացվել է 04.02.2019 թ.,  գրախոսվել է 11.02.2019 թ.: 
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կան նյութի առկայությունը: Դասավանդման փորձը ցույց է տվել, որ ան-
հրաժեշտ են լինում ուսուցչի մեկնաբանությունները ձեռք բերած տեղե-
կատվության մասին, իսկ առավել արդյունավետ է լինում հետագա հա-
մատեղ քննարկումը: 

Աշխատանքի նպատակն է, հաշվի առնելով «Կենսաբանություն» ա-
ռարկայի և սովորողների տարիքային առանձնահատկություններն ու գո-
յություն ունեցող տեղեկատվական բազայի առկայությունը՝ կոնկրետ օ-
րինակների միջոցով ցույց տալ և հիմնավորել այս կամ այն տեղեկատ-
վական միջոցի կիրառման նպատակահարմարությունը և արդյունավե-
տությունը դասագործընթացում: 

Մի շարք կենսաբանական երևույթներ և գործընթացներ բավակա-
նին բարդ են միայն տեսական գիտելիքներով հասկանալու և նկարագրե-
լու համար։ Պատկերավոր մտածողություն ունեցող աշակերտները դժվա-
րանում են ընկալել վերացարկված համադրությունները: Առանց կոնկ-
րետ նկարների և փորձերի բարդ է ընկալել երևույթներն ու պրոցեսները: 
Մուլտիմեդիայի անիմացիոն մոդելները հնարավորություն են ստեղծում 
սովորողների գիտակցության մեջ ձևավորել կենսաբանական պրոցես-
ների ամբողջական պատկերը: Ինտերակտիվ մոդելները թույլ են տալիս 
ինքնուրույն կառուցել և ներկայացնել պրոցեսները, անհրաժեշտության 
դեպքում կատարել սխալների ուղղում, նաև զբաղվել ինքնուսուցմամբ:   

Դասապրոցեսի ընթացքում համակարգիչների կիրառությունը դար-
ձել է սովորողների ակտիվ և իմաստավորված աշխատանքի նոր մեթոդ: 
Այն դասապրոցեսը դարձնում է առավել հետաքրքիր և տեսանելի: Վեր-
ջինիս ընձեռած լայն հնարավորությունները թույլ են տալիս օգտվել հա-
մացանցային տարբեր աղբյուրներից, էլեկտրոնային գրքերի պաշարնե-
րից։ 

Անդրադառնալով սովորողների ձեռք բերած գիտելիքների ստուգ-
մանը՝ կարելի է օգտվել դիդակտիկ նյութերից՝ խնդրագրքերից, թեստե-
րի ժողովածուներից, տպագիր և էլեկտրոնային ռեֆերատներից։ Վեր-
ջիններս մի կողմից ստուգում, իսկ մյուս կողմից հաստատում են արդեն 
իսկ ունեցած տեղեկատվությունը։ Առաջադրված խնդիրը համապար-
փակ նյութերի պատրաստումն է, որը հնարավորություն կտա սովորողին 
ներկայացնել ինչպես կոնկրետ առարկայական գիտելիքները, այնպես էլ 
սեփական տրամաբանական և հետազոտական կարողությունները։ 

Տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաներ (ՏՀՏ) 
Թվային կրթական ռեսուրսների կիրառությունը, որպես պատրաս-
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տի էլեկտրոնային ելանյութ, թույլ է տալիս արդյունավետացնել ուսուցչի 
և աշակերտի գործունեությունը, բարձրացնել առարկայի ուսուցման ո-
րակը, արտացոլել կենսաբանական օբյեկտների էական կողմերը, կյան-
քի կոչել դիտողականության սկզբունքը: ՏՀՏ-ների կիրառումը անհրա-
ժեշտ է բոլոր առարկաների դասավանդման ժամանակ [3, էջ 46]: Հա-
մակարգիչը կարող է օգնել ուսուցչին ուսուցման գործընթացը բովանդա-
կալից ու հետաքրքիր անցկացնելու համար: Դասերը ՏՀՏ միջոցներով 
դառնում են տեսանելի, հետաքրքիր, առարկայական: Աշակերտը սովո-
րում է տեսնելու, միջամտելու, մասնակից դառնալու միջոցով, ինչը նրան 
դասին ու դպրոցին մերձեցնելու միջոց է: Բնագիտական առարկաները 
դասավանդելու ժամանակ ՏՀՏ-ի կիրառելը դարձել է անհրաժեշտու-
թյուն, պահանջ: 

Մուլտիմեդիա և շնորհանդեսներ 
Շնորհանդեսների կիրառությունը թույլ է տալիս ուսումնական նյութը 

ներկայացնել որպես հենակետային նկարագրությունների համակարգ՝ 
հագեցած կանոնակարգված սպառիչ տեղեկատվությամբ [1, էջ 35]: Այս 
դեպքում օգտագործվում են ընկալման տարբեր ուղիներ, ինչը հնարա-
վորություն է տալիս երկարատև հիշողության մեջ պահպանել և՛ փաս-
տագրական, և՛ զուգորդական տեղեկատվությունը:  

Շնորհանդեսը ուսուցանվող նյութի մատուցումն է սահիկների միջո-
ցով, որտեղ կարելի է ներկայացնել աղյուսակներ, նկարներ, պատկեր-
ներ, տեսանյութեր: Սահիկահանդեսի ստեղծման համար կարևոր է ու-
սուցանվող թեմայի ընտրությունը և նպատակների ճիշտ և հստակ ձևա-
կերպումը։ Բավականին տպավորիչ են սահիկահանդեսների միջոցով 
կազմակերպված դասերը: Ոչ բավարար առարկայական և նյութատեխ-
նիկական բազայի պարագայում նման դասերը լրացնում են այդ բացը: 
Յուրաքանչյուր սահիկ պետք է պարունակի կարճ, բայց բովանդակալից 
և արժեքավոր տեղեկատվություն դասի տվյալ հատվածի վերաբերյալ՝ 
համապատասխան պատկերների, աղյուսակների և այլ տեսանելի մի-
ջոցների օգտագործմամբ։ Նման դասեր կարելի է կազմակերպել թե՛ նոր 
նյութի հաղորդման, թե՛ թեմայի ամփոփման ընթացքում: Մասնավորա-
պես հարմար է կազմակերպել այսպիսի դասեր 11-րդ դասարանի դաս-
ընթացի «Էվոլյուցիոն տեսություն» թեմայի ուսուցման ընթացքում: Գոյու-
թյան կռվի, բնական ընտրության, տեսակառաջացման հիմնական ձևե-
րը սահիկահանդեսի միջոցով ներկայացնելով` ուսուցանվող նոր նյութը 
ավելի հեշտ կյուրացվի: 
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Համացանցային աղբյուրներ 
Համացանցը պարունակում է ուսուցողական մեծ հնարավորություն-

ներ և համարվում է ժամանակակից կրթության բաղկացուցիչ մասը: 
Ցանցից տեղեկություններ ստանալու հմտությունները սովորողների մոտ 
զարգացնում են. 

♦ նպատակային տեղեկատվության հայտնաբերում և համակարգում, 
♦ տեղեկատվության համալրում և ամբողջացում, 
♦ առաջնային տեղեկատվության տարանջատում երկրորդականից։ 
Գաղտնիք չէ, որ ներկայումս սովորողներից շատերը որպես տեղե-

կատվության աղբյուր օգտվում են ոչ թե տպագիր գրականությունից, այլ 
օգտագործում են համացանցային հնարարավորությունները [5, էջ 3]: 
Դրա առավելություններից մեկը ժամանակի խնայողությունն է: Ուսուցչի 
խնդիրն է սովորեցնել աշակերտներին տեղեկատվություն ստանալ ճշգրիտ 
աղբյուրներից, հայտնաբերած տեղեկատվությունը ճիշտ վերակառուցել 
և կազմել տրամաբանական աղյուսակներ և սխեմաներ՝ օգտագործելով 
ժամանակակից հնարավորությունները: Օրինակ «Կենդանի նյութի ծա-
գումը» թեմայի ուսումնասիրումը կարելի է կազմակերպել խմբային ձևով. 
նախօրոք աշակերտներին տրվում են համապատասխան թեմաներ, իսկ 
որպես տեղակատվության աղբյուր առաջադրվում է օգտվել համացան-
ցից: Նյութը մշակելուց հետո գործնական դասաժամին ներկայացվում է 
նյութի տեսական մասը: Հետազոտական աշխատանքի ընթացքում հա-
մացանցը դառնում է տեսական տեղեկատվության որոնման հիմնական 
աղբյուր: 

Էլեկտրոնային հանրագիտարան 
Էլեկտրոնային հանրագիտարանը տեղեկատվության առցանց հար-

թակ է, որը համարժեք է հրատարակված հանրագիտարաններին և բա-
ռարաններին: Էլեկտրոնային հանրագիտարանների ստեղծման համար 
կիրառվում են հիպերտեքստային համակարգերը, օրինակ՝ HTML: Վեր-
ջիններս, ի տարբերություն թղթային տարբերակի, ունեն մի շարք առա-
վելություններ.  

♦ բանալի բառերի և հասկացությունների փնտրելու հարմար հա-
մակարգ, 

♦ կարող են պարունակել տեսաձայնային հատվածներ: 
Պաշարների շտեմարանը նույնպես պարունակում է բավական մեծ մե-

թոդական նյութ, նրանցից շատերը կիրառելի են կենսաբանության և բնա-
գիտության դասաժամերին: Ուսուցչի հմտությունը կայանում է դասաժա-
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մերի առավել արդյունավետ կազմակերպման մեջ՝ դասաժամի ընթաց-
քում մատուցել առավել հստակ և մատչելի նյութ:  

Դիդակտիկ նյութեր 
Դասապրոցեսի համար որպես դիդակտիկ նյութեր կարող են ծա-

ռայել խնդրագրքերը, թեստերի ժողովածուները, ռեֆերատները՝ ներկա-
յացված տեքստային փաստաթղթի ձևով կամ էլեկտրոնային տարբերա-
կով [4, էջ 21]: Նման ավանդական ձևի ստուգման և գնահատման ան-
հարմարությունն այն է, որ պետք է առանձին-առանձին ստուգել աշա-
կերտների կատարած աշխատանքը և գնահատել: Այս դեպքում հնարա-
վորություն է ընձեռվում ուսուցչին կազմել առանձին հանձնարարություն-
ներ՝ կիրառելով «Թեստային գործիքներ» համակարգը, որը ներառում է 
հետևյալ հնարավորությունները [5, էջ 14]: 

♦ անսահմանափակ թեմաների, հարցերի ընդգրկում, 
♦ հարցաշարերը կարող են պարունակել երաժշտությամբ, պատ-

կերներով, տեսաերիզներով ուղեկցվող հարցեր, 
♦ հինգ տիպի հարցադրումներ, որոնք են՝ 
1. մեկ ճիշտ պատասխանով հարցադրումներ, 
2. մեկից ավելի ճիշտ պատասխաններ պարունակող հարցադրում-

ներ, 
3. ճիշտ պատասխանների հաջորդականություն, 
4. համապատասխանեցումներ, 
5. ճիշտ պատասխանների ներմուծում ստեղնաշարի միջոցով, 
♦ թեստավորման վերջում գնահատման իրականացում (գնահատ-

ման սանդղակը կարող է կազմվել 10, 20 կամ 100 բալային համակար-
գով՝ պայմանավորված հարցաշարերի հագեցվածությամբ), 

♦ թեստավորումից հետո արդյունքների ամբողջականացում և վեր-
լուծություն, 

♦ վերջնական տվյալների պաշարների պատճենում և համակարգում։ 
Համակարգչային տեխնոլոգիաների կիրառման առանցքային մաս է 

կազմում նախապատրաստումը միասնական քննություններին: Շտեմա-
րանների առկայությունը առավել թափանցիկ են դարձնում այս գործըն-
թացը: Սովորողները նույնիսկ ինքնուրույն կարող են ամբողջականցնել 
իրենց ուսուցման գործընթացը և կատարել ինքնաստուգում և ինքնա-
գնահատում:  

Վիրտուալ փորձերի համակարգ 
Կենսաբանության ուսուցումն ավելի պարզ և հասկանալի կարելի է 



ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ՀԵՐՄԻՆԵ 191 
դարձնել գործնական աշխատանքների և փորձերի միջոցով։ Փորձը 
պետք է համապատասխանի որոշ չափանիշների։ Այն սովորողների մոտ 
պետք է ձևավորի որոշակի հմտություններ և կարողություններ (նյութերը 
տարբերակելու, երևույթները համադրելու, պրոցեսները և արդյունքները 
հստակ ներկայացնելու), ինչպես նաև նպաստի քննադատական մտածո-
ղության զարգացմանը: Արդյունքում սովորողը պետք է ունենա փորձը 
նկարագրելու և ստացված արդյունքները ձևակերպելու կարողություն, 
հստակ պատկերացնի վերջինիս կիրառումը առօրյա կյանքում [2, էջ 
102]: Սակայն ներկայումս դպրոցներում փորձնական մեթոդի կիրառու-
թյունը, փորձերի ցուցադրությունը խնդրահարույց է դասաժամերի սղու-
թյան և նյութատեխնիկական բազայի բացակայության պատճառով: Ուս-
տի շատ հաճախ փորձնական մեթոդի կիրառությունը չի ծառայում որ-
պես գիտելիքների հիմնական աղբյուր:  

Այս պարագայում օգնության է գալիս վիրտուալ փորձնական համա-
կարգը, որը ծրագրային համալիր է և թույլ է տալիս սովորողին կատա-
րել փորձեր «Վիրտուալ լաբորատորիաներում»: Հատկանշական է, որ 
վերջիններս թույլ են տալիս սովորողին իրականացնել այնպիսի փորձեր, 
որոնք իրականում իրականացնելը անհնար կլիներ անվտանգության 
կանոնների պահպանման տեսակետից, ինչպես նաև ժամանակային 
հնարավորություններից ելնելով: Նման մեթոդը կիրառելի է թե՛ հիմնա-
կան, թե՛ ավագ դպրոցում, հատկապես այնտեղ, որտեղ չկան լաբորա-
տոր համապատասխան կահավորումներ և դիդակտիկ պարագաներ:  

Նման օրինակներից է սպիտակուցների բնափոխման բիուրետային 
և քսանրոպրոտեինային փորձերի ցուցադրումը: Մեկ այլ օրինակ է բջջի 
բաժանման՝ միտոզի, սեռական բջիջների առաջացման՝ մեյոզի գործըն-
թացները, որոնք առավել հիմնավոր գիտելիքներ կտան սովորողին այդ 
պրոցեսների ընթացքին հետևողական և ուշադիր լինելու դեպքում: 

Էլեկտրոնայի գրքեր 
Վերջին շրջանում բավականին լայն քննարկումներ են ծավալվում 

էլեկտրոնային գրքերի շուրջ: Ներկայումս էլեկտրոնային գրքերը կարող 
են ուսուցման պրոցեսում ձևավորել նոր մշակույթ, որն իր հերթին կվե-
րաիմաստավորի համացանցի և վերջինիս ընձեռած հնարավորություն-
ների նշանակությունը։ Էլեկտրոնային գրքերը ժամանակակից միջոցներ 
են՝ նորագույն տեխնոլոգիական մեթոդներ, որոնք կապակցում են դպրո-
ցական կրթության առաջադիմական ուղղությունները: Դրա արդյունքում 
սովորողների ուսուցումը դառնում է առավել արդյունավետ և հետաքր-
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քիր: Հատկանշական է, որ էլեկտրոնային գրադարանի պաշարների 
հարստացման գործում իրենց դերը կարող են ունենալ նաև սովորողնե-
րը, ինչը իր հերթին կարող է նպաստել նոր տեղեկատվության ձեռք բեր-
մանը։ Հարկ է նշել նաև, որ էլեկտրոնային գրքերի ակտիվ օգտագործու-
մը կարող է օգնել հաղթահարել տպագիր գրքերի սակավությունը, 
նպաստել տեղեկատվության արդիականացմանը և հասանելիությանը։ 

Առաջարկվում է էլեկտրոնային գրքերն օգտագործման հետևյալ մե-
խանիզմը. սովորողներին սկզբում առաջարկվում է ծանոթանալ ուսու-
ցանվող նյութի հետ, այնուհետև ստացած գիտելիքների հիման վրա կա-
տարել վիրտուալ փորձ՝ այս փուլում կիրառելով նաև էլեկտրոնային տե-
ղեկատվություն:  

Վերջին փուլում պահանջվում է պատասխանել ամփոփիչ հարցերին 
կամ լուծել թեմային առնչվող խնդիրներ: Այստեղ շատ կարևոր է ուսուց-
չի դերը, ով ուղղորդում է դասապրոցեսը, ցույց տալիս ճիշտ նյութի ընտ-
րության մոտեցումը և նպաստում նյութի ճշգրիտ յուրացմանը: 

Տեսաձայնային նյութեր 
Տեսաձայնային նյութերի կիրառումը դասապրոցեսի ընթացում սո-

վորողների մոտ առաջացնում է հետաքրքրություն առարկայի նկատ-
մամբ: Շատ արդյունավետ է դասերին կիրառել մի շարք գիտահետազո-
տական տեսանյութեր և ֆիլմեր, որոնք ավելի պարզ ու հստակ են դարձ-
նում մատուցվող նյութը՝ տեսական գիտելիքի հետ մեկտեղ ներկայաց-
նելով գործնական գործընթացներ։ Օրինակ՝ «Գենային ինժեներիա» «Կլո-
նավորում» թեմաները առավել ուսանելի են դառնում տեսաֆիլմերի մի-
ջոցով: Սակայն շատ կարևոր է, որ ցուցադրությունը ուղեկցվի բացատ-
րությամբ: Ավելին, նմանատիպ նյութեր կարելի է պատրաստել սովորող-
ների մասնակցությամբ, ինչը մի կողմից կբարձրացնի նրանց ներգրավ-
վածությունը դասապրոցեսին, մյուս կողմից էլ հնարավորություն կընձեռ-
նի փորձի փոխանակում կազմակերպել հասակակիցների շրջանում։ 

Ստուգման ծրագրավորված համակարգ 
Գիտելիքների ստուգման ծրագրավորված համակարգին են դաս-

վում շտեմարանների և թեստերի էլեկտրոնային տարբերակները: Վեր-
ջիններիս գլխավոր առավելությունը՝ ստացված արդյունքների արագ և 
հարմար մշակումն ու վերլուծումն է՝ շատ դեպքերում ավտոմատացված 
համակարգերի միջոցով): Գլխավոր թերությունն այն է, որ հարցերն 
ունեն հստակ պատասխաններ, որոնք սահմանափակում և կոնկրետաց-
նում են հնարավոր պատասխանները, և թույլ չեն տալիս սովորողներին 
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արտահայտել իրենց սեփական տեսակետները: Գիտելիքների որակա-
կան ստուգման համար ավելի նպատակահարմար է ունենալ խառը 
տիպի ստուգման տարբերակ՝ հնարավորություն ունենալով ստուգել 
սովորողի և՛ հստակ առարկայական գիտելիքները, և՛ տրամաբանական 
ու հետազոտական հնարավոր հմտությունները։ 

Ամփոփում  
21-րդ դարում՝ տեխնոլոգիաների և համացանցի դարաշրջանում ան-

հնար է չօգտագործել համակարգչային տեխնոլոգիաներ: Տեղեկատվա-
կան տեխնոլոգիաների կիրառումը հնարավորություն է տալիս աշակերտ-
ներին և ուսուցիչներին դրսևորել իրենց կարողությունները, հմտություն-
ներն ու վերաբերմունքը առարկայի նկատմամբ: Ճիշտ է՝ համակարգիչը 
չի կարող փոխարինել ուսուցչին, բայց նոր ժամանակակից ռեսուրսներն 
ու միջոցները ուսուցչի աշխատանքը թեթևացնում են և ուսուցումը դարձ-
նում ավելի հետաքրքիր, արդյունավետ, բարձրացնում են սովորողների 
մոտիվացիան առարկայի հանդեպ: 

Ժամանակակից տեխնոլոգիաներն ու միջոցները հնարավորություն 
են տալիս ուսումնասիրվող թեմաները ներկայացնել ավելի պատկերա-
վոր, հստակ և գործնական՝ անկախ ուսումնական պայմաններից և ռե-
սուրսներից, լաբորատորիաների և նյութերի սակավությունից։ Հետա-
գայում սովորողները կարողանում են ավելի հստակ դրսևորել իրենց գի-
տելիքները օլիմպիադաներում, տարբեր մրցույթներում և ամենակարևո-
րը՝ առօրյայում։ 
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ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵՋ 

Հովհաննիսյան Հերմինե 

Ամփոփում 

Ակնհայտ է ուսուցման արդյունավետությունը կարելի է բարձրացնել՝ տվյալ ա-
ռարկայի նկատմամբ առաջացնելով սովորողների հետաքրքրվածությունը: Նշված 
նպատակին հասնելու համար դասապրոցեսի ընթացքում առաջարկում եմ կիրառել 
ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ: 

Դպրոցական կրթության զարգացման ժամանակակից փուլում համակարգչային 
տեխնոլոգիաների կիրառումը դասապրոցեսի ընթացքում ունի շատ կարևոր նշանա-
կություն: Կենսաբանության դասերին տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառումը 
թույլ է տալիս ուսուցչին հետևել մանկավարժական աշխատանքի զարգացման մի-
տումներին, բարձրացնել մասնագիտական հմտությունների մակարդակը, ընդլայնել 
սովորողների մտահորիզոնը, և, ամենակարևորը, բարձրացնել սովորելու մոտիվա-
ցիան աշակերտ-համակարգիչ ակտիվ երկխոսության միջոցով: Արդյունքում աշակեր-
տը յուրացնում է կենսաբանական հիմնական գիտելիքները, ձեռք է բերում դասագր-
քերի և լրացուցիչ գրականության հետ ինքնուրույն աշխատելու հմտություններ: Կեն-
սաբանության դասավանդման ժամանակակից մեթոդները դասապրոցեսը դարձնում 
են առավել հետաքրքիր և գործնական: 

Բանալի բառեր. տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաներ, էլեկտ-
րոնային գրքեր, տեսաձայնային նյութեր, մուլտիմեդիա և շնորհանդեսներ: 

___________________  
 

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ В ПРЕПОДАВАНИИ БИОЛОГИИ 

Оганесян Эрмине 

Резюме 

В статье дано представление о современных методах преподавания биологии. 
Очевидно, добиться хороших успехов в обучении можно путем повышения интереса к 
предмету. Для этого необходимо часто на уроках использовать современные педа-
гогические технологии. 

На современном этапе развития школьного образования применение компьютер-
ных технологий на уроках приобретает очень большое значение. Использование ИКТ 
на уроках биологии позволяет учителю быть в курсе тенденций развития педагогиче-
ской науки, повысить профессиональный уровень, расширить кругозор и самое глав-
ное позволяет усилить мотивацию учения путем активного диалога ученика с компью-
тером. При этом ученик усваивает основные знания по биологии, получает навыки са-
мостоятельной работы с учебником и дополнительной литературой. Использование сов-
ременных методов обучения биологии делает урок более интересным и практичным.  

Ключевые слова։ информационно- коммуникационные технологии, мультиме-
дийные презентации, электронные энциклопедии, видео- и аудиоматериалы. 
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THE USE OF MODERN METHODS IN TEACHING BIOLOGY 

Hovhannisyan Hermine 

Summary 

This article discusses the modern methods of teaching biology. As a teacher of 
biology, I draw attention to the fact that one can achieve good success in teaching by 
increasing interest towards the subject. To do this, it is often necessary and required to 
use modern pedagogical technologies in the classroom. 

Obviously, at the present stage of developing school education, the use of computer 
technologies in the classroom become very important. I come to the conclusion that the 
use of ICT in biology lessons allows the teacher to keep abreast of the trends in the 
development of pedagogical science, improve professional skills, broaden their horizons 
and, most importantly, enhance the motivation of learning through active student-
computer dialogue. In this case, the student learns basic knowledge of biology, acquires 
the skills of independent work with a textbook and additional literature. The use of modern 
methods of teaching biology makes the lesson more interesting and practical. 

Keywords: information and communication technologies, multimedia and presenta-
tions, electronic encyclopedias, video and audio materials. 
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ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ԹՎԻ 

ՇԱՐԺԸՆԹԱՑԸ 
ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶՈՒՄ  

XX ԴԱՐԻ ՎԵՐՋԻՆ - XXΙ ԴԱՐԻ 
ՍԿԶԲԻՆ∗ 

 

ՄԿՐՏՉՅԱՆ ՀԱՄԵՍՏ 
Շիրակի մարզի Սարատակի միջն. դպրոց 

 

XX դարի վերջին և XXΙ դարի սկզբին Հայաստանի Հանրապետության 
բնակչության արտագաղթի տեմպերը, բնակչության ծնելիության նվազման 
միտումները, տնտեսական ճգնաժամը իրենց բացասական ազդեցու-
թյունն են թողել դպրոցներում աշակերտների թվի վրա: Այս գործընթացը 
Շիրակի մարզում ավելի սուր է արտահայտված: 

Վերջին մի քանի տասնամյակում Շիրակի մարզում դպրոց հաճա-
խող աշակերտների թիվը բավականին նվազել է, որի գլխավոր պատ-
ճառը անհամեմատ մեծ չափերի հասնող արտագաղթն է (հաճախակի 
իրենց բնօրրանը լքում են այնպիսի ընտանիքներ, որոնցում կան 1, 2 եր-
բեմն 3 դպրոցահասակ երեխաներ): Աշակերտների թվի նվազման մյուս 
պատճառը ծնունդների թվի նվազումն է:  

Մեր նպատակն է վիճակագրական տվյալներով ներկայացնել աշա-
կերտների թվաքանակի փոփոխությունը մարզում, ինչը է՛լ ավելի է խո-
րացնելու մարզի առջև ծառացած սոցիալ-տնտեսական, տարաբնակեց-
ման և ժողովրդագրական հիմնախնդիրները` հանգեցնելով անցանկալի 
հետևանքների:  

Մեկ հոդվածի շրջանակներում դժվար է անդրադառնալ աշակերտ-
ների շարժընթացին յուրաքանչյուր ուստարում, ուստի առավել նպատա-
կահարմար ենք համարել վերլուծել 1980-ականներից մինչև 2016 թվա-
կանը ընկած ժամանակահատվածում մարզի աշակերտների թիվը՝ որո-
շակի ընդհատումերով:  

1946-1950 թվականների հնգամյա պլանով դպրոցներում մտցվում է 
ընդհանուր պարտադիր ուսուցում (7 տարեկանից): 1956 թ. իրականաց-

                                                           
∗ Նյութը ներկայացվել է 21.03.2019 թ.,   գրախոսվել է 27.03.2019 թ.: 
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վում է 7-ամյա ընդհանուր պարտադիր կրթությունը: 1959 թ. մտցվում է 
7-ից մինչև 15-16 տարեկանների 8-ամյա ընդհանուր պարտադիր կրթու-
թյունը, գործել են ցերեկային, երեկոյան հերթափոխային և երկարօրյա 
դպրոցներ [1, էջ 446]: 1966-1967 ուստարուց անցել են միջնակարգ կրթու-
թյան: 1950-1980-ական թվականներին Շիրակի մարզում ստեղծվել է 
ութամյա և միջնակարգ դպրոցական կայուն համակարգ [2, էջ 297]: 
1984 թ. միայն Լենինականում գործել են 50 ցերեկային, երեկոյան հեր-
թափոխային և երկարօրյա դպրոցներ, ուր սովորել են 35 հազար աշա-
կերտներ: 1986-1987 թթ. Ախուրյանի շրջանում գործել են 21 միջնա-
կարգ, 3 ութամյա, Ամասիայի շրջանում՝ 13 միջնակարգ, 12 ութամյա, 1 
տարրական, Անիի շրջանում՝ 12 միջնակարգ, 5 ութամյա, Արթիկի շրջա-
նում՝ 21 միջնակարգ, 7 ութամյա, 2 երեկոյան, 1 օժանդակ գիշերօթիկ, 1 հե-
ռակա միջնակարգ, Ղուկասյանի շրջանում՝ 8 միջնակարգ, 8 ութամյա, 
7 տարրական դպրոցներ [1, էջ 630-644]: 1998-1999 ուստարում Շիրակի 
մարզում գործել է 178 ցերեկային հանրակրթական դպրոց [3]: 2015-2016 
ուստարում մարզում հանրակրթական ուսումնական հաստատություննե-
րի թիվը եղել է 172 (58-ը՝ քաղաքներում, 114-ը՝ գյուղական բնակավայ-
րերում) [4]: Մարզում գործում է 13 ներառական դպրոց՝ 12-ը Գյումրիում, 
1-ը՝ Արթիկում: Բացի այս դպրոցներից՝ մարզում գործում է նաև 2 
հատուկ դպրոց՝ Գյումրիի թիվ 3 և Արթիկի թիվ 1 հատուկ դպրոցները: 

Եթե մինչերկրաշարժյան տարիներին Գյումրիում կար 35 հազար 
աշակերտ, ապա 5 վարչական շրջաններում գործող 122 դպրոցներում 
աշակերտների թիվը մոտավորապես կկազմեր 40-50 հազար (քանի որ 
գյուղերում ցածր կրթական մակարդակի պատճառով ծնելիությունը ա-
վելի բարձր է եղել): Ու ստացվում է, որ XX դարի 80-ական թվականնե-
րին Շիրակի մարզում դպրոց հաճախող աշակերտների թիվը եղել է 
մոտավորապես 75-85 հազար: Հիմա այդ թիվը կազմում է՝ 30 670:  

Դպրոցական ցանցը 1988 թվականի ավերիչ երկրաշարժի հետևան-
քով հիմնականում շարքից դուրս եկավ: Զգալիորեն նվազել էր ողջ կրթա-
կան համակարգի նյութական և տեխնիկական հագեցվածությունը: Այդ 
տարիներին բարեփոխումներն արգելակող հիմնական պատճառներից 
էին պետության ֆինանսական դժվարությունները, որոնք թույլ չէին տա-
լիս անհրաժեշտ ներդրումներ կատարել նոր ուսումնածրագրային նյութե-
րի մշակման, հաստատությունները ժամանակակից գույքով և սարքավո-
րումներով հագեցնելու, դասավանդման գործընթացում առավել որակյալ 
մասնագետներ ներգրավվելու, մասնագետների վերապատրաստման հա-
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մար [5]: 1989-1990 թթ. պարապմունքներն անցկացվում էին վրաննե-
րում, դրանից հետո, մինչև 2003-2005 թթ., տնակային դպրոցներում:  

Այդ ժամանակահատվածում կրթության ոլորտում կատարվեցին լուրջ 
բարեփոխումներ, դրանցից կարևորը Կրթության մասին ՀՀ օրենքն է, 
որն ընդունվել է ՀՀ Ազգային Ժողովի կողմից 1999 թ.-ի ապրիլի 14-ին: 
Կրթական բարեփոխումների շրջանակներում 2006-2007 ուստարուց 
անցում կատարվեց 12-ամյա կրթության, որի արդյունքում Հայաստանի 
Հանրապետությունում միջնակարգ ընդհանուր կրթությունն իրականաց-
վում է եռաստիճան դպրոցում` 

ա) տարրական դպրոց` 4 տարի (1-4-րդ դասարաններ) 
բ) միջին դպրոց` 5 տարի (5-9-րդ դասարաններ), 
գ) ավագ դպրոց` 3 տարի (10-12-րդ դասարաններ):  
2016 թ. դրությամբ Գյումրիում դպրոցաշինության ծրագիրը լրիվ ա-

վարտված է, վերականգնված են երկրաշարժի հետևանքով վնասված 
կամ ոչնչացված դպրոցները. կառուցված են նորերը:  

Եթե մինչերկրաշարժյան տարիներին Գյումրիում կար 35 հազար ա-
շակերտ, ապա 1988 թ.-ի աղետալի երկրաշարժի, արտագաղթի, ցածր 
ծնելիության, սոցիալ-տնտեսական, արցախյան պատերազմի պատճա-
ռով այդ թիվը նվազել է՝ հասնելով.  

♦ 1991 թ.-ին - 28 605 աշակերտի 
♦ 1992 թ.-ին - 28 575 աշակերտի 
♦ 1993 թ.-ին - 28 423 աշակերտի [6]:  
Այսինքն 1984-ից մինչև 1993 թվականները միայն Լենինականում 

աշակերտների թիվը նվազել է 6577-ով կամ 19 %-ով: 2015-2016 ուստա-
րում Գյումրիի դպրոցներում աշակերտների թիվը կազմել է 18064, ինչը 
1984 թ.-ի համեմատ պակաս է 16936-ով կամ 42%-ով, 1993 թ.-ի համե-
մատ՝ 10 359-ով կամ 36 %-ով:  

Բացի այդ, 1992 թ·-ից սկսվեց մեծ արտագաղթ: Էմիգրացիոն գործըն-
թացներն ուսումնասիրող տնտեսագետներն ու դեմոգրաֆները զգուշաց-
նում էին, որ առաջին հերթին արտագաղթում է վերարտադրություն ապա-
հովող տարիքի բնակչությունը: Ծնելիության նվազման հետևանքները 
հասարակական կյանքում նկատելի դարձան տարիներ անց (տե՛ս աղյու-
սակ 1): 
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Աղյուսակ 1 

Շիրակի մարզի աշակերտների թվի շարժընթացը 1996-2016 թթ.1 

Ուստարի 
Աշակերտների

թիվը 

Տարբերությունը 
1996-97 ուս. տարվա 

համեմատ մարդ 

Տարբերությունը 
1996-97 ուս.տարվա 

համեմատ % 
1996-1997 55 239  100 
1997-1998 57 275 2036 103,7 
1998-1999 60 441 5202 109,4 
1999-2000 57 017 1778 103,2 
2000-2001 54 033 -1206 97,8 
2001-2002 51 320 -3919 92,9 
2002-2003 53 645 -1594 97,1 
2003-2004 50 972 -4267 92,3 
2004-2005 47 823 -7416 86,6 
2005-2006 46 317 -8922 83,8 
2006-2007 43 423 -11816 78,6 
2007-2008 40 698 -14541 73,6 
2008-2009 37 096 -18143 67,2 
2009-2010 34 317 -20922 62.1 
2010-2011 33 259 -21980 60.2 
2011-2012 34 353 -20886 62.2 
2012-2013 32 201 -23038 58.3 
2013-2014 30 916 -24323 56 
2014-2015 30 618 -24621 55.4 
2015-2016 30 670 -24569 55.5 

  

Աղյուսակից երևում է, որ XX դարի վերջին տասնամյակում, մասնա-
վորապես 1996-1997 ուստարում, Շիրակի մարզում աշակերտների թիվը 
կազմել է 55 239 (այդ թվում Ι դաս.- 6457, VΙΙΙ դաս. - 4908, X դաս.-
3431): 1997-1998 ուս-տարում՝ 57 275 (այդ թվում Ι դաս.- 7490, VΙΙΙ դաս.- 
5552, X դաս.- 3603): 1998-1999 ուստարում՝ 60 441 (այդ թվում Ι դաս.- 
7274, VΙΙΙ դաս.- 6209, X դաս.- 3953) [3]:  

                                                           
1 Աղյուսակը կազմելիս օգտագործել ենք ՇՄ Կրթության վարչության, ՀՀ ԱՎԾ տրա-

մադրած տվյալները: 
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1996-1999 թթ. աշակերտների քանակական ցուցանիշը հասել է 

բարձրակետին: Աշակերտների թվի ավելանալը 5202-ով կամ 9,4%-ով 
պայմանավորված է մարզում ծնելիության ցուցանիշի բարձրանալով (պատ-
ճառը պետության վարած Ժողովրդագրական քաղաքականությունն էր):  

1999-2016 թթ. Շիրակի մարզում աշակերտների թիվը նվազել է 26 
347-ով՝ 57017-ից հասնելով 30670-ի [7]: Կան դպրոցներ, որտեղ վերջին 
10 տարվա ընթացքում աշակերտների թիվը 200-ից նվազելով հասել է 57-ի:  

Վերջին 2 տարիներին նկատվում է աշակերտների դեֆիցիտ: Ար-
տագաղթի ու սոցիալական ծայրահեղ ծանր պայմանների հետևանքնե-
րը կրում են նաև կրթական օջախները: Թեև պաշտոնական վիճակա-
գրությունը փաստում է, որ վերջին տարիներին առաջին դասարան հա-
ճախողների թիվը փոքր-ինչ ավելացել է, սակայն դպրոցների հաճախե-
լիության հարցում առաջատարը մնում են խոշոր քաղաքներն ու Երևանը: 
Մինչդեռ տարեցտարի ավելանում է այն գյուղերի թիվը, որտեղ դպրոց-
ները փակվում են: 2015 թ. ՀՀ 12 դպրոցներ չեն ունեցել առաջին դասա-
րանցիներ, որից 5-ը ՇՄ Զարիշատ, Անի կայարան, Ջաջուռ կայարան, 
Շաղիկ և Աղվորիկ համայնքների դպրոցներն են [8]: Իսկ ահա Շիրակի 
մարզի Լեռնագյուղ համայնքը 14 տարի է՝ ո՛չ աշակերտ ունի, ո՛չ էլ 
դպրոց: Եթե արտագաղթը մեր հանրապետությունում նման տեմպերով 
շարունակվի, ապա հաջորդ սեպտեմբերին կավելանա այն գյուղերի 
թիվը, որտեղ դպրոցները փակվում են:  

Շիրակի մարզում նվազել է նաև շրջանավարտների թիվը: Նա-
խորդ՝ 2014-2015 թթ. մարզն ունեցել է 2346 շրջանավարտ, իսկ այս՝ 
2015-2016 ուստարում՝ 2260, նրանցից 1139-ը մարզային ենթակայության 
դպրոցների շրջանավարտներն են, մյուսներն ավագ դպրոցների և վար-
ժարանների սաներ [9]: Միասնական քննություն հանձնող 60-65%-ը 
նախընտրում է մայրաքաղաքի բուհերը, այս բուհերը, չընդունվելու դեպ-
քում միայն նրանք կհամաձայնվեն 2-րդ հայտով ընդունվել տեղի բուհեր: 

Ապագա դիմորդների և ներկա շրջանավարտների ծնողների 80%-
ից ավելին հեռանկար չի տեսնում հանրապետության երկրորդ քաղա-
քում: Ծնողները իրենց երեխաների ապագան՝ բարձրագույն կրթություն 
ստանալուց հետո կապում են ոչ թե հայրենի քաղաքի կամ երկրի հետ, 
այլ արտերկրների հետ, ինչ հետևանքով Գյումրիի բարձրագույն ուսում-
նական հաստատություններում ուսանողական նստարանները վերջին 
տարիներին թափուր են մնում [10]: 
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 Եզրահանգում: Ընդհանրացնելով վերլուծությունը և ունեցած տվյալ-

ները՝ կարելի է կատարել որոշակի եզրակացություն. 
♦ Վերջին 20 տարիների ընթացքում Շիրակի մարզում աշակերտնե-

րի թիվը նվազել է 44.5%-ով: Վերջին 30 տարիների ընթացքում՝ 59-64%-ով: 
♦ Աշակերտների թվի նվազումը Շիրակի մարզում XX դարի վեր-

ջին և XXΙ դարի սկզբին հետևանք է 1988 թ. ավերիչ երկրաշարժի երի-
տասարդ ընտանիքների մեծ չափերի հասնող արտագաղթի, արցախյան 
ազատամարտում հերոսաբար ընկած տղաների կորստի, սոցիալ-տնտե-
սական ճգնաժամի պատճառով գործազրկության աճի, ցածր ծնելիու-
թյան, կանանց զբաղվածության աճի:  

♦ Սոցիալական դժվարին պայմաններից ելնելով երիտասարդներն 
ուշ են ամուսնանում, նաև՝ քիչ երեխաներ ունենում: 

♦ Դպրոցներում աշակերտների թվաքանակի նվազումը կհանգեց-
նի առանձին խմբի մասնագետների աշխատանքից կրճատվելուն: 

♦ Աշակերտների թվի նվազումը կհանգեցնի դիմորդների թվի 
նվազման, որի հետևանքով Գյումրիում գործող բուհական հաստատու-
թյունները կենթարկվեն օպտիմալացման: 

♦ Աշակերտների թվի նվազումը կծնի երկրի անվտանգության ո-
լորտի խնդիրներ: 
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XX ԴԱՐԻ ՎԵՐՋԻՆ - XXΙ ԴԱՐԻ ՍԿԶԲԻՆ 

Մկրտչյան Համեստ 

Ամփոփում 

Հոդվածի նպատակն է ցույց տալ Շիրակի մարզի աշակերտների թվի շարժըն-
թացը վերջին 30 տարիների ընթացքում: Թեև դպրոցներում աշակերտների թվի նվա-
զումը բնորոշ է ամբողջ Հանրապետությանը, բայց Շիրակի մարզում այն ավելի սուր 
բնույթ է կրում: Բնակչության թվի նվազումը ենթադրում է աշակերտների թվի կրճա-
տում, որը կունենա անցանկալի հետևանքներ: Դա կարող է հանգեցնել լուրջ հիմ-
նախնդիրների ինչպես մարզի, այնպես էլ Հայաստանի համար՝ ընդհուպ մինչև ազգա-
յին անվտանգության խնդիր: 

Բանալի բառեր. դպրոց, աշակերտ, շարժընթաց, արտագաղթ, աշակերտների 
դեֆիցիտ, դիմորդների թվի նվազում, մասնագետների ավելցուկ, օպտիմալացում: 

___________________  
 

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА УЧАЩИХСЯ В ШИРАКСКОЙ ОБЛАСТИ 
В КОНЦЕ XX, НАЧАЛЕ XXΙ ВЕКОВ 

Мкртчян Амест 

Резюме 

В данной статье мы проанализировали динамику изменения количества учеников 
за последние 30 лет. Хотя уменьшение количества учеников характерно для всей рес-
публики в Ширакской области оно носит более острый харак тер. Это может привести 
к серьёзным последствиям, как для области, так и для всей Республики Армения, 
вплоть до угрозы национальной безопасности. 

Ключевые слова: школа, ученик, динамика, эмиграция, дефицит учащихся, сок-
ращение количества абитуриентов, излишек специалистов, оптимизация. 

 ___________________  
 

THE DYNAMICS OF THE NUMBER OF PUPILS IN THE SHIRAK REGION AT THE END OF  
THE XX CENTURY AND IN THE BEGINNING OF THE XXΙ CENTURY 

Mkrtchyan Hamest 

Summary 

In this article we have analysed the dynamics of the number of pupils in the Shirak 
region during the last 30 years. Though the decrease of the number of pupils in schools is 
partucular to the whole republic, it takes a treatening turn in Shirak region. It can lead to 
serious problems in the region and in the republic as well, up to violation the rational security.  

Keywords: school, a pupil, dynamics, emigration, the deficit of pupils, the decrease 
of the number of applicants, specialist surplus, optimization. 
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«ՍԱՍՈՒՆՑԻ ԴԱՎԻԹ» ԷՊՈՍԻ 

ԲԱՐՈՅԱԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ 
ԱԶԳԱՅԻՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ 

ՀԻՄՔՈՒՄ∗ 
 

ՂՈՒՅՈՒՄՉՅԱՆ ՀՌԻՓՍԻՄԵ 
Դարպասի միջն. դպրոցի հայոց լեզվի և 

գրականության ուսոուցչուհի  
 

Ժամանակակից սերնդի բարոյական դաստիարակության համար 
խիստ կարևոր է կրթական գործընթացում ժողովրդական էպոսի լիար-
ժեք կիրառությունը: 

«Սասնա ծռեր» դյուցազնավեպը համամարդկային գաղափարներ ար-
ծարծող լայնակտավ էպիկական ստեղծագործություն է, որի պատմական, 
գեղարվեստական նշանակությունն անվիճելի է: Նույնքան անվիճելի է 
հայոց հանճարի այս բանավոր արտահայտության մանկավարժական 
արժեքը. էպոսը դաստիարակության յուրօրինակ հանրագիտարան է, 
որից բարոյապես մաքուր ապրելու դասեր են քաղել բազում սերունդներ: 

Ահավասիկ աշխատանքային դաստիարակության առումով էպոսի 
բերած անմոռանալի դասերը:  

Հստակ երևում է՝ մեր ժողովուրդը գիտակցել է, որ աշխատանքը 
հասարակության զարգացման, մարդու գիտակցության և մշակույթի 
հիմքն է, և էպոսում վերաբերմունքը դեպի աշխատանքը ներկայացվում է 
որպես բարոյական սկզբունք:  

Այս առումով յուրաքանչյուր մանկավարժի նպատակն է, քննության 
առնելով աշխատանքի նկատմամբ բարոյական վերաբերմունքի սկզբուն-
քը՝ որպես ազգային գաղափարախոսություն, պատանիներին դաստիա-
րակել նույն ոգով: 

Աշխատանքի հետ ունեցած կապի և աշխատանքի նկատմամբ  վե-
րաբերմունքի միջոցով է, որ անհատներին վերագրվում են բարոյական 
բարձր արժեքներ, սովորույթներ, պարտավորություններ: Էպոսի հերոս-
ները մարդկային գոյության հիմքն ու կյանքի իմաստը տեսնում են աշ-
խատանքի մեջ: Բաղդասարը Սանասարին ասում է, «Եթե չաշխատիս, 

                                                           
∗ Նյութը ներկայացվել է 17.05.2019 թ.,   գրախոսվել է 23.05.2019 թ.: 
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չուտիս: Ով աշխատի, նա ուտի... մենք գնանք մշակության, աշխատենք 
և ուտենք»: 

Դավիթը սպանում է Սասուն եկած հարկահաններին և կենդանի 
թողնում միայն մեկին` պատվիրելով հայտնաբերել բռնակալ թագավո-
րին. «Խարջն ինչ ա, խարջն ինչ ա, ինքն ուր, մենք ուր: Նա իրա համար 
աշխատի, ուտի և մենք` մեզ համար»: 

Որքան մեծ զգացմունքով է խոսում հայրենի դաշտերում ծավալված 
խաղաղ աշխատանքի մասին Ծովինարը` «կռապաշտ» թագավորի հետ 
ամուսնանալուց առաջ. 

 

…Աշխարք արև կա, աշխարք արեգակ կա, 
Ամեն մարդ խըտ ուտ գործին. 
Ոմանք խըտ ջըրին, օչխրին, 
Ոմանք էլ խըտ էնոնց ռընջբրութենին: 
 

Էպոսում փառաբանվում է աշխատանքը:  
Երկիրն ազատվել է օտար բռնավորից, անսահման ուրախություն է 

տիրում ժողովրդի մեջ: «Պետք է կառուցել». Դավթի ականջին ավերակ-
ների միջից շշնջում է կառուցման, աշխատասիրության հայոց ոգին: Ձե-
նով Օհանի աշխատանքային կոչը, նրա ձայնը «չուր յոթ քաղաք» լսեցին: 
Յոթ քաղաքի բանվորներ, «ուսթեք մարդեր»` ելան եկան Դավթի տուն: 
Ուրախությամբ Մարութա բարձրիկ «Աստվածածին շինին»: Կամ՝ Սասնա 
բերդի կառուցման պատմությունը ժողովուրդը տվել է ինքնաբուխ, 
հաճելի, ընդհանուրին ծառայելու բարօրության գովերգումով: 

Էպոսում ստրկական աշխատանքն էլ է ներկայացված, բայց այն 
հակադրված է ինքնաբուխ աշխատանքի բերած գոհության հետ: Ժո-
ղովրդի իդեալը արդար, ազնիվ աշխատանքն է, որը ընդհանուր շահե-
րից բխած իդեալ է, բայց այն չի մնում իբրև իդեալ, վերացական գաղա-
փար, այլ կոնկրետանում է հերոսների հետագա աշխատանքով: 

Դավիթը պարապությունը ձանձրույթ ու մահ է համարում, խնդրում է 
Ձենով Օհանին՝ իր համար աշխատանք ճարել: 

Այս օրինակները մեր սաներին կրթելիս պետք է ընդգծվեն, ոչ միայն 
գրականության դասերին, այլև մյուս առարկաների դասավանդման ըն-
թացքում, որքանով որ դա թույլ կտան միջառարկայական կապերի հնա-
րավորությունները: 

Անդրադառնալով հերոսների սխրանքներին՝ մենք դարձյալ կարող 
ենք աշխատանքային դաստիարակության խնդիրներ լուծել (Դավթի որ-
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սորդությունը, Մեծ Մհերի՝ առյուծին հաղթելը...): 

Դավթի բերած որսի մսով սնվել է ողջ Սասունը... 
Սասնա հերոսները միայն ռազմիկներ չեն, ոչ էլ անձնական փառքի 

ու երջանկության համար մարտնչողներ. Նրանք, ամենից առաջ, ապ-
րում են աշխատավոր մարդկանց հոգսերով: Սանասարն ու Բաղդասարը 
հսկայական ժայռաբեկորներից կառուցում են իրենց և ուրիշների տները: 
Աշխատում են և աշխատանքում են հերոսացվում ժողովրդի կողմից: 
Նրանք երջանիկ են աշխատանքի մեջ և աշխատանքով: 

Որպես դաստիարակչական յուրօրինակ մեթոդական ուղեցույց օգ-
տագործելով էպոսը՝ մենք դառնում ենք նրա գաղափարների ոչ միայն 
կրողը, այլ պարտավորված տարածողը: Եվ այս կարևոր առաքելությունն 
իրականացնողը ոչ միայն գրականության ուսուցիչն է, այլ ողջ դատիա-
րակչական համակարգը: 

  Դպրոցի խնդիրն է՝ ցույց տալ Սասնա ծռերի բարոյական հատ-
կանիշները` բացահայտ և միջնորդավորված: Երկու դեպքում էլ ազգային 
դաստիարակության հարցի լուծմանն ենք նպաստում: 

Մարդը համարվում է ամեն ինչին, սակայն երբ հարմարվում է վա-
տին, նրան վերափոխելը շատ դժվար է: Մանկության տարիներից երե-
խաներին պետք է ընտելացնել կատարյալին, բարուն, ազնիվին և վեհին, 
այլապես հետո ուշ կլինի: 

«Դաստիարակող իրադրությունը կյանքի իրադրությանն այնպիսի 
ուղղություն տալն է, որի ընթացքում հանգամանքները պարտադրում են, 
և արդյունքում ձևավորվում են անհրաժեշտ հմտություններ, սովորույթ-
ներ կամ համոզմունքներ: 

Հաջորդ բարոյական սկզբունքը, որը մեր էպոսի գաղափարական 
հիմքն է, նրա միջուկը, հայրենասիրությունն է:Գարեգին Նժդեհնը կոչ էր 
անում դիմել «մեծ մեռելներին»: Հայրենասիրական դաստիարակության 
հարցում մեծ տեղ պետք է հատկացնել գեղարվեստական գրականու-
թյանն ու պատմությանը: 

Մեծագույն մարդկանց գաղափարներն ու կյանքի ուսումնասիրությու-
նը, նրանց օրինակով աճող սերնդին դաստիարակելը հզոր միջոց է: Հայ-
րենասիրությունը պետք է սնվի ժողովրդական ակունքներից, ժողովրդա-
կան ավանդություններից: «Չի կարող լինել իսկական հայրենասիրու-
թյուն առանց ազգային դաստիարակության, որը պետք է ոչ միայն նկա-
տելի լինի ինքնըստինքյան,այլև միախառնվի մարդու բոլոր բնութագրա-
կան գծերին և հաղորդի առանձնահատուկ երանգավորում» [1, էջ 133]: 
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Հայրենասիրության գաղափարը էպոսի միջոցով պատանիներին հա-

սանելի դարձնելը շատ կաևոր է: Այստեղ հայրենասիրությունը համազ-
գային և համամարդկային բնույթ ունի: Էպոսում ժողովրդի ցասումն ա-
մենից առաջ ուղղված է արտաքին բռնակալության դեմ: Բայց, իհարկե, 
սխալ կլինի կարծել, որ Սասնա հերոսների օրինակով հայրենասիրու-
թյունը, համազգային ընդգրկում ձեռք բերելով, ստվերում է երկրի ներ-
սում եղած հակասությունները: Ինչպես էպոսում է արտաքին մարտա-
հրավերին դիմակայելը հիմնական համարվում, այնպես էլ՝ ժամանակա-
կից կյանքում: Ապրիլյան պատերազմի հերոսներին համեմատելով էպո-
սի հերոսների հետ` հայրենասիրական որակներով և նաև ներքին հակա-
սությունները ժամանակավոր մի կողմ դնելու առումով՝ փաստում ենք, որ 
նրանք նույն արյան կանչն ունեն: Էպոսում հայրենասիրությունը համազ-
գային է, քանի որ թշնամին գալիս է ոչ միայն շահագործելու, հարկ տա-
նելու, այլև ոչնչացնելու ժողովրդին, կործանելու երկիրն այնպես, որ «Ալ 
Սասուն անուն չեղնի աշխարքի մեջ», մի հանգամանք, որ ստիպել է «սաղ 
Սասունը» ոտքի հանելու, իր էությամբ ներքին կռիվը վերլուծելու համազ-
գային պատերազմի: Այսօր էլ էպոսի հայրենասիրական ձևն ու դրսևո-
րումը արդիական է: Ոչ գերբնական է, ոչ էլ չափազանցված: Այսօր էլ աշ-
խատավոր ժողովուրդն է հայրենասիրության կրողը, էպոսում էլ նույնն է:  

Անձնական և հասարակական փոխհարաբերության հարցը նույն-
պես էպոսում բարոյական սկզբունքի հարց է: 

Դյուցազներգությունը սկսվում է Ծովինարի հայրենասիրական վսեմ 
արարքով: Ժողովուրդը գերադասում է կռվել, արյուն թափել, բայց Ծովի-
նարին չտալ կնության օտար թագավորին: Ժողովուրդը գիտակցում է իր 
արժանապատվությունը և ուզում է կռիվ տալ բռնության դեմ, բայց ոչ եր-
բեք աչքերը բաց նայել, թե ինչպես է ոտնահարվում իր պատիվը: Սա-
կայն Ծովինարը բարվոք է համարում ինքնակամ հանձնվել թշնամուն, 
զոհել իրեն, քան պատճառ դառնալ ազգի կործանմանը: 

 

Մեր ազգն էսքան գնացեր, քիչ մնացեր, 
Հազարավոր հոգիքներ կան. 
Որ ես են կռապաշտ Սինամքարիմ թագավորչառնիմ. 
Աղեկ ա, ես թող կորուսեմ, 
Ոչ թե էն հազար հզարավոր հոգիք կորուսեմ [2, էջ 6]: 
 

Բարձր հոգեկան ուժի տեր կնոջ հոյակապ կերպար է, և մենք պետք 
է հաշվի առնենք այն դաստիարակության գործընթացում: 
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Անհատի և հասարակության շահերի օրինակ է էպոսում նաև բռնա-

կալ Մսրա Մելիքի՝ իր հարկահան Կոզբադինին ուղարկելը Սասուն, որին 
պատվիրում է թալանել ողջ երկիրն ու մարդկանց, հետո ավելացնում է՝ 
բերել 

Ու մանուկի աջ բազուկ 
Ու Դավթի գլուխ [2, Էջ 199]: 
Սասունցիները, չցանկանալով զրկվել իրենց սիրելի, միակ պաշտ-

պան Դավթից, վճռում են՝ լավ է, քառասուն աղջիկ «ժողվրտենք, տանք», 
Դավթին չզոհենք: Դավիթը սասունցի պառավից, ինչպես միշտ, այս 
անգամ էլ իմանալով եղելությունը, դյուցազնին վայել պատասխանում է. 

Ես մե մարդ եմ, իմիկ գլուխ կը տամ, 
Քառասուն կուս աղջկա նամուս չեմ իտա, 
Մեկիկ գլխի փոխնակ ` քառասուն գլուխ չեմ իտա [2, էջ 184]: 
Ծովինարի սերնդին հատուկ որոշում էր սա: Ինչու չասել պատանի-

ներին, որ իրենք էլ են Ծովինարի սերունդը: Դավիթը նույնպես անձնա-
զոհ անհատի կերպար է:  

Հումանիզմը նույնպես բարոյական սկզբունք է էպոսում, նրա հերոս-
ները օժտված են նաև խոր մարդասիրությամբ, մարդկանց նկատմամբ 
սեր ու համակրանք են տածում՝ լինի սասունցի պառավը, թե Մսրա 
ծերունին: 

Բարոյական արժեքներով ապրող մեր ժողովուրդը բանավոր ձևա-
կերպել է նաև բարոյական այն նորմերը, որոնք ավանդույթի ուժով դաս-
տիարակել են սերունդներ: Դրանք այսօր էլ կենսունակ և լավագույն 
միջոցներից են՝ դաստիարակելու նոր սերունդներին:  

Կանայք յուրահատուկ դերակատարություն ունեն էպոսում: Նախ ընդ-
գծենք, որ, ինչպես հավաստում է հայ ժողովրդի այս հանճարեղ ստեղ-
ծագործությունը, հազար և ավելի դարեր առաջ հայ հասարակության 
մեջ կինն ունեցել է առանձնահատուկ դերակատարություն և դիտվել է 
տղամարդուց ոչ պակաս էական՝ որպես հասարակության անդամ և 
ընտանիքի բաղկացուցիչ: Էպոսում դա ձևակերպված է հստակ և սեղմ՝ 
«Առյուծն առյուծ է, էգ էղնի, թե որձ»: Այո, սասունցի կանայք հավասար 
են ամուսիններին իրավունքներով: Ուս ուսի տված ապրում և արարում 
են: Ընդունում են իրենց տղամարդկանց և միայն իրենց տղամարդկանց 
են «տեսնում»: Առաքինի են, արդար, ներողամիտ, եթե ազգային շահ 
կար (Մեծ Մհերին ներելու արդյունքում ծնվեց Դավիթը): Եվ ինչու՞ ներո-
ղամտության լավագույն օրինակ Արմաղանի կերպարով չդաստիարա-
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կենք նոր սերունդներին: «Առյուծածին մայրեր», ապագա զինվորների 
դաստիարակներ չեն կարող դառնալ այն աղջիկները, որոնք կյանքում 
զորավիգ չեն եղել զինվորին: 

Հասարակության և դպրոցի խնդիրն է ցույց տալ վերոհիշյալ և հա-
զարավոր նման պատմությունների իրական լինելը, մեծարել հայ ազա-
տամարտիկի հիշատակը, խոնարհվել ծանր կորստի ցավ ապրող զինվո-
րի վեհության առաջ, մաքուր, անպաճույճ, անաղարտ հայրենասիրու-
թյունը: Այդպիսի իրական օրինակ են Սասնա ծռերը: 

Սասունցի Դավթի վեհ ոգին պետք է դրվի հայ զինվորի կերպարի 
հիմքում: 

 

Դարձեք եկած ճանապարհով 
Ձեր հայրենի հողը Մսրա. 
Բայց թե մեկ էլ զենք ու զոռով, 
Վեր եք կացել մեզ վրա, 

Էն ժամանակ աստված գիտի, 
Ով մեզանից կըլնի փոշման. 
Մենք, որ կելնենք ահեղ մարտի, 
Թե դուք, որ մեզ արիք դուշման … [1, էջ 135-136]: 

 

Անդրադառնալով «Սասնա ծռերի» կառուցվածքին և յուրաքանչյուր 
ճյուղի «օղորմիներին»՝ մենք պատանիների մեջ սերմանում ենք հար-
գանք նախնիների նկատմամբ: Թեև նրանք հեռու անցյալում են, բայց, 
ինչպես Թումանյանն է ասում, «գործն է անմահ», իսկ այն, որ յուրաքան-
չյուր արժանի նախնի «օղորմի» է ստանում, դրանով արդեն գնահատում 
և արժևորում ենք գործը: Արժանավորները «օղորմի» են ստանում, իսկ 
նրանք, որոնց գործերը միայն չար են, նույնպես արժանի են հիշատա-
կության, բայց՝ «ոչ օղորմի նրանց»: Կարող էր իմաստուն ժողովուրդը 
չմտցնել նրանց այդ ցուցակում, բայց ոչ, նրանք էլ իրենց արժանի 
գնահատականն են ստանում այստեղ: Ոչ միայն ներկայի, այլ ապագայի 
համար, որովհետև կենդանի մարդու գործունեությունը նաև ապագայում 
է ապրում: 

Իմ մանկավարժական գործունեության ընթացքում միշտ փորձել եմ 
արժանի ուշադրության արժանացնել էպոսի «օղորմիներին». Դրանց 
բարոյական լիցքն ուղղակի սքանչելի է:  Աշակերտներին հանձնարարում 
եմ  անգիր սովորել այդ հատվածները՝ որպես բարոյական պատգամներ, 
որոնք պետք է անգիր իմանալ ամբողջ կյանքի համար:  
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Ղույումչյան Հռիփսիմե 

Ամփոփում 

Աշխատանքում քննարկվում են հարցեր, որոնք ազգային դաստիարակության 
կարևորագույն խնդիրներ են: Ազգային, բարոյական, աշխատանքային, ֆիզիկական 
ու հոգևոր դաստիարակության հիմքում առաջարկվում է դնել «Սասունցի Դավիթ» 
էպոսի բարոյական սիզբունքները: 

Էպոսի բոլոր ճյուղերում և Սասնա ծռերի կերպարներում ենք փնտրում լավագույն 
ձևերն ու մեթոդները: Էպոսի հերոսները՝ թե՛ կին, թե՛ տղամարդ օժտված են այնպիսի 
գծերով, որոնք ուսանելի են: Էպոսի ոգին հայ ժողովրդի ոգին է, իսկ այն, ինչ առնչվում 
է մեր հերոսների գենետիկ հիշողության հետ, պետք է նպաստել, որ հայ պատանի-
ները նրանց օրինակով դաստիարակվեն: Մեծին հարգելու, ընտանիքի, երախտագի-
տության, նախնիների նկատմամբ ունեցած հարգանքի և գործի անմահության գաղա-
փարի կրողն են, բոլոր հերոսները` Ծովինարը, ժողովուրդը, Սանասարը, Մհերը և 
բելերը, որոնք ստեղծել են Սասնա ժողովրդի ոգին: Եվ այդ ոգին այսօր անհրաժեշտ է 
տալ, արմատավորել և պահպանել: 

Աշխատանքը նպատակ է հետապնդում ինչ-որ չափով նպաստել սաների դաս-
տիարակության գործին, ազգային դաստիարակությունն ու ազգային մտածողությունը 
պահպանելու գործին: 

Բանալի բառեր. հոր անեծքը, պատկառանք հոր հանդեպ, կանայք ազգային 
մտածելակերպի կրողներ, նպատակին հասնել, նպատակը պահպանել: 

_____________  
 

НРАВСТВЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ЭПОСА “ДАВИД САСУНСКИЙ”, ЛЕЖАЩИЕ В ОСНОВЕ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 

Гуюмчян Рипсиме 

Резюме 

В работе рассматриваются вопросы, являющиеся важнейшими задачами нацио-
нального воспитания. В основу национального, нравственного, трудового, физическо-
го и духовного воспитания предлагается поставить нравственные принципы эпоса 
“Давид Сасунский”.  



«ՍԱՍՈՒՆՑԻ ԴԱՎԻԹ» ԷՊՈՍԻ ԲԱՐՈՅԱԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ ... 210 
Наилучшие виды и методы воспитания мы находим во всех ветвях и в образах 

эпоса “Давид Сасунский”.  Герои эпоса, как мужчины, так и женщины, наделены поу-
чительными чертами. Дух эпоса – это дух армянского народа, а генетическая память 
наших героев должна способствовать тому, чтобы армянская молодежь воспитывалась 
на основе этих примеров. Все герои эпоса - Цовинар, народ, Санасар, Мгер и белы, 
которые создали дух народа Сасна, являются носителями идей уважения к старшим, 
семье, благодарности, уважения к своим предкам и бессмертия дела.  

Работа преследует цель каким-то образом способствовать воспитанию учащихся, 
сохранению народного воспитания и народного мышления. 

Ключевые слова: проклятие отца, уважение к отцу, женщины - носители нацио-
нального мышления, достичь цели, сохранить цель. 

 

___________________  
 

THE MORAL PRINCIPLES OF “SASUNTSI DAVID” IN THE BASE OF 
NATIONAL OUTBRINGING 

Ghuyumchyan Hripsime 

Summary 

The questions, discussed in work are the most important problems of national up-
bringing. It is suggested to put the moral principles of Daredevils of Sassoun into the basis 
of national, moral, working, physical and spiritual education. 

We seek for the best ways and the best methods of education in all the branches of 
the epic and among all the characters of Daredevils of Sassoun. Both the male and female 
heroes are gifted with such features that are instructive. The spirit of the epic is the spirit 
of the people, the nation and what has to do with our heroes' genetic memory we must 
promote everywhere, so that Armenian adolscent be upbrought by the example of Dare-
devils of Sassoun. Tsovinar, the people, Sanasar, Mher and everyone who have created the 
spirit of the people of Sassoun are the carriers of principles of respecting the elders, de-
fending the motherland, are the carriers of family, gratitude. They are the carriers of re-
spect having for ancestors of the idea of imortality of the case. And today it's necessary to 
give, to implant, to value and to keep that spirit. 

Work persues goal to assist somewhat the promoting of the deeds of pupils' upbring-
ing, to the deeds of maintaining national education and national thinking. 

Keywords: Fater's damnation, respect towards father, women as the holders of na-
tional mentality, to reach the goal, to maintain the goal. 
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ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ 

 
Հոդվածները կարող են ներկայացվել հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուներով՝ 

ընդհանուր ծավալը մինչև 12 էջ (ցանկալի է վերջին էջն օգտագործել ամբողջությամբ): 
Հոդվածը պատրաստել MS Word 2003 տեքստային խմբագրիչով: Տեքստը շարել 

Armenian Phonetic Unicod` GHEA Grapalat տառատեսակով (բոլոր լեզուներով), տառա-
չափը` 12, միջտողային հեռավորությունը` 1.5, էջի ֆորմատը` А4, լուսանցքները՝ բոլոր 
կողմերից 2 սմ: 

Խմբագրություն ներկայացնել հեղինակ(ներ)ի 300 dpi խտությամբ էլեկտրոնա-
յին կամ 5x6 չափսի լուսանկարներ: 

Առաջին էջի վերին տողում հոդվածի տեքստի լեզվով փոքրատառերով նշել հոդ-
վածի վերնագիրը, մեկ տող ներքև՝ հեղինակ(ներ)ի անուն-ազգանուն(ներ)ը: Հաջորդ 
տողում տալ հեղինակ(ներ)ի գիտական աստիճանը, կոչումը, եթե ունի(ունեն), աշխա-
տանքի վայրը, պաշտոնը:  

Նոր տողից շարադրել հոդվածի հիմնական տեքստը: Նկարները, գծանկարները 
և աղյուսակները պետք է ունենան վերնագրային բացատրություններ և համարակա-
լում, որոնք տեղակայվում են նկարների տակ և աղյուսակների վրա՝ նույն կամ հա-
ջորդ էջում դրանց հղում կատարելով: Հոդվածում չընդգրկել գունավոր նկարներ, 
գծանկարներ: Բանաձևերը և մաթեմատիկական արտահայտությունները տալ Micro-
soft Equation, 10 տառաչափով: Բանաձևերը ներկայացնել առանձին տողով և մեջտե-
ղում, իսկ հիմնականները նաև համարակալել նույն տողի աջ անկյունում (փակա-
գծերի մեջ): 

Հոդվածում օգտագործվող գրական աղբյուրները պետք է ունենան օգտագործ-
ման հերթականությանը կամ այբբենական դասավորությանը (ըստ լեզուների) համա-
պատասխան համարակալում, տեքստում նշել` [1], [2, ],...տեսքով: Հոդվածի վերջնա-
մասից մեկ տող ներքև գրվում է ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ և ըստ ընդունված ստանդարտի 
տրվում է գրականության ցանկը: Ցանկալի է գրականության ցանկում ընդգրկել 
մինչև 10 հրատարակություն: 

Գրականությունից հետո՝ մեկ տող ներքև տրվում են ամփոփումներ հայերեն, 
ռուսերեն, անգլերեն լեզուներով, որը պարունակում է հոդվածի վերնագիրը, հաջորդ 
տողում հեղինակի(ների) անուն-ազգանունը(ները), այնուհետ համառոտ ամփոփումը, 
հաջորդ տողում 7-8 բանալի բառ: 

Վերոնշյալ պահանջները բավարարելուց հետո A4 ֆորմատի վրա տպված մեկ 
օրինակով և էլեկտրոնային տարբերակով հոդվածը ներկայացնել խմբագրություն: 

Չի թույլատրվում ներկայացնել նախկինում հրատարակված կամ տպագրության 
համար այլ հանդեսներ ուղարկած հոդվածներ: Հոդվածը ներկայացնելիս հեղինակը 
վերջին էջում գրում է՝ «Հոդվածը ներկայացվում է հրատարակման առաջին անգամ» և 
ստորագրում է: 

Մեկ տող ներքև տրվում է հոդվածագրի էլեկտրոնային հասցեն, հեռախոսահա-
մարը, հոդվածի ներկայացման ամսաթիվը: 

Խորհրդի կողմից հրատարակման չերաշխավորելու դեպքում հոդվածը մնում է 
խմբագրությունում: 
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