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ՆԱԽԱԲԱՆ 

 

Ապագա մասնագետների պատրաստման գործընթացի արդյունավե-

տությունը պայմանավորում է նրա կայացումն ու ինքնիրացումը մասնա-

գիտական գործունեության մեջ։ Մեր կողմից իրականացվող նախագիծն 

ուղղված է ապագա մասնագետի անձի հոգեբանական գնահատմանը, 

քանի որ այն կարող է նպաստել մասնագիտական գործունեության մեջ 

սեփական անձի կարողությունների և հմտությունների գիտակցմանը, 

սահմանափակումների վերանայմանը, մասնագիտական կերպարի ձևա-

վորմանը, նույնականացմանը։ Հոգեբանական այս գործընթացները ան-

շուշտ ապահովում են մասնագետների անձնային աճը, հասունությունը 

անը։  

Մինչ այժմ մեր կողմից իրականացված նախագծերը, որոնք ուղղված 

են եղել հոգեբանական տեխնոլոգիաների մշակմանը և սովորողի անձի 

ինքնորոշմանը, տեսական և հետազոտական արդյունքներ են տվել մաս-

նագիտական պատրաստման հիմնախնդիրն ավելի մանրամասն ուսում-

նասիրելու և կիրառական ելքեր գտնելու համար։ Վերջին տարիներին 

տպագրվել են հոդվածներ, աշխատանքային խմբի անդամները հանդես 

են եկել զեկուցումներով  տեղական և միջազգային գիտաժողովներում 

(Երևան, Դոնի-Ռոստով, Պրահա), անցկացվել են թեմատիկ-քննարկում-

ներ, իրականացվել են վերապատրաստումներ ինչպես Երևանում, այն-

պես էլ մարզերում։ Նախագծի իրականացման ընթացքում ԵՊՀ փիլիսո-

փայության և հոգեբանության ֆակուլտետում տեղի է ունեցել գործնական 

հանդիպում հանրակրթության մասնագետների, հոգեբանների և մանկա-

վարժների հետ՝ «Երիտասարդների զբաղվածության և ձեռներեցության 

կենտրոն» հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչների հա-

մագործակցությամբ։  

Սույն ձեռնարկում փորձել ենք ներկայացնել մասնագիտական պատ-

րաստման հոգեբանական գնահատմանն ուղղված տեսական վերլուծու-

թյունները, մշակված և տեղայնացված հոգեբանական գնահատման գոր-

ծիքակազմը՝ համապատասխան թեստերով և հարցարաններով, ինչպես 

նաև կիրառական վարժությունների շարքը, որը փորձարկվել է հան-

րակրթական և բարձրագույն կրթական հաստատությունների սովորող-

ների շրջանում։ Հաշվի առնելով սեփական անձի հետաքրքրությունների 
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և ապագա մասնագիտության սկզբնական ինքնորոշման քայլերի կարևո-

րությունը դեռահասության տարիքում՝ գործնական աշխատանքների 

իրականացումը սկսել ենք մասնագիտացված քոլեջներից։ Պարզ է դար-

ձել, որ տեղեկացվածությունը, մասնագիտությունների մասին պատկե-

րացումները բավարար չեն մասնագիտական ինքնորոշման և պատ-

րաստման համար։ Եվ մեր աշխատանքների հիմնական ուղղությունն են 

դարձել տեսագործնական և կիրառական աշխատանքներն արդյունավետ 

իրականացնելու հոգեբանական գնահատման գործիքների և նյութերի 

պատրաստումն ու տարածումը, համապատասխան մասնագետների 

շրջանում վերապատրաստումների իրականացումը։  

Սույն ձեռնարկը կազմված է երեք մասից. տեսական, գործնական 

(գնահատման) և կիրառական։ 

Ձեռնարկի առաջին մասը վերաբերում է մասնագիտական պատ-

րաստման հիմնախնդրին։ Անդրադարձել ենք մասնագիտական պատ-

րաստման նախադրյալներին, որոնք դրսևորվում են մասնագիտական 

կրթության տարիներին։ Մասնագիտական պատրաստման գործընթա-

ցում կարևորելով հոգեբանական գործոնների դերը՝ առանձնակի ուսում-

նասիրել ենք մասնագիտական Ես-ը և նույնականությունը։  

Ձեռնարկի երկրորդ մասն ընդգրկում է թեստեր և հարցարաններ, 

որոնք ևս ներկայացվում են երկու ենթամասով։ Սկզբում ներկայացված 

են անձի մոտիվացիոն ոլորտի բաղադրիչների գնահատման գործիքները, 

որոնք դուրս են բերում անձի ինքնահսկման, մասնագիտական ուղղվա-

ծության, հաջողության և անհաջողության հանդեպ վերաբերմունքի, կեն-

սական, ստեղծագործական ակտիվության, ինքնուրույնության, նախա-

ձեռնողության և այլ կարևորագույն ցուցանիշներ և որոնք անմիջա-

կանորեն նպաստում են սովորողի անձի ինքնաճանաչմանն ու մասնագի-

տական ուղղվածության դուրսբերմանը։ Մյուս ենթամասում ներկայաց-

ված են մասնագիտական գործունեության գնահատմանն ուղղված մեթո-

դիկաները, որոնք վերաբերում են մասնագիտական պատրաստվածու-

թյանը, մասնագիտական աճին և հասունությանը, գործողություն իրակա-

նացնելու պատրաստվածությանը, կարգավորիչ գործունեություն իրակա-

նացնելու նախադրյալներին և այլն։  

Ձեռնարկի երրորդ մասը կիրառականն է։ Այն հագեցված է հոգեբա-

նական խթանիչ վարժանքներով, մասնագիտական պատրաստմանն 
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ուղղված տարաբնույթ վարժություններով և տեխնիկաներով։ Դրանք վե-

րաբերում են մասնագիտությունների մասին տեղեկություններին, թե՛ սե-

փական անձի արժեքներին և հետաքրքրություններին, թե՛ մասնագիտա-

կան կարողություններին և հմտություններին և թե՛ հուզական վերաբեր-

մունքին՝ այս կամ այն գործունեության հանդեպ։ Թրեյնինգային բնույթի 

շարունակական վարժությունների շարքը կարող է ունենալ երկարաժամ-

կետ արդյունավետ կիրառություն կրթական հաստատություններում հո-

գեբանական աշխատանքներ իրականացնելու ընթացքում։ 

Ձեռնարկի վերջում առաջարկվում է հիմնական և լրացուցիչ գրակա-

նություն, որը ներառում է ոչ միայն մասնագիտական պատրաստման 

հիմնախնդիրն ուսումնասիրող հեղինակների աշխատությունները, այլև 

վերջին տարիներին մասնագիտական գործունեության վերաբերյալ մեր 

կողմից իրականացված տեսական և հետազոտական աշխատանքների 

տպագրությունները։  
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Անձի մասնագիտական պատրաստման հիմնախնդիրը արդիական է 

բոլոր ժամանակների համար և չի կորցնում իր կարևորությունը հոգեբան 

մասնագետների շրջանում։ Մասնագիտական հմտությունների ձևավո-

րումը և մասնագիտության մեջ անձի կայացումը` որպես անձի ինքնա-

զարգացման պահանջմունք, նպաստում են  մասնագիտացմանը, աշխա-

տանքային գործունեության մեջ աճին: Սակայն դժվար է անդրադառնալ 

այս հարցերին, առանց մեկնաբանման: Շարունակական կրթության պայ-

մաններում այսօր բացակայում են մասնագիտական ինքնորոշմանն ու 

ընտրությանն ուղղված հոգեբանական աշխատանքները [3], այսինքն՝ աշ-

խատանքներ տարվում են, բայց դրանք համակարգված չեն և չունեն ընդ-

հանուր նպատակաուղղվածություն։ Կարծում ենք, որ հոգեբանական աշ-

խատանքների հիմքում ոչ միայն պետք է դրվի անձի պահանջմունքների 

և հնարավորությունների գնահատումը, այլև պետք է հաշվի առնվեն աշ-

խատաշուկայում տվյալ մասնագիտության պահանջարկներն ու դրանց 

ներկայացվող աշխատանքային չափորոշիչները: Տարիների ընթացքում 

մեր կատարած հետազոտություններն ունեցել են հենց այդ ուղղվածու-

թյունը [10]։ 

Աշխատանքային խմբի մշակած և հավաքագրած տեխնոլոգիաների 

շնորհիվ դուրս են բերվել այնպիսի սահմանափակումներ, որոնք պայմա-

նավորված են սոցիալական ինստիտուտների համակարգված և համալիր 

փոխգործունեության բացակայության հետ։ Մասնագիտական ինքնորոշ-

ման, կողմնորոշման և ընտրության հիմնախնդրի լուծումն այն է, որ հո-

գեբանական ուղղորդման գործընթացի արդյունավետ կազմակերպումը 

կհանգեցնի ընդհանուր կրթության համակարգում գործնական մի շարք 

բարեփոխումների: Առաջին հերթին այն կնպաստի մասնագիտական 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ  

ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ  

(ՏԵՍԱԿԱՆ ԱԿՆԱՐԿ) 

ՏԵՍԱԿԱՆ ՄԱՍ 
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պատրաստվածության արդյունավետության բարձրացմանը և կրթու-

թյուն-աշխատանք անցման դժվարությունների հաղթահարմանը։ 

Ներկայում աշխատաշուկայում տեղի ունեցող արագընթաց փոփո-

խությունների և մասնագետների պատրաստման գործընթացի միջև առ-

կա է հակասություն, ինչի մասին բազմիցս ասվել է մեր աշխատանքնե-

րում [1; 2; 11; 15]: Մի կողմից՝ ժամանակակից աշխատաշուկան բնու-

թագրվում է համապատասխան մասնագետի պահանջների ոչ հստակ չա-

փորոշիչներով, իսկ մյուս կողմից՝ դպրոցի շրջանավարտներից միայն 

որոշներն են կողմնորոշված մասնագիտության ընտրության հարցում:  

Մասնագիտական պատրաստման նախնական՝ ինքնորոշման փու-

լում շատերը կարիք ունեն մասնագիտական խորհրդատվության և մաս-

նագիտության ընտրության ուղղորդման, որպեսզի սովորողների մոտ 

ամբողջական դառնան մասնագիտությունների աշխարհի մասին պատ-

կերացումները։ Անհրաժեշտ է, որ նրանք ոչ միայն կողմնորոշվեն իրենց 

ապագա մասնագիտական գործունեության մեջ, այլև հասկանան, թե ինչ-

պես կարելի է ձեռք բերել հոգեբանական ինքնորոշման ուղղորդում  մաս-

նագիտական հետագա աճի և գործունեության համար [3, էջ 16-33]: 

Հոգեբանական տեխնոլոգիաներով մասնագիտական պատրաստման 

նախադրյալների գնահատման համակարգում առանձնացվում են ինչ-

պես սովորողների անհատական առանձնահատկություններն ու կարո-

ղությունները, այնպես էլ նրանց մոտիվացիոն ոլորտի ցուցանիշները։ 

Սակայն կարևոր են նաև այն կրթական պայմանները, ծրագրերը, դասա-

վանդման համակարգը, որոնք նպաստում են սովորողի անձի ինքնաճա-

նաչմանը, արդյունավետ զարգացմանը և սովորողների առջև կրթական 

նոր պահանջների ձևավորմանը։ Յուրաքանչյուր շրջանավարտ, մտածե-

լով իր ապագայի մասին, առաջին հերթին որոշում է, թե ինչ մասնագի-

տություն ընտրի: Կյանքի այդ առանձնահատուկ շրջանում հոգեբաններն 

արժեքավոր ծառայություն կմատուցեն դեռահասներին, վաղ պատանի-

ներին, եթե օգնեն նրանց տիրապետել ինքնուրույն մասնագիտություն 

ընտրելու հմտություններին: Սովորողներին պետք է տալ հնարավորու-

թյուն, որ հենց իրենք ընտրեն իրենց համար ցանկալի՝ այսպես ասած 

ապագայի կերպարը: 

Վստահ կարող ենք ասել, որ սովորողի անձի անհատական-տիպա-

բանական առանձնահատկությունների իմացությունը և դրանց հետ սո-
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վորողի ապագա մասնագիտության համապատասխանություններ գտնե-

լու կարողությունը արդյունավետ ընթացք են տալիս ապագա մասնագի-

տությունը կրողի պատրաստվածությանը, մասնագիտական որակների 

ձևավորմանը և որ ամենակարևորն է՝ դրանց գիտակցմանը [1, էջ 55-86]: 

Սովորողների շրջանում հստակ ձևավորված գիտելիքները, կարողու-

թյունները և հմտությունները գնահատելու ունակությունները իհարկե 

խթանում են մասնագիտական պատրաստվածությունը և լավագույն հիմք 

են ապագա մասնագիտական հասունության ու աճի։ Այսօր դեռևս ինք-

նաճանաչման և ինքնաբացահայտման հատկությունները չեն ներդրվում 

ապագայի պլանավորման և մասնագիտական աճի մոդելում․ սովորող-

ները հստակ կողմնորոշված չեն իրենց ցանկություններում, նպատակնե-

րում և ձգտումներում, անհամապատասխանություն է նկատվում նրանց 

առարկայական նախասիրության և ապագա մասնագիտական ինքնորոշ-

ման միջև [2; 3; 11]: Սրան ի հակադրություն՝ դպրոցական տարիքում կեն-

սական մոտիվացիան բարձր է, ձգտում են հաջողությունների, ինքնու-

րույն են, նախաձեռնող, ակտիվ և կենսական ուժով լի, սակայն այս ներու-

ժը համապատասխանաբար ուղղորդված չէ ուսման գործընթացին: 

Կրթություն ստանալու փուլում անձը դեռևս չունի ձևավորված պատկե-

րացումներ ապագա մասնագետի կերպարի և գործունեության մասին։ 

Մասնագիտական պատրաստման հոգեբանական գնահատման տեսան-

կյունից առաջնահերթ է հոգեբանական աջակցության և ուղղորդման ար-

դյունքում սովորողների մոտ ձևավորել համարժեք ինքնագնահատում, 

սեփական հավակնություններն ու կարողությունները ինքնուրույն գնա-

հատելու ունակություն, որի շնորհիվ անձի մոտ կարող են ձևավորվել ոչ 

միայն իրատեսական պատկերացումներ մասնագիտական պատրաստ-

ման գործընթացի վերաբերյալ, այլև կձևավորվի որոշակի հեռանկարային 

«պատկեր»՝ մասնագիտական գործունեության իրականացման և հետա-

գա ընթացքի նկատմամբ։ Այս մասին են փաստում նաև մեր կողմից կա-

տարված և ներկայում իրականացվող տեսական և հետազոտական մի 

շարք վերլուծություններ։ Մասնավորապես, դրանց մի մասը փաստում է, 

որ սովորողների մոտ բարձր է ընդհանուր մոտիվացվածությունը, ինքնու-

րույնությունը, հստակ են իրենց կենսական որոշումներում, բայց մասնա-

գիտության ընտրության հարցում թույլ են պատկերացումները սեփական 

գիտելիքների, ցանկությունների իրատեսական գնահատման և նախընտ-

րելի մասնագիտությունների վերաբերյալ: Նաև սովորողների, դիմորդնե-
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րի և աշխատանք փնտրող երիտասարդների մոտ հիմնականում բացա-

կայում են մասնագիտությունների մասին ամբողջական պատկերացում-

ները: Այս ամենը հանգեցնում է մեկ ընդհանրական գաղափարի․ մինչև 

մասնագիտություն ընտրելը անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտություն-

ների վերաբերյալ համակարգված պատկերացումներ, որոնք ոչ միայն 

պետք է համադրվեն սովորողների կարողությունների և գիտելիքների 

հետ, այլև պետք է համապատասխանություն ունենան սովորողի անձի 

սեփական հետաքրքրությունների, ցանկությունների, հակումների և մո-

տիվացիոն ոլորտի այլ ցուցանիշների հետ։ Խոսքը վերաբերում է այնպի-

սի ցուցանիշների, ինչպիսիք են՝ կենսական ակտիվությունը, ձգտումը սո-

ցիալական կարգավիճակի, ստեղծագործական ակտիվությունը և այլն։ 

Մասնագիտություն ընտրելուն հաջորդում է կարիերայի առաջնայ-

նության խնդիրը։ Այն մշտապես մնում է արդիական և դրսևորվում է 

առաջխաղացման մեջ խնդիրները հաղթահարելու անհրաժեշտությամբ։ 

Դրանք ծագում են ձգտումների և պահանջների հակասությունների միջև 

և հաղթահարվում են որոշակի բալանսավորման արդյունքում։ Լավա-

գույն լուծումները, իհարկե, պետք է փնտրել տեղեկացվածության, հասա-

րակական բարձր գիտակցության և սեփական հաջողությունների 

համարժեք գնահատման արդյունքում։ Երբ ընտրության առջև կանգնած 

անձը տեղեկացված է իր և մյուսների հաջողություններից, ունի մրցակցե-

լու և հարմարվելու բավարար կարողություններ, նրա համար բնականոն 

է դառնում թե՛ մասնագիտություն ձեռք բերելու, թե՛ մասնագիտության 

մեջ կայանալու և թե՛ մասնագիտական կերպարի հետ նույնականանալու 

գործընթացը։ Կարևոր է, որ կրթական հաստատություններում մասնագի-

տությունների մասին համապատասխան աջակցություններն ու տեղե-

կատվական ուղեցույցները լինեն մատչելի, հասանելի և ունենան լայն կի-

րառություն։ Տեղեկատվական ցանկացած ուղեցույց, ձեռնարկ, մեթոդա-

կան նյութ և մասնագիտություններին վերաբերող գրքույկ կարող է լրաց-

նել սովորողների անորոշությունն ու տարաձայնությունները հոսքային 

կամ մասնագիտական ընտրության ճանապարհին։ Ի. Կլիմովն իր աշխա-

տություններում առանձնացնում է չորս տարբեր մոտեցումներ, որոնք 

ուղղակիորեն կապված են մասնագիտական պատրաստվածության, 

առաջընթացի և կարիերայի հետ. դրանք են՝ անձի անհատական ինքնո-

րոշումը, շրջապատող մեծահասակների անհատական ինքնորոշման ազ-

դեցությունը, մասնագիտական գործնական ազդեցությունների ոլորտը և 
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գործնական ուղեցույցները՝ որպես երիտասարդությանն ուղղորդող սո-

ցիալական գործընթաց [9]:  

Մասնագիտական պատրաստվածությունը անվերջանալի, մշտապես 

փոփոխվող և զարգացող գործընթաց է։ Այն կարող է ընթանալ ողջ կյան-

քում և ունենալ որակական փոփոխություններ, բարելավումներ, և այդ է 

պատճառը, որ մասնագիտական տեղեկատվության ցանկացած տիպի 

ազդեցություն առավել նշանակալի է դառնում, երբ պետք է կատարել 

ընտրություն կրթական տարբեր փուլերում՝ հոգեբանական ուղղորդման 

մեխանիզմների ներքո։ Սովորողին հնարավորություն է տրվում հետևելու 

սեփական ցանկություններին և հնարավորություններին, ճանաչելու 

մասնագիտական ուղղվածությունները, արժևորելու դրանք տարբեր տե-

սանկյուններից։ Այս ամենն իրականացվում է անձի հոգեբանական գնա-

հատման և ուղղորդման ճանապարհով։ Սակայն մեր իրականության մեջ 

շատ դժվար է կատարել ճշգրիտ կանխատեսումներ՝ ի նպաստ ապագա 

մասնագետի։ Կան մի շարք դրույթներ, որոնք համոզիչ են դարձնում աս-

վածը [11, էջ 50]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Մասնագիտական պատրաստման հոգեբանական գնահատման տե-

սանկյունից ամենակարևոր գործոններից մեկը անձի ինքնուրույնու-

 

 Հոգեբանական, մասնավորապես ինտելեկտի չափման թեստերը, 

դուրս են բերում անձի զարգացման այն հասանելի մակարդակը, որն 

առկա է, սակայն մասնագիտական պատրաստման տեսանկյունից 

կարևոր են այն ձգտումներն ու նվաճումները, որոնք ի հայտ են գալիս 

գործունեության ընթացքում և ապագա մասնագետը կարող է լինել 

դրանց պոտենցիալ կրողը։ Սակայն ոչ մի գործիքակազմ չի կարող 

տալ անձի հնարավորությունների փոփոխության հստակ պատկերը։ 

 Գիտելիքների ձեռքբերման ընթացքում սովորողների մոտ դժվար է 

գնահատել այս կամ այն գործունեության անհատական ուղղվա-

ծությունը կամ ոճը։ 

 Անձի մոտիվացիոն ոլորտի ցուցանիշները՝ որպես ներքին դրդիչներ, 

կարող են փոխհատուցել անձի մի շարք սահմանափակումներ, որոնք 

պայմանավորված են նրա ընդունակություններով։ 
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թյունն է։ Նախկինում կատարված հետազոտոթյունների արդյունքներում 

ընդգծվում էր այն հանգամանքը, որ որքանով սովորողների մոտ արտա-

հայտված էր ինքնուրույնության ցուցանիշը, այնքանով նրանք ավելի 

հստակ կողմնորոշված էին դեպի մասնագիտությունը և արդեն իսկ ունե-

ին ձևավորված վերաբերմունք ապագա մասնագիտության հանդեպ։ Որ-

պես անձնային որակ` ինքնուրույնությունը վերաբերում է ինքնուրույն 

գործելուն, ինքնուրույն որոշումներ կայացնելուն, սեփական արարքնե-

րում ինքնուրույն պատասխանատվություն կրելուն։ Այն ձևավորում է 

որոշակի ինքնավերաբերմունք և ինքնահարգանք սեփական հնարավո-

րությունների և կարողությունների հանդեպ, ինչը շատ կարևոր է ոչ 

միայն մասնագիտական պատրաստման գործընթացում, այլև ողջ կենսա-

գործունեության համար։ Ինքնուրույնությունը նաև նպաստում է անձի 

համարժեք  ինքնագնահատմանը և մասնագիտական պատրաստման 

գործընթացի ճանապարհին այն խթան է դառնում մասնագիտական Ես-ի 

ձևավորման համար։ Մասնագիտական Ես-ը ներառում է մասնագիտա-

կան գործունեության մասին համապատասխան պատկերացումները, 

առաջընթացի հնարավորությունները՝ որպես տվյալ մասնագիտությունը 

կրողի անձնային աճ ու զարգացման հեռանկարներ։ Մասնագիտական 

Ես-ի ձևավորումը նպաստում է աշխատանքային գործունեությանը 

հարմարվելուն՝ ապահովագրելով հոգեբանական մի շարք դժվարություն-

ներից և սահմանափակումներից։ Հակառակ դեպքում երիտասարդ մաս-

նագետը հանդես է գալիս միայն որպես կատարող, ենթակա՝ զերծ մնալով 

նախաձեռնողականությունից, նոր գաղափարների, ստեղծարար մոտե-

ցումների առաջարկներից, ճկուն գործելակերպից։ Կարծում ենք, որ այ-

սօր մեր հասարակության մարտահրավերները հակադարձում են նշվա-

ծին՝ կանխատեսելով և կարևորելով ապագա մասնագետների ինքնու-

րույն գործելաոճն ու ինքնահաստատումը մասնագիտական գործունեու-

թյան մեջ։ Ի վերջո, մասնագիտական Ես-ի ձևավորումը նպաստում է աշ-

խատանքային տարբեր խնդիրների և հակասությունների ինքնուրույն 

լուծման ուղիների մշակմանը ու առավել ևս՝ դրանց կանխարգելման 

հնարավորությունների ընդլայնմանը։  

Մասնագիտական պատրաստման հիմնախնդրի ուսումնասիրման 

շրջանակներում մեր կողմից կատարված մեկ այլ հետազոտության ար-

դյունքներից պարզ երևում է, որ դեռևս գերակայում  են այն մասնագիտու-

թյունները, որոնցում առկա են «մարդ-մարդ» հարաբերությունները, 
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շփումները, տարբեր ծառայություններ՝ կապված մարդկային փոխհարա-

բերությունների, խորհրդատվությունների հետ։ Չանտեսելով և չնվազեց-

նելով տեխնոլոգիաների ինտեգրումը առօրյա կյանք և մասանագիտական 

գործունեություն, միևնույնն է, մարդը չի բավարարվում տեխնոլգիաների 

կիրառմամբ և դրանք ծառայեցնում է ի նպաստ շփումների։ Եթե հեռախո-

սակապ, ուրեմն՝ սենսոր՝ վիզուալ ներկայացուցչականության հնարավո-

րություններով, եթե մասնագիտական գործիքակազմ, ուրեմն՝ առավելա-

գույնս հարմարեցված մարդուն, եթե սարքավորումներ, ուրեմն՝ արհես-

տական ինտելեկտի փոքր կամ միջին հնարավորություններով և այլն… 

Մասնագիտական պատրաստման գործընթացի անխուսափելիորեն կա-

րևոր խնդիր է տենոլոգիաների տիրապետման համար կարողություննե-

րի և հմտությունների ձևավորումը։ Սովորողների շրջանում հոգեբանա-

կան գնահատման և ուղղորդման համակարգված մոտեցումները նպաս-

տում են մասնագիտական պատրաստման հիմնախնդրի պարզաբան-

մանը և լուծմանը նպատակաուղղված աշխատանքների իրականացմանը։ 

Այն է՝ խմբային ուղղորդված աշխատանքներ և թրեյնինգներ՝ փորձառու 

մասնագետների ուղեկցմամբ, քննարկումներ՝ մասնագիտությունների 

առավելությունների և սահմանափակումների մասին, մասնագիտական 

բանավեճեր՝ ինքնիրացման հեռանկարների շուրջ և այլն։ 

Ինչպես արդեն նշել էինք, մասնագիտական պատրաստման գործըն-

թացում կարևորվում է անձի մոտիվացիոն ոլորտը՝ իր ներքին և արտա-

քին բաղադրիչներով։ Այսպես, մասնագիտական կայացման, մասնագի-

տության մեջ սեփական դիրքորոշումների, հետաքրքրությունների և հա-

կումների բավարարման, ինքնիրացման կայուն հեռանկարների ձևավոր-

ման և նպատակների իրագործման համար լավագույն նախապայման են 

գիտելիքների ձեռքբերման հետ զուգահեռ ապագա մասնագետի անձի հո-

գեբանական գնահատումն ու ուղղորդումը։ Այս առումով կարևորում ենք 

ոչ միայն հոգեբանական թեստերի, տարաբնույթ գործիքակազմի կիրա-

ռումը սովորողների և երիտասարդ մասնագետների շրջանում, այլև 

նրանց հետաքրքրությունների, հակումների և հնարավորությունների 

համարժեք գնահատումը, համադրումն ու հակադրումը գնահատվող ցու-

ցանիշների հետ, բաց քննարկումներն ու շփումները մասնագիտական 

տարբեր հարթակներում։ 
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ՍՈՎՈՐՈՂԻ ԱՆՁԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐԸ 

Մասնագիտական կրթություն  

 

Մասնագիտական կրթությունը, որը կատարում է մասնագիտական 

պատրաստվածության գործառույթ, ենթադրում է ձեռքբերման երկու ճա-

նապարհ՝ ինքնակրթություն և կրթություն մասնագիտական հաստատու-

թյուններում [19, էջ 50]: Մասնագիտական կրթության հաջողությունը 

սահմանում է այնպիսի կարևոր հոգեբանական բաղադրիչ, ինչպիսին 

«պատրաստվածությունն» է այս կամ այն մասնագիտությունը ձեռքբերե-

լու ժամանակ (հուզական, դրդապատճառային): Մասնագիտական պատ-

րաստվածության առաջին քայլը մասնագիտական գործունեության ոլոր-

տի ինքնաբացահայտումն է, որը մարդու կողմից իրականացվում է ներ-

քին պաշարների, ներուժի վերլուծության արդյունքում՝ համապատաս-

խանեցնելով մասնագիտութունը պահանջարկի հետ: Հոգեբանական տե-

սանկյունից մասնագիտություն ընտրելը երկկողմանի գործընթաց է. 

ա) ընտրության սուբյեկտ, այսինքն՝ նա, ով ընտրում է, 

 բ) ընտրության օբյեկտ՝ այն, ինչը ընտրում են: 

Ընտրության օբյեկտը և սուբյեկտը սահմանում են մասնագիտական 

կրթության հեռանկարները [15, էջ 89]: Սա հոգեբանական բավականին 

բարդ գործընթաց է, և շատ դժվար է ասել, թե այն մարդու կյանքի որ փու-

լում կարող է դառնալ համարժեք: Մարդը և նրա ընտրած մասնագիտու-

թյունը անցնում են միաձուլման, նույնականացման ճանապարհ, մասնա-

գիտությունը դառնում է մարդու կենսագործունեությունը՝ այն հիմնակա-

նը, առաջատարը, որով մարդը ապահովում է իր ֆիզիկական, սոցիալա-

կան և հոգեբանական գոյությունը:  

Մասնագիտության ընտրությունը միանշանակ փաստ չէ: Մասնագի-

տության ընտրությունը բաղկացած է մի շարք փուլերից, որոնք միավոր-

ված են միևնույն գործընթացում: Ընդ որում, փուլերի հաջորդականությու-

նը կախված է արտաքին պայմաններից և մասնագիտության ընտրության 

ժամանակ սուբյեկտի անհատական առանձնահատկություններից:  
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ԱՊԱԳԱ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ 

 

Մեր երկրում և հարակից տարածաշրջաններում տեղի ունեցող փո-

խակերպումները, եվրոպական կրթական համակարգի ներմուծումը, 

մասնագիտությունների մասին պատկերացումները, ընկալումները և 

դրանց ներկայացվող պահանջները առաջ են բերում կրթության հիմ-

նախնդիրների վերանայման, կրթության կազմակերպման միջոցների վե-

րափոխման անհրաժեշտություն, որոնք ուղղված կլինեն ժամանակակից 

մարդու զարգացմանը: 

Ներկա ժամանակաշրջանում բարձրագույն կրթությունն ընթանում է 

մասնագիտական պահանջարկի և աշխատաշուկայում ունեցած մրցակ-

ցության հիման վրա: Ժամանակակից մասնագետը պետք է ունենա 

բարձր որակի պատրաստվածություն, ինքնուրույն որոշումներ կայացնե-

լու ունակություններ և ստեղծարարական հմտություններ, մասնագիտա-

կան գործունեության նպատակների համար տեղեկատվական լայն հոս-

քում ընտրություն կատարելու և դրանք զարգացնելու կարողություններ, 

ինչպես նաև ինքնակատարելագործման և անընդհատ ինքնագնահատ-

ման ներուժի դրսևորումներ: 

Սովորողների մասնագիտական պատրաստվախության հիմնաքարը 

ինքնուրույնությունն է, հատկապես մասնագիտական կրթության և մաս-

նագիտական որակների զարգացման հարցում: Ինքնուրույնության զար-

գացումն է հնարավորություն տալիս ինքնաճանաչման և ինքնագնահատ-

ման որակների ձևավորմանը, որոնք բազմակողմանի ապահովում են սո-

վորողի անձի արդեն մասնագիտական ինքնուրույնությունը: Մասնագի-

տական գործունեության հոգեբանության ոլորտի գիտական աշխատու-

թյունների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ինքնուրույնությունը մի 

կողմից՝ հանդես է գալիս որպես անձնային որակ, մյուս կողմից՝ որպես 

գործունեության կամ ակտիվության տեսակ, որն ուղղված է վարքի հա-

մակարգմանը, պլանավորմանը և կառավարմանը: Այս առումով խիստ 

կարևորվում է հատկապես բարձրագույն կրթական համակարգում ուսա-

նողների ինքնուրույնության ձևավորման հիմնախնդիրը՝ և՛ որպես գոր-

ծունեության ձև, և՛ որպես ակտիվ ուսանողի կերպարի ձևավորում:  
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Մասնագիտական պատրաստվածության համար միանշանակ առա-

ջանային դեր ունի սովորողների ինքնուրույն աշխատանքների կատար-

ման հմտությունների ձևավորումը: Հիմնախնդրի շուրջ ուսումնասիրու-

թյուններ է ներկայացված Օ. Վ. Մակարովայի և Տ. Գ. Կնյազևայի հոդված-

ներում, որոնցից մեկում նշվում են այն պայմանները, որոնք կարող են ա-

պահովել սովորողների մասնագիտական պատրաստվածությունը: 

Դրանք են՝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Համախմբելով մի շարք հեղինակների ուսումնասիրությունները՝           

Գ. Ս. Պրիգինը իր աշխատության մեջ փաստում է, որ մասնագիտական 

ինքնուրույնությունը անձնային որակ է, որը բնորոշվում է որպես տվյալ 

մասնագիտության մասին խորը և կայուն գիտելիքների ձեռքբերման ըն-

դունակություն, ենթադրում է մտածողության միջոցների կիրառություն, 

ազատ կողմնորոշում, ինքնուրույն խնդիրների դուրսբերում և նպատակ-

ների ձևակերպում: Ինքնուրույնությունը ենթադրում է նաև անձի այնպի-

սի հատկություն, որի շնորհիվ վերջինս կկարողանա փոխել իր գործողու-

թյունները՝ արտաքին և ներքին դրդիչների փոփոխություններով պայմա-

նավորված [16]: 

Մասնագիտական պատրաստվածության հիմնախնդիրը կապված է 

սոցիալական զարգացման հետ, որտեղ առաջնային պահանջները ձևա-

վորվում են անձի բնութագրական հատկանիշներով: Հասարակական 

գործունեության տարբեր ոլորտներում կարևոր է անձի գիտակցաբար 

ընտրություն կատարելու պատրաստվածությունը, ցանկացած իրադրու-

թյունում նախաձեռնողականություն ցուցաբերելը, առաջադրված նպա-

տակներին հասնելու կայունությունը, դժվարությունները ակտիվորեն 

 ուսանողների մոտ ապահովել կրթական չափորոշիչներին համա-

պատասխան գիտելիքներ, կարողություններ և ունակություններ, 

 ապահովել գիտելիքների անընդմեջ զարգացման հոգեբանական 

պատրաստվածություն, 

 սովորեցնել կողմնորոշվել գիտական տեղեկատվական հոսքի մեջ, 

 ստեղծել բազային հիմքեր ապագա մասնագետի աշխատաշու-

կայում մրցակության համար [14, էջ 317-327]: 

 ուսանողների մոտ ապահովել կրթական չափորոշիչներին համա-

պատասխան գիտելիքներ, կարողություններ և ունակություններ, 

 ապահովել գիտելիքների անընդմեջ զարգացման հոգեբանական 

պատրաստվածություն 

 սովորեցնել կողմնորոշվել գիտական տեղեկատվական հոսքի մեջ, 

 ստեղծել բազային հիմքեր ապագա մասնագետի աշխատաշու-

կայում մրցակության համար [14, էջ 317-327]: 
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հաղթահարելը, սեփական գործողությունների համար պատասխանատ-

վություն կրելը: Սոցիալական այս մարտահրավերները համապատաս-

խանաբար թելադրում են անձին լինել ինքնուրույն կամ ցուցաբերել 

ինքնուրույնություն կենսական, հասարակական, մասնագիտական գոր-

ծունեության անընդհատ փոփոխվող պայմաններում:  

Մասնագիտական ինքնուրույնության՝ որպես սովորողի անձնային 

հոգեբանական պատրաստվածության նախապայմանի ձևավորման հիմ-

նախնդիրն արդիական է բոլոր մասնագիտություններում: Վերջին տարի-

ների ընթացքում տարբեր երկրներում կատարվել են բազմաթիվ հետա-

զոտություններ, որոնք ուղղված են եղել մասնագիտական որակները 

բացահայտելուն, որտեղ առաջնային է համարվել հենց մասնագիտական 

ինքնուրույնության ձևավորումը: Մասնագիտական ինքնուրույնության՝ 

որպես անձնային որակի ձևավորումը մասնագետները տեսնում են 

ուսումնական գործընթացում, ուսուցման գործընթացի արդյունավետ 

կազմակերպման մեջ՝ շեշտադրելով հատկապես մասնագիտական կոմ-

պետենցիաների ձևավորմանն ու զարգացմանը ուղղված առարկայական 

ծրագրերի համապատասխան մշակման անհրաժեշտությունը [5, էջ 70-

60]: 

Վերլուծելով վերը նշված մոտեցումները՝ տեսնում ենք, որ ինքնու-

րույնությունն ու սեփական կարողությունների համարժեք  ինքնագնա-

հատումը՝ որպես անձնային որակներ, դեռևս ձևավորվում են դպրոցա-

կան տարիներին, իսկ բուհում դրանք արդեն վերածվում են մասնագի-

տական ինքնուրույնության [13, էջ 63-69]: Սա է հոգեբանական այն խնդի-

րը, որ ավագ դպրոցականները, որոնց մեջ չեն ձևավորում ինքնուրույնու-

թյան բազային ընդունակություններ, նաև չեն դրսևորվում կամ թույլ են 

դրսևորվում նրանց մասնագիտական հետաքրքրություններն ու ուղղվա-

ծությունը։ Հետագայում բարձրագույն կրթական համակարգում (առավե-

լապես կրթության առաջին տարիներին), արդեն ուսանող կարգավիճա-

կում ունենում են լուրջ դժվարություններ՝ սկսած գիտելիքների ձեռքբեր-

ման գործընթացից մինչև հոգեբանական և մասնագիտական պատրաստ-

վածություն:  

Անձի մասնագիտական ինքնուրույնությունը կարելի է դիտել որպես 

ինտեգրալ հատկություն, որի շնորհիվ անձը կարողանում է ընդունել և 

իրացնել մտածված, հիմնարար որոշումներ, ինչպես նաև կրել դրանց հա-
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մար լիիրավ պատասխանատվություն: Մասնագիտական ինքնուրույնու-

թյունը ծագում է ճանաչողական ակտիվությունից և մտածողության ինք-

նուրույնությունից, որոնք ձեռք են բերել մասնագիտական ուղղվածու-

թյուն [9, էջ 45-49]: Ըստ այդմ, մասնագիտական ինքնուրույնությունը հենց 

այն հիմնարար օղակն է մասնագիտական պատրաստվածության համար, 

որը պարուրված է որոշման կայացման գործընթացով: Հիշենք, որ այդ 

գործընթացը ենթադրում է նպատակի գիտակցում, դրդապատճառների և 

ներանձնային կոնֆլիկտների հասկացում, ընտրություն և գործողություն-

ների պլանավորում: Ահա նաև այն հստակ ուղին, որը տանում է մասնա-

գիտական պատրաստվածության՝ մասնագիտության ընտրությունից 

մինչև մանսագիտական կատարելագործում:  

Ուսումնասիրելով արևելյան երկրներում կրթության կազմակերպ-

ման համակարգերը, հետազոտությունները, որոնք ամփոփված են Ե. Դ. 

Ժուկովի «Ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքների կազմակերպումը 

իսլամական կրթությունում» (2013 թ.) աշխատության մեջ, կարող ենք 

նշել, որ դրանց հիմքում ընկած են հոգեբանական այնպիսի գործոններ, 

ինչպիսիք են սովորողների պատրաստվածությունը մասնագիական գոր-

ծունեության, ինքնուրույնությունը, իրենց ուժերի նկատմամբ վստահու-

թյունը, ստեղծագործական ներուժը, մոտիվացվածությունը և հնարավո-

րությունների զարգացումը [7, էջ 20]:  

Մասնագիտական պատրաստվածության առանձնահատկություննե-

րից կարևորվում են նաև՝  
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Ուսումնասիրելով Ռուսաստանի բարձրագույն կրթական համակար-

գը՝ անհրաժեշտ է նշել, որ վերջինիս մեծագույն առավելությունը ուսա-

նողների բազմաբնագավառային տեսական խորքային գիտելիքների մա-

տուցումն է (այդպես է նաև ՀՀ բարձրագույն կրթական համակարգում), 

որը ուսանողներին տալիս է գիտական լայն աշխարհայացք, մտածողու-

թյան ճկունություն, տեսամեթոդաբանական գիտելիքներ:  

Սովորողների մասնագիտական պատրաստվածությունը իրակա-

նացվում է նաև տեսական և գործնական նյութերի ապահովմամբ, ուսա-

նողների անհատական պատրաստվածության, հետաքրքրությունների, 

ուղղվածությունների հիման վրա անհատական հանձնարարությունների 

կատարմամբ: Այն ձևավորում է սովորողների մասնագիտական ինքնու-

րույնություն և մոտիվացվածություն, ինքնուրույն աշխատանքների կա-

տարման կարողություն, ինքնուրույն աշխատանքի կազմակերպման 

հմտություններ, ինքնուրույն աշխատանքների կատարման նպատակ-

ների և միջոցների հստակեցում [18, էջ 3]: 

Ապագա մասնագետի պատրաստվածության դերը առավել կարևոր-

վում է ավագ դպրոցականների կամ առաջին կուրսի ուսանողների հա-

 Ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ակտիվ

կիրառությունը: Կան բազմաթիվ բարձրագույն ուսումնական

հաստատություններ, որտեղ ուսանողների հիմնական ակտի-

վությունն ուղղված է տվյալ բուհի էլեկտրոնային կայքերից,

գրադարաններից, ուսումնական նյութերից, փոստարկղերից,

առցանց խորհրդատվություններից և տեղեկատվական այլ ուղի-

ներից օգտվելուն: 

 Գիտահետազոտական աշխատանքների որակի գնահատման

հստակ չափանիշների առկայությունը, կատարման ժամկետ-

ների վերահսկողությունը, պատրաստված նյութերի հանրային

պաշտպանությունը: 

 Պրոֆեսորադասախոսական կազմի հետ յուրաքանչյուր ուսա-

նողի փոխհարաբերությունների կառուցումը և գիտական մթնո-

լորտի ապահովումը [9, էջ 46]: 
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մար, երբ նրանք կանգնում են սեփական անձի, Ես-ի, ինքնահասկացման 

և ինքնաճանաչման, ներքին և արտաքին դրդապատճառների գնահատ-

ման, վարքի և ժամանակի կառավարման ունակությունների զարգացման 

առջև [1]:  

Միևնույն ժամանակ տեսական և գործնական հարթակում այդքան էլ 

պարզ չեն սովորողի անձի հոգեբանական ուղղորդման տեխնոլոգիանե-

րը, որոնք կնպաստեն պատանիների մասնագիտական ինքնորոշմանը: 

Այս համակարգում առանձնակի դեր ունեն ոչ միայն կրթական պայման-

ները, ծրագրերը, դասավանդման համակարգը և սովորողների առջև 

դրված կրթության որակի պահանջները, այլև սովորողի անձի անհատա-

կան հոգեբանական առանձնահատկությունները [1]: Յուրաքանչյուր 

շրջանավարտ, մտածելով իր ապագայի մասին, առաջին հերթին որոշում 

է, թե ինչ մասնագիտություն ընտրի: Կյանքի այդ առանձնահատուկ շրջա-

նում հոգեբաններն արժեքավոր ծառայություն կմատուցեն դեռահասնե-

րին, եթե օգնեն նրանց տիրապետել ինքնուրույն մասնագիտություն 

ընտրելու հմտություններին: Սովորողներին պետք է տալ հնարավորու-

թյուն, որ հենց իրենք ընտրեն իրենց համար ցանկալի, այսպես ասած՝ 

ապագայի կերպարը, ինչու չէ՝ կիրառելով մասնագիտություն ընտրելու 

հայտնի բանաձևը՝ «Ուզում եմ», «Կարող եմ», «Պետք է» [10, էջ 12]:  

Անձի հոգեբանական գնահատման տեսանկյունից սովորողի կրթա-

կան նպատակների ձևավորման գործընթացի փուլային հեռանկարը նե-

րառում է մոտակա իրագործելի նպատակներից մինչև ապագայի երա-

զանքը՝ որպես գերնպատակ։ Կրթության որևէ փուլի ավարտը առաջադ-

րում է նոր ընտրություն, շարունակելիության նոր գիտակցում և նոր 

նպատակ, որը հետագայում ծառայելու է մասնագիտական պատրաստ-

մանը, աշխատանքային գործունեությանը [3, էջ 389-395]։  

Այսօր ժամանակակից երիտասարդների համար մասնագիտության, 

աշխատանքի, կրթության, կարիերայի հետ կապված բազում խնդիրներ 

կան, որոնց արդյունավետ լուծումը պահանջում է անձնային որակների և 

ներուժի ճիշտ կառավարում: Այն ընդգրկում է անձնային ինքնորոշման 

ողջ շրջանակը՝ անձնային աճ, կյանքի ոճ, արժեքային համակարգ, հա-

վակնությունների մակարդակ, գիտելիքների պաշար և այլն: Հոգեբանո-

րեն տրամադրված ապագային և հակված նույնիսկ թռչելու դեռևս չիրա-

կանացած փուլերի վրայով՝ երիտասարդներին ներքուստ արդեն ճնշում է 
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հանրակրթությունը, դպրոցական կյանքը թվում է ժամանակավոր, անի-

րական, մեկ այլ՝ առավել հարուստ և իրական կյանքի նախաշեմ, որը 

միաժամանակ և՛ գրավում է, և՛ վախեցնում [8, էջ 87]: Ավագ դպրոցականը 

հասկանում է, որ այդ ապագա կյանքի բովանդակությունը ամենից առաջ 

կախված է այն բանից, թե ինքը կկարողանա՞ արդյոք ճիշտ մասնագիտու-

թյուն ընտրել և նույնականանալ նրա հետ: Երիտասարդության շրջանում 

որքան հստակ է նկատվում երիտասարդի անհատական դիմանկարը, 

այնքան ճանաչելի են նրա այն անհատական առանձնահատկություննե-

րը, որոնք իրենց ընդհանրության մեջ ձևավորում են նրա անձնային պա-

շարները: Այս պարագայում մենք կարող ենք հավաստել, որ անձը պատ-

րաստ է մասնագիտական ինքնորոշման և մասնագիտության ընտրու-

թյան [1]: 

Անդրադառնալով մասնագիտական պատրաստվածությանը՝ կարող 

ենք ասել, որ այն անձի կենսագործունեության անբաժանելի մասն է կազ-

մում՝ սկսած դեռևս նախադպրոցական տարիքից, երբ երեխան ծանոթա-

նում է մեծերի աշխարհին: Հետագա ուսումնական գործունեության մեջ 

առանձնակի նշանակություն են ստանում անձի մասնագիտական ինքնո-

րոշումը, մասնագիտությունների մասին ունեցած տեղեկատվությունն ու 

պատկերացումները: Այդ իսկ պատճառով, հատկապես, ավագ դպրոցա-

կան տարիքը վճռորոշ շրջան է մասնագիտական ինքնորոշման և ընտ-

րության համար: Պատանեկությունից երիտասարդության անցման տա-

րիքում ձևավորվում են աշխարհընկալումը, սոցիալական դիրքորոշում-

ները, աշխարհայացքը, արժեքային և դրդապատճառային համակարգը 

[12]: Բազմաթիվ հոգեբաններ (Ա. Ադլեր, Զ. Ֆրեյդ, Է. Էրիկսոն, Ա. Մաս-

լոու, Ա. Բանդուրա) անդրադարձել են այս տարիքի նորագոյացություննե-

րի, հոգեբանական փոփոխությունների, անձնային հիմնախնդիրների ու-

սումնասիրմանը, և թերևս բոլորն էլ անձի կենսագործունեության մեջ 

կարևորել են մասնագիտության դերը և դրանում մասնագիտացված լինե-

լը [20]: Ա. Ադլերը նույնիսկ առանձնացնում է մասնագիտական գործու-

նեությունը որպես հոգեկան առողջության չափանաիշ և նշում է, թե որ-

քանով է կարևոր անձի առողջ կենսագործունեության համար մասնագի-

տության ոլորտում ինքնիրացումը, ինքնաբավարարվածությունը և պրո-

ֆեսիոնալիզմը [4; 20]:  
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Ըստ Ի. Կոնի՝ մասնագիտության ընտրության հարցում կարևորվում 

են երիտասարդների սոցիալական ինքնորոշումը՝ սեփական կարողու-

թյունների և հատկությունների, ունակությունների և գիտելիքների ինք-

նագնահատումը: Սա իհարկե բարդ և բազմաբովանդակ գործընթաց է, 

որը ներառում է կյանքի հեռանկարների, մասնագիտությունների, աշխա-

տանքի (գործունեության) հանդեպ վերաբերմունքի և ինքնագիտակցու-

թյան բաղադրիչներ [12]:  

Սոցիալական ինքնորոշումը դժվար է ձևավորվում վաղ երիտասար-

դության շրջանում, երբ անձի մեջ տեղի են ունենում հոգեբանական և ֆի-

զիոլոգիական, տարիքային և սեռադերային փոփոխություններ, ներքին 

անձնային դրդապատճառային և արժեհամակարգային իմաստավորում-

ներ: Սոցիալական ինքնորոշումն անմիջականորեն կապված է անձի 

«Ինքն»-ի որոնման հետ [12, Էջ 185]: Մի փոքր մեկնաբանենք այս փոխ-

կապվածությունը: Ի. Կոնն իր աշխատությունների մեջ, որոնք հիմնակա-

նում նվիրված են պատանեկության և երիտասարդության տարիքի հիմ-

նախնդիրներին, առանձնացնում է երկու հիմնական հասկացությունների 

ձևավորման կարևորությունը՝ «Ես» (Я) և «Ինքը» (Себя): Առաջին հայաց-

քից թվում է, թե այս երկու հասկացությունների միջև գրեթե տարբերու-

թյուններ չկան, սակայն խորքային ուսումնասիրությունները, այդ թվում 

նաև հասկացությունների անգլալեզու հիմքերի դիտարկումները ևս մեկ 

անգամ փաստում են «Ես» և «Ինքը» բառերի իմաստային տարբերություն-

ները: Կարևոր ենք համարում նշել, որ Կոնը նույնպես առանձնացնում է 

վերջիններս՝ ներկայացնելով դրանք որպես «Ես»-ի բացահայտում 

(откритие Я) և ինքնաորոնում (поиск Себя) [12]:  

Արտերկրյա հոգեբանական աշխատանքներում և հետազոտություն-

ներում  հաճախ ենք հանդիպում ինքն կամ ինքնա (self) կիրառությանը, 

որն առավել բնորոշվում է որպես անձնային համակարգ (self system), և ո-

րի օգնությամբ մարդը կարողանում է տարբերակել ներանձնային և ար-

տաքին օբյեկտիվ երևույթների փոխադարձությունը [22]: 

«Ինքը» տերմինը արևմտյան հոգեբանության մեջ զուգահեռաբար կի-

րառվում է նաև որպես «Ես»-համակարգ, ինչը ռուս և հայ գրականության 

մեջ հստակ տարանջատված է: Անգլալեզու գրականության մեջ բացի self-

ից որպես հարակից հասկացություն կիրառվում է նաև oneself կամ myself 
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տերմինը, որը մայրենի լեզվով թարգմանելու դեպքում մենք գործ ունենք 

հենց այն ինքն-ի հետ, որը ռուս գրականության մեջ առկա է որպես сам:  

Տերմինաբանական այս խառնաշփոթն ուսումնասիրելու անհրաժեշ-

տություն կա, քանի որ, եթե մենք գործ ունենք ինքը տերմինի  հետ, ապա 

պետք է հասկանալ դա անգլալեզու և ռուս գրականության մեջ self-себя, 

թե՞ self/oneself կամ myself сам թարգամանություններն են: Հոգեբանական 

մասնագիտական գրականությունում նշվում է, որ ինքը տերմինը ներա-

ռում է հետևյալ տարրերը՝ անձնային բաղադրիչներ, հուզական գործըն-

թացներ, նպատակային սպասումներ և արժեհամակարգ, ինքնակառա-

վարման ռազմավարություն (Mischel Morf 2003, Mischel Shoda 1995, 2008): 

Oneself տերմինի, ինչպես նաև myself, him/herself, ուսումնասիրությունը 

ցույց է տալիս, որ այն ներառում է ոչ միայն վերը նշված կոգնիտիվ, հու-

զական և վարքային բաղադրիչները, այլ նաև ֆիզիկական գոյությունը, և 

բացատրվում է որպես մտավոր և ֆիզիկական գործողություններ կատա-

րելու ինքնուրույնություն՝ ինքնուրույն կարողություն [22]:  

Սոցիալական ինքնորոշման ավելի բարդ մեխանիզմ հանդիպում ենք 

Ջ. Ռոտերի կողմից մշակված «Սոցիալական ուսուցում» տեսության մեջ, 

որը գործնական մեծ տարածում գտավ, երբ 1966 թվականին լույս տեսավ 

«Ընդհանրացված սպասումները ներքին ամրապնդման համար՝ ի տար-

բերություն արտաքինի» աշխատությունը: Սոցիալական ուսուցման տե-

սության հիմնական գաղափարներն են՝ պահանջմունքը, պահանջմուն-

քային ներուժը և ընդհանրացված սուբյեկտիվ սպասումները: Համաձայն 

Ջ. Ռոտերի՝ պահանջմունքը ուսուցանվող վարքի վերացարկում է (աբստ-

րակցիա), որն ունի ընդհանրացված ուղղվածություն: Առաջադրվել էր 

այն, որ անհատական վարքի տարբեր տիպերը դառնում են գործառու-

թային փոխկապակցված՝ ուսուցման և ընդհանրացման գործընթացնե-

րում: Վարքի տիպերի գործառութային կապերը կփոփոխվեն, երբ դրանց 

զուգընթաց փոփոխվեն պայմանները [24]: 

Չնայած շատ հեղինակներ են համաձայնում ինտերնալության և էքս-

տերնալության ընդհանրացվածությանը, այնուհանդերձ անձնային բազ-

մաթիվ որակներ էական դեր են խաղում այդ ընդհանրացումներում: Անձ-

նային այդպիսի որակներ են ընդունակությունները, հաջողության ձգտու-

մը կամ նվաճման միտումը, հավակնությունների մակարդակը և ինքնագ-

նահատականը [24; 20]: Այս որակների ամբողջութամբ և փոխադարձվա-
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ծությամբ է տեղի ունենում նաև սուբեյկտիվ վերահսկումը՝ ինտերնալու-

թյան և էքստերնալության ուղղություններով: Սուբյեկտիվ վերահսկման 

արդյունավետությունը կարող է հանգեցնել նաև մասնագիտական ինք-

նուրույնության և ինքնորոշման կայունության: Սուբյեկտիվ վերահսկման 

արդյունավետության մասին խոսելիս մենք նշում ենք երկու հանգամանք՝ 

ինչ-որ մեկը, այսինքն՝ գործունեություն իրականացնող սուբյեկտը, ինչ-որ 

բան՝ գործունեության ընթացքն ու արդյունքը: Գործունեության արդյու-

նավետությունը ակնհայտ է դառնում այն դեպքում, երբ գործունեություն 

իրականացնողը ցուցաբերում է ինտերնալ վերահսկում [20]: Հիմք ընդու-

նելով այս հանգամանքը և այն տեղախոփելով մասնագիտական գործու-

նեության արդյունավետության դաշտ՝ կարող ենք ասել, որ գործունեու-

թյան արդյունավետությունը պայմանավորված է գործունեություն իրա-

կանացնող անձի մասնագիտական ինքնակառավարումից կամ այդ գոր-

ծունեության ընթացքում ցուցաբերած ինքնուրույնությունից:  

Հոգեբանական հանրագիտարանում ինքնուրույնություն տերմինը 

առանձին ներկայացված չէ․այն քննարկվում է ինքնակառավարում (self 

control) տերմինի ներքո և համադրվում է կամքի ազատության, պատաս-

խանատվության և «Ես»-ի դերակատարումներով [17, էջ 773-774]:  

Ինքնուրույնության մեկ այլ դրսևորում է որոշման կայացումը: Դրան 

անդրադարձել են բազմաթիվ հեղինակներ, ովքեր այն կապում են մարդու 

կամային գործընթացների, նպատակադրման, գիտակցված ընտրության, 

իրադրությունից կամ անորոշությունից ելքեր փնտրելու գործընթացների 

հետ: Ըստ Պ. Կ. Անոխինի՝ որոշման կայացումը հոգեկան գործընթացնե-

րից ամենաբարդն է, քանի որ ներառում է անձի հուզակամային, դրդա-

պատճառային և ինտելեկտուալ կողմերը՝ պայմանավորված անձնային 

առանձնահատկություններով [16, էջ 53]: Որոշման կայացման գործընթա-

ցը քննարկելու անհրաժեշտություն կա, քանի որ ինքնուրույնությունը 

հանդես է գալիս հենց որպես որոշման կայացման առանցք: Տ. Կորնիլո-

վան որոշման կայացման գործընթացը դիտարկում է մի նոր տեսանկյու-

նից՝ այն կապելով մարդու ինտելեկտուալ որակների հետ: Նա առանձ-

նացնում էր անգամ ինտելեկտուալ որոշումները, որոնց հիմքում ընկած 

են մարդու ռացիոնալությունն ու դրդապատճառային համակարգը [2, էջ 

82-83]: 
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Հիմնվելով այս մեթոդաբանությանը՝ կարող ենք ասել, որ մասնագի-

տական գործունեության մեջ (սկսած ուսուցման ընթացքից մինչև մաս-

նագիտության ընտրություն և մասնագիտական կրթություն) ինքնուրույ-

նությունը դրսևորվում է որպես անձի առաջնային որակ:  

Ի. Կոնը և նրա աշխատության մեջ ներկայացված մի շարք հեղինակ-

ներ (Ի. Ա. Բունին, Ե. Ա. Կլիմով (1970 թ.), Ն. Օ. Սիպաչևա (1987 թ.) և 

ուրիշներ) հավաստում են, որ անձի ինքնորոշման գործընթացը ուղղվում 

է անձի համար մեծ նշանակություն ունեցող հետևյալ հարցերին. 

 

 կյանքի իմաստավորմանը, կենսագործունեության պլանավորմա-

նը և հեռանկարների կառուցմանը, 

 մասնագիտության ընտրությանը, մասնագիտական հեռանկարնե-

րին, մասնագիտական գործունեությանն ու աշխատանքի նկատմամբ վե-

րաբերմունքի ձևավորմանը: 

 

Ըստ Ի. Կոնի՝ այս գործընթացն ունի երկու կողմ: Մի կողմից՝ անձի 

արժեքային համակարգն է և անհատական առանձնահատկությունները, 

մյուս կողմից՝ դպրոցն ու կրթության կազմակերպումը: Այս առումով 

առանձնացվում է մասնագիտական ինքնորոշման հիմնական չորս փուլ, 

որոնք ներկայացված են ստորև։ 

 Փուլ 1. Նախադպրոցական տարիքում խաղային և ուսուցման 

տարբեր միջոցներով մասնագիտությունների վերաբերյալ տեղեկատվու-

թյան ապահովում, մասնագիտական դիրքորոշումների ձևավորում: 

 Փուլ 2. Դեռահասության տարիքի ֆանտազիաները. երբ երեխան 

իր երազանքներում տեսնում է իրեն այս կամ այն մասնագիտության կրող 

կամ գործունեություն որևէ տեսակի մեջ ակտիվ, երազում է դառնալ իր 

համար կատարյալ և բաղձալի մասնագիտության տեր մարդ: 

 Փուլ 3. Պատանեկության տարիքը, որը հենց ինքնին բնութագրա-

կան է որպես մասնագիտության ընտրության շրջան: Այստեղ տեղի է 

ունենում գիտելիքների, ունակությունների և կարողությունների գնահա-

տում և դրանց՝ մասնագիտական գործունեության հետ համապատաս-

խանեցում: Պատանիների մոտ այս պարագայում առաջնային են դառնում 

իրենց հետաքրքրությունները, ցանկությունները, անձնային առանձնա-

հատկությունները, այդ թվում՝ նրանց նպատակասլացությունը, համա-
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ռությունը, որոշումների հստակությունը, ձգտումները, անձի արժեքային 

–կողմնորոշիչ և դրդրապատճառային համակարգը, նրանց հավակնու-

թյունների մակարդակը: 

 Փուլ 4. Մասնագիտության ընտրություն և մասնագիտական գոր-

ծունեություն [12, էջ 196-197]:  

Վերլուծելով Ի. Կոնի կողմից առաջադրված մասնագիտական կայաց-

ման՝ որպես անձի դինամիկ զարգացման կարևոր բաղադրիչի փուլային 

դասակարգումը, տեսնում ենք, որ արդի դարաշրջանում հոգեկան և ֆի-

զիկական զարգացման նշանակալի փոփոխությունները, արտաքին մի-

ջավայրային նորանոր մարտահրավերները և տեխնիկական հզոր տեղա-

շարժերը ստեղծում են վերը նշված փուլերի վերադասակարգման ան-

հրաժեշտություն: Նմանատիպ դասակարգում է կատարել  նաև Ե. Ա. Կլի-

մովը (1998 թ.), ով կարևոր է համարում հատկապես անձի մասնագիտա-

կան կայացման ընթացքը՝ հիմքում դնելով այն որակներն ու հատկու-

թյունները, որոնք համապատասխանում են տվյալ մասնագիտությանը 

կամ ծառայում են այդ մասնագիտությանը: Ընդհանրացնելով նրա մոտե-

ցումները՝ կարող ենք առանձնացնել հետևյալ փուլերը: 

Առաջին փուլը անձի մասնագիտական կայացումն է՝ կապված անձի 

աշխատանքային և մասնագիտական կյանքում նրա ընդհանուր զարգաց-

ման և աշխատանքային գործունեության տարբեր ոլորտներում առաջ-

նային կողմնորոշման ազդեցության տակ մասնագիտական մտադրու-

թյունների սկզբնավորման և ծագման հետ: Այս փուլի հաջող անցկացման 

հոգեբանական չափանիշ է անձի և հասարակության պահանջներին 

մասնագիտության ընտրության համապատասխանությունը: 

Երկրորդ փուլը մասնագիտական կրթության ընթացքն է, այսինքն՝ 

ընտրած մասնագիտական գործունեության պատրաստվածության ձեռք-

բերման և մասնագիտական վարպետության բոլոր նրբությունների տի-

րապետման փուլը: Այս փուլի հաջող անցկացման չափանիշ է անձի մաս-

նագիտական ինքնորոշումը, այսինքն՝ անձի՝ որպես մասնագիտության 

սուբյեկտի հանդեպ վերաբերմունքի և մասնագիտական ուղղվածության 

ձևավորումը, որում բավական հստակ արտացոլվում են այն պայմաննե-

րը, որոնք անհրաժեշտ են մասնագիտական նշանակալի որակների ձեռք-

բերման համար: 
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Երրորդ փուլը վերաբերում է ակտիվ ներթափանցմանը մասնագի-

տական միջավայր, որը նկարագրում է սովորողի գործունեության անցու-

մը նոր ձևի՝ աշխատանքայինի՝ տնտեսության կամ արտադրության տար-

բեր պայմաններում: Այս փուլի հաջող անցկացման հոգեբանական չա-

փանիշը իրական աշխատանքային պայմաններում մասնագիտությանը 

լիիրավ տիրապետելն է, աշխատանքային թիմում կամ միջավայրում 

դրսևորվելը կամ ինքնահաստատվելը: 

Չորրոդ փուլը ենթադրում է մասնագիտական հեռանկարների լրիվ 

կամ մասնակի իրականացում, աշխատանքային գործունեության մեջ ան-

հատի հնարավորությունների ինքնուրույն դրսևորում: Այս փուլի հաջող 

անցկացման հոգեբանական չափանիշ է մասնագիտական գործունեու-

թյան գործառնական կողմի տիրապետման և անձի մասնագիտորեն նշա-

նակալի որակների ձևավորման մակարդակը, վերաբերմունքը աշխա-

տանքի հանդեպ, վարպետության և ստեղծարարության աստիճանը [11, 

էջ 174-198]: 

Երիտասարդների կրթության տեսական և գործնական բազմաթիվ 

գաղափարախոսությունների ուսումնասիրություններում ինքնուրույնու-

թյունն այն հիմնախնդրիներից է, որը հաճախ առաջ է բերում հասկացու-

թային շփոթմունք: Այս հասկացությունը հարաբերակցվում է բազմաթիվ  

հարանման այլ հասկացությունների հետ, որոնք հաճախ օգտավգործվում 

են որպես հոմանիշ և համանուն: Օրինակ՝ մասնագիտական ինքնուրույ-

նությունը կարող է ներառել ինքնուսուցում, ինքնավար կրթություն, ան-

կախ հետազոտություն, հեռակա կրթություն և այլ հասկացություններ: 

Սրանք կիրառության մեջ երբեմն հստակ տարբերվում են, երբեմն էլ ա-

ռաջ են բերում շփոթություն, հատկապես երբ չեն մեկնաբանվում դրանց՝ 

որպես ինքնուրույնության հոմանիշ օգտագործելու պատճառները: 

Այնուամենայնիվ, ինքնուրույնության և նմանօրինակ հասկացություննե-

րի հետ փոխկապակցվածության հիմնախնդիրն ուսումնասիրվել է բազ-

մաթիվ հեղինակների կողմից և քննարկվել է տարբեր տեսանկյուներից: 

Գ. Ս. Պրիգինը իր «Ինքնուրույնության հոգեբանություն» մենագրու-

թյունում ցույց է տալիս, որ մարդու գործունեության կամ ակտիվության 

օրինաչափությունների վերաբերյալ հոգեբանության տեսությունների 

պայքարը ընթացել է երկու հիմնական ուղղություններով՝ մարդու վարքի 

վրա արտաքին (Սկիններ) և ներքին (Զ. Ֆրեյդ) գործոնների ազդեցության 
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ուսումնասիրությամբ: 1920-ական թվականներին Կ. Գ. Յունգը անձի տի-

պաբանական առանձնահատկությունների ուսումնասիրության առանց-

քում դրեց ինտրովերսիա և էքստրովերսիա հասկացությունները, որոնք 

հետագա զարգացում ստացան Հ. Այզենկի տեսություններում: Այս հաս-

կացությունները համեմատական հոգեբանության ոլորտում որպես անձ-

նային գործոններ դիտարկել են նաև Հ. Ա. Վիտկին և ուրիշներ (1962), 

որոնք նրա աշխատություններում բնութագրվում են որպես կոգնիտիվ 

ոճի երկու հակադարձ բևեռներ՝ անվանվելով կախվածություն – անկա-

խություն: Հետագայում այս և նմանատիպ հասկացությունները շրջանառ-

վեցին ոչ միայն անձի բնութագրական հատկանիշների կամ որակների 

տեսանկյունից, այլև մարդու կենսագործունեության տարբեր ոլորտնե-

րում՝ միջանձնային հարաբերություններում, որոշման կայացման, գոր-

ծունեության պլանավորման, մասնագիտության ընտրության, ինքնիրաց-

ման, սոցիալականացման դրսևորման տեսանկյուններից: Հոգեբանու-

թյան ժամանակակից ոլորտներում և բնագավառներում կատարված գի-

տափորձարարական հետազոտությունները, որոնք իրականացվում են 

տարբեր երկրներում, վերը նշված հասկացությունների կառուցվածքում 

մեծ ուշադրություն են դարձնում ներքին մոտիվացիայի խնդրին: Համա-

ձայն Ռ. Ուայթի (1959) Ե. Դեսիի (1975), Մ. Լեպերի (1980)՝ ներքին մոտի-

վացիան դրսևորվում է այն իրադրություններում, որտեղ արտաքին խթա-

նիչները չունեն այն համապատասխան ուժը, ինչ գործունեություն իրա-

կանցնող սուբյեկտի ներքին դրդիչները: Այդպիսի իրադրություններ են 

համարվում գիտելիքների ձեռքբերման, ուսումնառության, մրցակցու-

թյան գործընթացները [16, էջ 24-33]: 2010-12 թթ. Սեուլում, Կորեայի 

առողջապահության նախարարության և երիտասարդների ինքնուրույ-

նության աջակցության կենտրոնի կողմից կատարվել են հետազոտու-

թյուններ կրթություն ստացող երիտասարդների մասնագիտական պատ-

րաստվածության վերաբերյալ, որտեղ առանձնացրել են հետևյալ բաղադ-

րիչները՝ 
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Վերը նշված վերլուծություններից նկատում ենք, որ հոգեբանության 

մեջ բազմաթիվ ուղղություններով քննարկվում է մասնագիտական պատ-

րաստվածության հիմնախնդիրը, և գրեթե բոլոր գիտական հետազոտու-

թյունները ցույց են տալիս, որ մասնագիտական պատրաստվածության 

հիմնաքարը անձի ինքնուրույնության որակն է, որն ըստ այդմ կազմում է 

նրա ինքնադրսևորումների տարբեր ձևերը: Մարդն իր կյանքի ընթացում 

մասնագիտական գործունեության հետ կապված միջինը հինգ անգամ 

որոշում է կայացնում, որոնք էական նշանակություն ունեն նրա ողջ կյան-

քի ընթացքի և բովանդակության համար: Սովորողների մասնագիտական 

գործունեությանը հոգեբանորեն պատրաստված լինելը գործնականում 

իրատեսական է՝ անկախ նրա կազմակերպման ձևից և տևողությունից: 

Ապագա մասնագետների պատրաստման գործընթացը, այնուամենայնիվ, 

կազմակերպվում է անձնային մի քանի ռեսուրսներից ելնելով. դրանք են՝ 

որոշման կայացման գործընթացը, հարմարվողականությունը, դրդա-

պատճառային և արժեքային համակարգը: Քննարկենք դրանցից յուրա-

քանչյուրի դերը մասնագիտական պատրաստվածության մեջ:  

Որոշման կայացումը՝ որպես հոգեբանական բարդ գործընթաց, անձի 

կյանքի ուղղորդող վեկտորն է: Թերևս մարդն իր կյանքի ընթացում, բացի 

ա) հետաքրքրությունն ակտիվացնող կրթություն – ինքնուրույնու-

թյուն ներառող կրթական ծրագրերը երիտասարդների մոտ ձևավո-

րում են նաև ինքնուրույնության հմտություններ բոլոր հարցերում՝ 

առավելապես կյանքի ինքնակարգավորման,  

բ) աշխատանքների կատարումը սեփական դատողություններից 

ելնելով, որի միջոցով արդյունավետ է դառնում երիտասարդների 

որոշումներ կայացնելը և գործունեության արդյունավետութուն ա-

պահովելը, 

գ) սեփական հաջողության կամ անհաջողության գնահատման 

ներքին չափորոշիչների առկայունություն, որի ձևավորումը առա-

ջարկում են սկսել դեռ վաղ տարիքից, որպեսզի արդեն ավելի հասուն 

տարիքում կարողանան ճիշտ գնահատել և օգտագործել սեփական 

հնարավորությունները [23]:  
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առօրյա որոշումներից (պարզ գործողություններից), կայացնում է որո-

շումներ, որոնք շրջադարձային  են իր համար, կամ դրանով պայմանա-

վորված՝ փոխվում է նաև կյանքի բովանդակությունը, օրինակ՝ ամուսնու-

թյուն, կրթություն, բնակվայրի կամ աշխատանքի փոփոխություն և այլն: 

Որոշման կայացման նմանատիպ բարդ գործընթաց է նաև մասնագիտու-

թյան ընտրությունը, որն ավելի է սրվում իր բարդությամբ, երբ դրա առջև 

կանգնում են դեռևս բավարար կենսափորձ չունեցող դեռահասները: 

Որոշման կայացման գործընթացում մասնակցություն են ունենում ողջ 

հոգեկան կառույցները՝ ճանաչողական գործընթացները, հուզական վի-

ճակները, կամային հատկանիշները, դրդապատճառային համակարգը, 

անհատական տիպաբանական առանձնահատկությունները․բացի այդ՝ 

մասնակցություն է ունենում նաև անձին շրջապատող սոցիալական միա-

ջավայրը՝ ընտանիքը, հարազատները, դպրոցը, ռեֆերենտային խմբերը և 

այլն:  

Ե. Ս. Դավիթաշվիլին և Ա. Պ. Չերնյավսկայան քննարկել են այնպիսի 

իրադրություն, երբ դեռահասության տարիքում գտնվող անձը հայտնվում 

է որոշման կայացման հոգեբանական բարդ իրադրության՝ անորոշության 

մեջ: Անորոշության կամ խառնաշփոթության պայմաններում որոշում 

կայացնելուն պատրաստ լինելը ձևավորվում է համակարգային մոտեց-

մամբ՝ ամբողջացնելով որպես մեկ համակարգ ոչ միայն արտաքին նե-

րազդող գործոնները (օրինակ՝ կրթական համակարգը, ընտանիքի մոտե-

ցումը), այլև ներքին հոգեբանական ռեսուրսները (կարողությունները, 

հմտությունները, նախասիրությունները, անձնային տիպաբանական 

առանձնահատկությունները) [6, էջ 26-28]:  

Մասնագիտություն ձեռք բերելու համար մենք ընտրում ենք դպրոցը, 

համալսարանը, աշխատավայրը, մասնագիտացումը և այլն: Այս ընտրու-

թյունները կազմում են մեր մասնագիտական աճի և հասունության ուղին: 

Ա. Պ. Չերնյավսկայան իր «Ավագ դպրոցականների մասնագիտական հա-

սունության հոգեբանական նախադրյալները» հոդվածում ևս կարևորում 

է որոշման կայացման գործընթացի դերը այս հարցում: Նա նշում է. 

«Որոշման կայացման առաջին պայմանը այն է, երբ մարդը հասկանում է, 

որ առաջացած պահը կամ իրադրությունը իրենից պահանջում է որոշում: 

Հաջորդիվ ի հայտ են գալիս մարդու ինքնավարությունը և ինքնուրույնու-

թյունը: Եվ երրորդ պայմանը արդյունավետ որոշում կայացնելու կարո-
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ղությունն է, երբ առկա են բազմաթիվ այլընտրանքներ» [21, էջ 166-167]: 

Որպես լրացուցիչ գործոններ, որոնք նույնքան մեծ դեր ունեն որոշում 

կայացնելու հարցում, շեշտադրվում են պլանավորման կարողությունը, 

հուզական հավասարակշռվածությունը և պատասխանատվությունը: 
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ՀՈԳԵԲԱՆԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ԴԵՐԸ  

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ 

 

Մասնագիտական պատրաստման գործընթացում հոգեբանական 

գնահատումը մինչ այժմ ներկայացրել ենք հիմնականում ինքնուրույնու-

թյան բաղադրիչների և  դրդապատճառային ոլորտի ցուցանիշների տե-

սանկյունից։ Եթե հաշվի առնենք, որ մասնագիտական պատրաստվածու-

թյունը ըստ բառարանային մեկնաբանման, անձնային որակական և բնու-

թագրական նախադրյալներն են, որոնք ապահովում են մասնագիտական 

գործունեությունը ուսումնական հաստատության ավարտից հետո, ապա 

ակնհայտ է ապագա մասնագետի անձի հոգեբանական գնահատման ար-

դիականությունը։ Սովորողի մասնագիտական պատրաստվածությունը 

օգնում է հաջողությամբ իրականացնել պարտականությունները, պահ-

պանել ինքնակառավարումը և կայունությունը անկանխատեսելի փոփո-

խությունների առկայության դեպքում: Սովորողի մասնագիտական 

պատրաստվածությունը աշխատանքային տարբեր պայմաններում արագ 

և արդյունավետ հարմարվելու  կարողություններն են, որոնք դրսևորվում 

են մասնագիտական ճանապարհին խոչընդոտների և դժվարությունների 

հաղթահարման ռազմավարությամբ: Այն հոգեբանական կրթական գոր-

ծընթաց է, որը ներառում է անձի դրդապատճառային, կողմնորոշիչ, կա-

մային, վարքային–կողմնորոշիչ և գնահատման բաղադրիչներ: Այս բա-

ղադրիչների բավարար զարգացումը կամ արտահայտվածությունը և 

դրանց ամբողջականությունը ցույց են տալիս ապագա մասնագետի աշ-

խատանքային գործունեության պատրաստվածությունը:  

Մասնագիտական պատրաստվածության կարևոր կողմ է հոգեբանա-

կան պատրաստվածությունը, որն արտահայտվում է ինչպես կայուն դիր-

քորոշումներով, դրդապատճառներով, անձնային հատկություններով, 

այնպես էլ հոգեկան վիճակներով: Հոգեկան վիճակների առումով մասնա-

գիտական պատրաստվածությունը հնարավորություն է տալիս ապագա 

մասնագետներին ձևավորելու ինքնակարգավորման հմտություններ աշ-

խատանքային գործունեության ընթացքում ծագած դժվարությունների և 

հոգեբանական խնդիրների հաղթահարման համար: Հոգեկանի վիճակնե-

րի պատրաստվածությունը տարբեր իրադրություններում ինքնիրացվելու 
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և արդյունավետ գործունեություն իրականացնելու «տրամադրվածու-

թյունն» է:  

Մասնագիտական պատրաստվածության կարևոր բաղադրիչ է նաև 

աշխատանքնային շարժունակությունը՝ մասնագետի պատրաստվածու-

թյունը տարբեր բնույթի ակտիվության տեսակներին: Մասնագիտական 

գործունեությունը անձից պահանջում է ոչ միայն մի ուղղությամբ բարձր 

որակի պատրաստվածություն, այլև ըստ իր մասնագիտության գործա-

ռութային պահանջների: Օրինակ՝ իրավաբանը կարող է շատ լավ տիրա-

պետել օրինական դաշտում իր գիտելիքներին, բայց հասարակական, 

հանրային, մեծ և փոքր խմբերով աշխատանքներին հոգեբանական պատ-

րաստվածություն չունենալ (Մ. Ի. Դյաչենկո, Լ. Ա. Կանդիբովիչ, Հոգեբա-

նական բառարան, էջ 192-193):  

Ստորև ներկայացվող նյութը վերաբերում է մասնագետի անձի հոգե-

բանասոցաիալական գործոնների ուսումնասիրմանն ու հետազոտմանը։ 

Անշուշտ, հոգեբանասոցիալական գործոններն իրենց անմիջական ազդե-

ցություններն են ունենում մասնագիտական պատրաստման ընթացքի 

վրա։ Հոգեբանական գնահատման տեսանկյունից նպաստավոր է ստա-

նալ տեղեկություններ հոգեբանական այնպիսի գործոններից, ինչպիսիք 

են՝ անձնային վերահսկողությունը՝ լոկուսը, նախաձեռնողությունը, որոշ-

ման կայացման ունակությունը և այլն։ Համադրելով այս գործոնները ան-

ձի նախասիրությունների և գիտելիքի ուղղվածության հետ՝ կարողանում 

ենք կատարել որոշակի կանխատեսումներ մասնագիտական պատ-

րաստման ճանապարհի արդյունավետ ուղեկցման վերաբերյալ։  

Ինչպես արդեն նշել էինք, մասնագիտական կանխատեսումների հա-

մար կան խոչընդոտող դրույթներ՝ հոգեբանական թեստերի ոչ ունիվեր-

սալ ու կատարյալ լինելը, մեծահասակների ազդեցությունը, սոցիալական 

միջավայրի պահանջները և այլն։ Դրանք մասնագիտական պատրաստ-

ման հոգեբանական գնահատման համար լուրջ պահանջ են ներկայաց-

նում, սակայն, այնուամենայնիվ, մեր կողմից իրականացվող գործնական 

աշխատանքներն ու նախագծի իրագործման ընթացքում կատարված 

մասնագիտական վերապատրաստումները ցույց են տալիս, որ տեղե-

կատվության մատչելիությունն ու հոգեբանական գնահատման արդյունք-

ների համադրումը ունեն կանխորոշող նշանակություն մասնագիտական 

պատրաստման գործընթացի արդյունավետության համար։ Նաև պետք է 
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հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ առաջ են գալիս նոր ձևավորվող կամ 

նորովի փոփոխվող մասնագիտություններ։ Դրանք առաջանում են՝ ներ-

կայիս սոցիալ-տնտեսական, տեխնոլոգիական փոփոխություններով, բա-

րեփոխումներով պայմանավորված։ Փոխվում են ոչ միայն մասնագիտու-

թյունները, այլև մասնագիտությունների հանդեպ մարդկանց պատկերա-

ցումները։ Որոշ մասնագիտություններ դառնում են առավել գրավիչ, 

որոշները կորցնում եմ իրենց երբեմնի ունեցած բարձր վարկանիշը։ Ինչ-

պես մասնագիտական ընտրության, այնպես էլ պատրաստման գործըն-

թացը պայմանավորված է արտաքին և ներքին մի շարք գործոններով [5; 

11; 14]:  

 

Որպես արտաքին գործոններ կարող ենք դիտարկել.  

 

 Որպես ներքին գործոններ կարող ենք դիտարկել․ 

 անձի ինտելեկտուալ կարողությունները, 

 շփման և հուզական ոլորտի բաղադրիչները, որոնք հանդես են 

գալիս որպես անձի առանձնահատկություններ, 

 դրդապատճառային ոլորտի բաղադրիչները՝ արտաքին և 

ներքին գործոններով պայմանավորված։ 

 

 նոր մասնագիտությունների առաջ գալը, որոնք չունեն ար-

մատներ մեր հասարակական մշակույթում (օրինակ՝ մոդելա-

վորող, դիզայներ, գովազդային գործակալ և այլն), 

 սովորողների տեղեկացվածության պակասը տարբեր մասնագի-

տությունների վերաբերյալ, 

 թյուր պատկերացումները կոնկրետ մասնագիտության պահանջ-

ների վերաբերյալ, որոնք ներկայացվում են մասնագետին, 

 բազմաթիվ ուսումնական հաստատությունների առկայությունը, 

որոնք տարբեր առաջարկներ են կատարում մասնագիտու-

թյունների ձեռքբերման վերաբերյալ և այլն: 
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Ընդհանուր առմամբ այս գործոններից առավել նշանակալի են սոցի-

ալական միջավայրի ազդեցությունը, այն մեծահասակների կարծիքները, 

ովքեր հեղինակություն են ապագա մասնագետի համար, մասնավորա-

պես ծնողները, հեղինակություն վայելող այլ հարազատներ։ Տարբեր հե-

տազոտական արդյունքներում ամփոփվել է այն միտքը, որ մասնագիա-

տական պատրաստման գործընթացում մեծ է ինքնահսկման, վերա-

հսկման ցուցանիշը, որը վերաբերում է գործունեության մեջ դրսևորվող 

կոգնիտիվ ոճին, թե ինչպիսի ազդեցություններով է այն պայմանավոր-

ված, և որքանով են դրանք գիտակցվում և հսկվում։ Պետք է նշել, որ կեն-

սական կարևոր հարցերում և որոշումներում սովորողները՝ որպես երի-

տասարդ մասնագետներ, առավել նշանակություն են տալիս էքստերնալ 

կոգնիտիվ ոճին։ Սակայն այստեղ առկա է մշակութային ենթատեքստ, ըն-

տանիքի դերի, ծնողի հեղինակության հանդեպ հարգանքի դրսևորման 

միտում, որը պայմանավորված է կյանքի տվյալ փուլում արժեհամակար-

գի (կոնստրուկտների) իմաստավորմամբ և վերաիմաստավորմամբ։  

Մասնագիտական պատրաստման սոցիալական և հոգեբանասոցիա-

լական նշանակալի գործոններից են մասնագիտության վարկանիշը և 

պահանջարկը։ Նշենք, որ պահանջարկը կարևորվում է միայն այն դեպքե-

րում, երբ անձն ինքնուրույն է իր որոշումներում և ընտրության մեջ, ունի 

պատկերացում մասնագիտության մասին, իմաստավորում է իր ընտրու-

թյունը տվյալ մասնագիտության հարցում։ Ապագա մասնագետի պատ-

րաստման գործընթացում համապատասխան  ինքնավերաբեմունքը և սե-

փական ուժերի հանդեպ իրատեսական վստահությունը լավագույն նա-

խապայման կարող են դառնալ մասնագիտական պատրաստման գոր-

ծընթացի արդյունավետ իրացման համար։ Երիտասարդ մասնագետները 

այս դեպքում ոչ միայն իմաստավորում են սեփական անձը՝ որպես մաս-

նագիտության կրող, ոչ միայն ձևավորում են մասնագիտական Ես-ը, այլև 

փորձում են նույնականանալ մասնագետի կերպարի հետ։ 
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ԻՆՔՆԱԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԻ ԴԵՐԸ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԵՐՊԱՐԻ  

ՁԵՎԱՎՈՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ 

 

Վերջին մի քանի տասնամյակներում ինքնագնահատականի ֆենոմե-

նը առավել շատ է ուսումնասիրվել հատկապես արտասահմանյան հոգե-

բանների կողմից: Նման ուսումնասիրությունների համար հիմք է հանդի-

սացել արևմտյան մշակույթում ինքնագնահատականի ֆենոմենի՝ որպես 

մարդու հոգեբանական կարևորագույն ռեսուրսի ընդունումը: Ըստ արև-

մտյան հոգեբանության՝ մարդիկ ձգտում են բարձր ինքնագնահատակա-

նի ձեռքբերմանն այնպես, ինչպես, օրինակ՝ առողջության, բարեկեցու-

թյան, ազատության և այլն: Սակայն մինչ օրս բացակայում է այս ֆենոմե-

նի եզակի և հավաքական սահմանումը: Անգլիացի որոշ հեղինակներ 

ինքնագնահատականի վերաբերյալ կիրառում են մի շարք հասկացու-

թյուններ, ինչպիսիք են՝ հայացքը դեպի ինքն իրեն, վստահություն ինքն 

իր հանդեպ, սեփական Ես-ի գիտակցումը, բավարարվածությունը ինքն 

իրենով և այլն [1, էջ 54]։ Վերջիններս դիտարկվում են ինքնագնահատա-

կանի՝ self-esteem-ի իմաստային ծանրաբեռնվածության ներքո, ինչը հա-

մարում են առավել լայն և ընդգրկուն: Ինքնագնահատական հասկացու-

թյունը ներառում է թվարկված մյուս բոլոր հասկացությունների իմաս-

տային երանգները: Սակայն հարկ է նշել, որ այն պարզապես չի նշանա-

կում միայն մարդու կողմից ինքն իրեն տրվող գնահատական, այլ ավելի 

լայն է և ընդգրկում է այնպիսի հասկացություններ, ինչպիսիք են՝ ինքնա-

հարգանքը, սեփական արժևորության զգացումը, ինքնավերաբերմունքը և 

այլն [1]:  

Ինքնագնահատականը անձնային դատողությունն է սեփական ար-

ժևորման մասին, այն ներառում է ինքնահարգանքի զգացումը, և եթե ինք-

նագնահատականն աճում է, ապա անձն իրեն առավել երջանիկ է զգում, 

իսկ հակառակ դեպքում համապատասխանաբար առաջանում են բացա-

սական զգացողություններ: Հարկ է նշել, որ ինքնագնահատականի ֆենո-

մենը շատ է ուսումնասիրվում հոգեբանների կողմից, քանի որ այն հեշտ 

չափելի է: Հաճախ կարելի է հանդիպել այնպիսի մոտեցումների, ըստ 

որոնց՝ ինքնագնահատականը բարձր կամ ցածր մակարդակների հակա-

դիր կողմն է, սա է պատճառը, որ այս տատանումներն ընկալվում են որ-
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պես բացասական: Ինչպես նշվեց, այս ֆենոմենը հեշտ չափելի է, քանի որ 

միևնույն հարցին տարբեր կերպ կպատասախանի այն մարդը, ում ինք-

նավստահությունը բավարարում է սեփական վարքը չհսկելու համար, ով 

ունի գերկարծիք իր անձի մասին [5]:  

Ինքնագնահատականը ներառում է հուզական բաղադրիչ, որի շնոր-

հիվ անձը կարող է պատասխանել այնպիսի հարցերի, որոնք թույլ են 

տալիս գնահատել, գիտակցել, ընդունել կամ փոփոխել այնպիսի հատկա-

նիշներ, որոնք այլ պարագայում գուցե հնարավոր չլիներ նկատել: 

Մարդու վերաբերմունքն ու վարքը որոշվում և կանխատեսվում են  

արժեքներով, որոնք հաճախ հանդես են գալիս որպես դրդապատճա-

ռային գործոններ: Արժեքներն այստեղ մենք կդիտարկենք երկու տեսան-

կյունից․ ընդհանուր արժեքներ, որոնք վերաբերում են մարդու կյանքի 

տարբեր ոլորտներին, և արժեքներ, որոնք վերաբերում են մարդու մաս-

նագիտական գործունեությանը։ Վերջինս վերաբերում է աշխատանքային 

գործունեության մեջ մարդու վարքի ձևերի ընտրությանը։ Արժեքները, 

կապված մարդու աշխատանքի հետ, բնորոշվում են որպես չափանիշներ, 

որոնցով մարդը գնահատում է աշխատանքի բնույթը, աշխատանքային 

միջավայրը, ինչպես նաև սեփական նախընտրությունների կարևորու-

թյունը: Կա մոտեցում, ըստ որի՝ մասնագիտական-աշխատանքային ար-

ժեքները ձևավորվում են հենց աշխատանքային ոլորտում գրանցած հա-

ջողություններից, ֆինանսական աճից, մասնագիտական հետաքրքրու-

թյունների բավարարումից, արտաքին և ներքին տարբեր դրդապատճառ-

ներից: Մասնագիտական արժեքները կապված են անձնային կայուն գծե-

րի հետ, չնայած դրանք փոփոխություններ են կրում սերնդափոխությանը 

զուգընթաց: Մասնագիտության ընտրությունը բարդ գործընթաց է, որի 

վրա ազդում են մի շարք գործոններ, ինչպիսիք են՝ սոցիալական բնու-

թագրիչները և անհատական գործոնները: Մարդիկ սովորաբար ընտրում 

են մասնագիտություններ, որոնք թույլ են տալիս իրացնել սեփական հնա-

րավորությունները, իրականացնել նպատակները, ունենալ բարձր ինք-

նագնահատական, լիովին վստահել սեփական ուժերին [7]:  

Մասնագիտական պատրաստման գործընթացում, երբ անհրաժեշտ է 

լինում կատարել ընտրություն, կայացնել որոշում, առավել կարևորվում է 

մասնագետի անձի ինքնագնահատականը։ Բազմաթիվ ուսումնասիրու-

թյուններում փորձել են գնահատել մասնագիտության ընտրության որոշ-
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ման կայացման դժվարությունների հիմքում ընկած գործոնները: Բազմա-

թիվ փոփոխականների կողքին կարևորվել է ինքնագնահատականը: Այն 

դրական կամ բացասական վերաբերմունքն է ինքն իր հանդեպ, սեփա-

կան արժևորության ընդհանուր գնահատականը [5]: Ըստ արտասահմա-

նյան մոտեցումների՝ ինքնագնահատականն ունի ծագման երկու աղբյուր. 

 

 ինչպե՞ս է մարդը դիտարկում իր գործունեությունը կյանքի տար-

բեր ոլորտներում, 

 ի՞նչ է կարծում, արդյոք ինչպե՞ս են իրեն ընկալում իր համար ռե-

ֆերենտային անձինք [7 էջ 384]: 

 

Մարդիկ սովորաբար ձգտում են բարձրացնել սեփական անձի հան-

դեպ վստահությունը, ունենալ սեփական հնարավորություններին համա-

պատասխան և նույնիսկ դրանք գերազանցող ինքնագնահատական, ինչը 

որոշ դեպքերում կարող է պայմանավորված լինել ինքնահարգանքով, այլ 

ոչ թե եսակենտրոնությամբ՝  էգոիզմով: Այս դեպքում խոսքը վերաբերում 

է ոչ թե միայն սեփական Ես-ի վրա կենտրոնանալուն, այլ Ես-ը չանտեսե-

լուն՝ լիովին կենտրոնանալով այլ մարդկանց վրա։ Ինքնագնահատականի 

ձևավորման և տատանման վրա մեծ ազդեցություն են թողնում սոցիալա-

կան միջավայրը, փոխազդեցությունները, իրավիճակային հաջողություն-

ներն ու անհաջողությունները։ Ինքնագնահատականի բարձր լինելը մաս-

նագիտական պատրաստման գործընթացում պայմանավորված է աշխա-

տանքի որոնման, դրա ձեռքբերման և ինքնիրացման հետ․ համապա-

տասխանաբար ցածր ինքնագնահատականը կապված է անորոշության 

բարձր ցուցանիշների հետ [6]: 

Ես-կոնցեպցիայի այնպիսի բաղադրիչներ, ինչպիսիք են՝ ինքնահար-

գանքը, ինքնագնահտականը և դրանց հետ կոռելացվող հասկացություն-

ները՝ մասնագիտական աճ, ինքնարդյունավետություն, հաճախ կարող են 

սահմանափակել մարդուն մասնագիտական պատրաստման գործընթա-

ցի վաղ շրջանում՝ համապատասխան միջոցառումների պակասի հե-

տևանքով։ Տեղեկացվածության պակասը, մրցակցային այլընտրանքները, 

իրավիճակային սահմանափակումները կարող են դժվարություններ ա-

ռաջացնել մասնագիտական գործունեության մեջ։ Կրթական միջնակարգ 

մասնագիտական կամ բարձրագույն հաստատություններում ուսանող-
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ներն արդեն իսկ ընտրում են իրենց մասնագիտությունները, սակայն շա-

տերի համար բացակայում են մասնագիտության մասին իրատեսական 

պատկերացումները, քանի որ հանրակրթության տարիներին չեն հասց-

րել ամբողջապես տիրապետել և հասկանալ մասնագիտությունների 

քարտեզը: 

Մասնագիտական ինքնագնահատականը կարող է դիտարկվել որ-

պես անձի մասնագիտական Ես-ի կարևորագույն տարր: Այլ կերպ մաս-

նագիտական ինքնագնահատականը կարելի է դիտարկել որպես իմացու-

թյուն, որից նշանակալիորեն կախված են անձի մասնագիտական ձեռքբե-

րումները [3]:  

Ինքնագնահատականի՝ ընդհանրապես և մասնավորապես մասնա-

գիտական ինքնագնահատականի կառուցվածքում Ա. Ռեանն առանձ-

նացնում է գործառնական և անձնային ասպեկտներ։ Ներկայացնենք 

դրանք ստորև [4 էջ 62]: 

 Ինքնագնահատականի գործառնական ասպեկտը կապված է 

ինքն իրեն որպես սուբյեկտ տրվող գործունեության գնահատա-

կանի հետ և արտահայտվում է մասնագիտական կարողություն-

ների և հմտությունների ձևավորման, ինչպես նաև մասնագիտա-

կան գիտելիքների ձեռքբերման և կոմպետենտության մակար-

դակներում:  

 Մասնագիտական ինքնագնահատականի անձնային ասպեկտն 

արտահայտվում է սեփական անձնային որակների գնահատ-

մամբ՝ այն համեմատելով մասնագիտական Ես-ի իդեալական 

կերպարի հետ:  

Պարտադիր չէ, որ այդ երկու ասպեկտներում ինքնագնահատականը 

լինի համապատասխան, քանի որ անհամապատասխանությունը ինք-

նագնահատականի գործառնական և անձնային ասպեկտներում նպաս-

տում է մասնագիտական հարմարմանը (ադապտացիային), առաջընթա-

ցին և զարգացմանը։ 

Մասնագիտական ինքնագնահատականի կառուցվածքում կարելի է 

առանձնացնել նաև այնպիսի հասկացություններ, ինչպիսիք են՝  

 պոտենցիալի ինքնագնահատականը, 

 արդյունքի ինքնագնահատականը։ 
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Արդյունքի ինքնագնահատականն արտացոլում է գործունեության 

հետևանքով ձեռք բերած արդյունքին տրվող գնահատականը և ցույց է 

տալիս ձեռքբերմամբ բավարարվածությունը կամ հակառակը՝ անբավա-

րարվածությունը: Պոտենցիալի ինքնագնահատականը կապված է սեփա-

կան մասնագիտական հնարավորությունների հետ և արտացոլում է հա-

վատը սեփական ուժերի հանդեպ ու ինքնավստահությունը [3]:  

Մասնագիտական պատրաստման գործընթացում ձևավորվող մաս-

նագիտական Ես-ը մարդու պատկերացումն է իր մասին՝ որպես մասնա-

գետի: Ժամանակակից հոգեբանական գիտության մեջ դիտարկում են Ես-

կերպարի տարատեսակ մասնավոր դեպքեր: Բացի վերը ներկայացված 

դասակարգումներից, Ա. Ռեանը անձի մասնագիտական Ես-կոնցեպցիա-

յում առանձնացնում է իրական և իդեալական բաղադրիչներ. 

 Սեփական Ես-ի իրական մասնագիտական հայեցակարգը (կոն-

ցեպցիան) ենթադրում է անձի պատկերացումներն իր մասին որ-

պես մասնագետի՝ գնահատելով իր առկա ձեռքբերումներն ու 

հավակնությունների մակարդակը: 

 Իդեալական Ես-կոնցեպցիան համապատասխանում է մասնա-

գիտական ցանկություններին և սպասելիքներին [4 էջ 65]:  

Իրական և իդեալական մասնագիտական Ես-կերպարները կարող են 

տարբեր լինել: Սակայն դա թերևս հանդիսանում է մասնագիտական ինք-

նակատարելագործման և զարգացման խթան և ոչ հակառակը: Անձը կա-

րող է ունենալ նաև ցածր մասնագիտական ինքնագնահատական, որը 

կարող է պայմանավորված լինել ինչպես սուբյեկտիվ, այնպես էլ օբյեկ-

տիվ մի շարք գործոններով, սակայն ցածր ինքնագնահատականն ամե-

նևին չի խոսում մասնագիտական անլիարժեքության բարդույթի մասին: 

Բացի դա, արդյունքի ցածր ինքնագնահատականի համադրությունը պո-

տենցիալի բարձր ինքնագնահատականի հետ կարող է նպաստել մասնա-

գիտական ինքնազարգացմանը: Նշված ինքնագնահատականի պատերնը 

ընկած է ինքնազարգացման դրական մոտիվացիայի հիմքում և կոռելաց-

վում է անձի սոցիալական ու մասնագիտական հաջողության հետ: Տեսա-

կան մոտեցումներում կարևոր է ուսումնասիրել ոչ միայն չդիֆերենցվող 

ինքնագնահատականը, այլև կոնկրետ նրա բաղադրիչներն ու դրանց 

փոխհարաբերությունները: Հենց ինքնագնահատականի պատերններն են 
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պայմանավորում մասնագիտական հաջողության մեխանիզմներն ու ան-

ձի մասնագիտական դինամիկ զարգացումը [3; 4]:  

Մասնագիտական պատրաստման գործընթացում սեփական Ես-ի 

մասին բազմաթիվ պատկերացումները ձևավորում են մասնագիտական 

կերպարը՝ հարստացնելով այն մասնագիտական փորձառությամբ՝ ինք-

նադրսևորվելով որպես Ես-մասնագետ: Անձի հասունության մակարդա-

կը պայմանավորող գլխավոր գործոններից է հենց մասնագիտական ինք-

նորոշումը: Եթե փորձենք հիշել Ադլերի ձևակերպումն այն մասին, որ 

մարդն իր կյանքում բախվում է երեք հիմնարար խնդիրների լուծմանը, 

որոնք կազմում են մարդու կեցության ավելի ընդհանուր բաղկացուցիչնե-

րը, ապա դրանցից մեկը հենց աշխատանքի և մասնագիտական ինքնո-

րոշման խնդիրն է, որի շուրջ որոնումներն ու դրա լուծումը օգնում են 

մարդուն գտնել կեցության իմաստը: Մարդիկ ձգտում են ընտրել այնպի-

սի մասնագիտություն, որը համադրվում է սեփական անձի մասին պատ-

կերացումների հետ, և եթե այդ պատկերացումներն ու ընտրած մասնա-

գիտությունը համապատասխանում են Ես-կերպարին, կարող ենք ասել, 

որ անձն ինքնիրացման ճանապարհին է:  

Այսօր մասնագիտական ինքնագնահատական հասկացության կող-

քին ժամանակակից հոգեբանության մեջ հաճախ կարելի է հանդիպել 

նաև մասնագիտական համապատասխանություն կամ մասնագիտական 

պիտանելիություն հասկացությունների, որոնք բնորոշվում են որպես 

մարդու հոգեբանական և հոգեֆիզիոլոգիական առանձնահատկություն-

ների համախումբ։ Այն անհրաժեշտ է և բավարար մասնագիտական գի-

տելիքների, կարողությունների և հմտությունների առկայության դեպքում 

հասարակայնորեն ընդունելի արդյունավետ աշխատանքի իրագործման 

համար [2]: Այս սահմանումը գրեթե ամբողջապես ծածկում է վերոնշյալ 

հասկացությունը բոլոր կողմերից, սակայն, ըստ մեզ, այստեղ ներառվում 

է նաև անձի կողմից մասնագիտությամբ բավարարվածության և արդյուն-

քի ձեռքբերման շնորհիվ ինքնիրացման հնարավորության պարտադիր 

առկայությունը:  

Զարգացմանը զուգընթաց՝ մասնագիտական համապատասխանու-

թյունը դիտարկվել է երկու ուղղությամբ.  
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Կարելի է ենթադրել, որ մասնագիտական համապատասխանությու-

նը ներառում է անձի առանձնահատկությունների համախումբը, որոնք 

մի կողմից` նրան թույլ են տալիս ունենալ հաջողություններ մասնագի-

տության մեջ, մյուս կողմից` մասնագիտության ձեռքբերման ընթացքում 

մարդը կարողանում է իր մեջ զարգացնել այս կամ այն որակներն ու 

հատկությունները, որոնք նրան անհրաժեշտ են մասնագիտության մեջ 

առավել մեծ հաջողություններ ունենալու, բավարարվածությունը մեծաց-

նելու և կոնկրետ արդյունքներ գրանցելու նպատակով:  

Մասնագիտական համապատասխանությունն ունի բարդ կառուց-

վածք, քանի որ այն մասնավորապես արտացոլում է գործունեության ձևի 

(մասնագիտության) ընտրությունը, որը հնարավորինս համապատաս-

խանում է կոնկրետ մարդու հակումներին, կարողություններին, հմտու-

թյուններին: Հաճախ մասնագիտական ինքնորոշումը դիտարկվում է որ-

պես սոցիալական ինքնորոշում, ինքնիրացում, ինքնակատարելագոր-

ծում, Ես-կոնցեպցիայի զարգացում [2]:  

Այսպիսով, կարելի է ասել, որ մասնագիտական համապատասխա-

նությունը կարող ենք դիտարկել որպես մասնագիտության ընտրության 

մոտիվացիոն (դրդապատճառային) և մասնագիտական պատրաստվա-

ծության գիտակցման հիմք (ինքնագնահատման պատերնի տեսանկյու-

նից), որը թույլ է տալիս բացատրել անձի դինամիկ զարգացման և դրան 

զուգահեռ մասնագիտական ձեռքբերումների մեխանիզմները:  

 

 որպես անձնային որակների հավաքակազմ, որոնք բնորոշում 

են պիտանելիության հնարավորության չափը կոնկրետ 

գործունեության համար, 

 որպես արդեն իսկ գոյություն ունեցող, ձևավորված մաս-

նագիտական գիտելիքների, հմտությունների, ինչպես նաև հո-

գեբանական, ֆիզիոլոգիական և այլ հատկանիշների առկա-

յություն, որոնք էլ ապահովում են մասնագիտական խնդիր-

ների լուծումը [2]: 
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ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ «ԵՍ» ԵՎ ՆՈՒՅՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Նույնականության հարցն այսօր չափազանց արդիական է բազմակող-

մանի և բազմաշերտ ուսումնասիրությունների համար: Դեռևս հոգեբանու-

թյան ծագման վաղ շրջաններից այս հարցն ուսումնասիրվել է տարբեր հե-

ղինակների կողմից անձին առավել խորքային դիտարկելու նպատակով: 

Այսօր այն արդիական է նաև մասնագիտական պատրաստման ուսումնա-

սիրությունների տեսանկյունից [5]:  

Հաճախ նույնականությունը դիտարկվում է որպես անհատի և սոցիա-

լական միջավայրի փոխազդեցության արդյունք, որը տեղի է ունենում ան-

ձի՝ խմբի հետ հարաբերվելու ընթացքում: Այդ գործընթացում անձը պատ-

կերացումներ է ձեռք բերում խմբի վերաբերյալ և փորձում իր գործառնու-

թյունը կազմակերպել այդ միջավայրում: Որոշ հեղինակներ (Ու. Ջեյմս, Է. 

Էրիկսոն և այլք) մասնագիտական նույնականություն հասկացության 

բնույթը բացատրում էին մասնագիտական գործունեության մեջ անձի ինք-

նիրացման միջոցով [4]: Ժամանակակից մոտեցումները դիտարկում են 

մասնագիտական նույնականության սոցիալական առանձնահատկու-

թյունները, որոնք նպաստում են մասնագիտական պատրաստման ուղու 

ընտրությանը և ձևավորմանը: Նույնականությունը ձևավորվում է այն կո-

լեկտիվի հետ փոխհարաբերությունների արդյունքում, որն անձի համար 

նշանակալի է: Որպես ռեֆերենտ  կարող են հանդես գալ ամենատարբեր 

խմբեր. իրական և իդեալական, մեծ և փոքր: Յուրաքանչյուր անհատ կա-

րող է ունենալ մի քանի ռեֆերենտ խմբեր, որոնց տարբեր չափումներով 

փորձում է համեմատել իր հետ: Սա էլ հենց տեղի է ունենում մասնագի-

տության յուրացման ընթացքում [7]: Ա. Բելիկը, անդրադառնալով Ջ. Միդի 

տեսական մոտեցումներին, նշում է, որ նույնականությունը դրսևորվում է, 

երբ մարդը սկսում է ընկալել իր վարքն ու կյանքը որպես մեկ ամբողջու-

թյուն [3]: Այստեղից կարող ենք ենթադրել, որ մասնագիտական նույնակա-

նությունը ևս սերտորեն կապված է անձի վարքի, գործողությունների և այն 

նպատակների հետ, որոնք դրվում են նրա առջև՝ սեփական դրդապատ-

ճառներից ելնելով: Կարելի է նաև ասել, որ մասնագիտական նույնակա-

նությունը ներառում է երեք հիմնական տարրեր․ 

 «Ես» կերպարի ընկալումն այլոց կողմից,  

 այլոց դատողություններն այդ կերպարի վերաբերյալ, 
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 ինքնավերաբերմունքը, որը կարող է դրսևորվել հպարտության, 

նվաստացման կամ չեզոքության ձևով:  

Մասնագիտական նույնականությունը կախված է նաև անհատական 

առանձնահատկություններից, արժեքներից, սակայն փոփոխությունների է 

ենթարկվում շրջապատի հետ փոխհարաբերությունների ադյունքում: 

Մասնագիտական նույնականության համար չափազանց կարևոր է ստեղ-

ծել կրթական այնպիսի պայմաններ, որոնք կնպաստեն սովորողի մասնա-

գիտական Ես-ի ձևավորմանը: Այսօր մեր հասարակությունը կանգնած է 

այնպիսի խնդրի առջև, ինչպիսին է անձի կողմից մասնագիտության ընտ-

րության կայացումն առանց մասնագիտական նույնականության ձևավոր-

ման։ Նման դեպքերում սովորաբար ընտրությունը հիմնված է լինում առօ-

րեական խոսակցությունների և խորհուրդների վրա։ Մասնագիտական 

կայացման գործընթացը, որպես կանոն, տեղի է ունենում բարձրագույն 

հաստատությունում, երբ ուսանողները սկսում են ձեռք բերել առաջնային 

տեսական գիտելիքներ, առաջին գործնական փորձ և այլն [1]:  

Ըստ Լ. Շնայդերի՝ «նույնականություն» տերմինն առաջ է եկել և կի-

րառվել գիտնականների կողմից 20-րդ դարի 70-ական թվականներին [8]: 

Սա այն ժամանակաշրջանն էր, երբ մարդիկ ապրում էին կայուն գաղափա-

րախոսության ներքո, ունեին ապահովության զգացողություն թե՛ ուսման, 

թե՛ մասնագիտության ընտրության և թե՛ ինքնիրացման համար։ Սակայն 

այս ամենի հետ մեկտեղ առաջ եկան նաև գլոբալ խնդիրներ. բնապահպան-

ական աղետներ, տնտեսական ճգնաժամեր, զինվորական կոնֆլիկտներ, 

ահաբեկչություններ և այլն: Այս ամենին զուգահեռ՝ անխուսափելիորեն 

սրվում էր նաև մասնագիտական նույնականության հարցը: Այս խնդիրն 

արդիական է մի քանի պատճառով. առաջին հերթին գիտատեխնիկական 

հեղաշրջումը նպաստում է նոր մասնագիտությունների առաջ գալուն, բա-

ցի այդ՝ ժամանակի մեջ փոփոխություններ են կրում նաև արդեն իսկ եղած 

մասնագիտությունները, կրթական գործընթացները [8]։  

Հետաքրքրական է ուսումնասիրել մասնագիտական նույնականու-

թյունը ժամանակակից մասնագետների մոտ ոչ միայն այն ձեռքբերելու ըն-

թացքում, այլ նաև արդեն կիրառման (աշխատանքի) ընթացքում: Կարելի է 

ենթադրել, որ այն անձը, որն ունի մասնագիտական նույնականության 

բարձր մակարդակ, ավելի շատ կձգտի կատարելագործել իր մասնագիտա-

կան գործունեությունը հենց ընթացակարգային տեսանկյունից՝ ընդլայնե-
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լով ճանաչողական և փորձարարական կողմերը: Ն. Ավդոնինան նշում է, 

որ հայտնի սոցիոլոգ Ա. Ֆլեկսներն առանձնացնում է հինգ հիմնական 

գծեր, որոնք վերաբերում են յուրաքանչյուր մասնագիտության. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ըստ վերոնշյալ մոտեցման՝ մասնագիտական պատրաստման գործըն-

թացում անձն անցնում է հստակ փուլերով, որոնցում ձեռք է բերում համա-

պատասխան գիտելիքներ և հմտություններ, ինչն էլ վերջնարդյունքում 

հենց մասնագիտական նույնականության զգացումն է, սակայն այն այսօր 

դիտարկվում է ողջ կյանքի ընթացքում և զարգացման մեջ, այլ կերպ  ասած՝ 

շարունակական կրթություն ողջ կյանքի համար (lifelong learning):  

Մասնագիտական նույնականությունն այնպիսի հասկացություն է, որը 

ներառում է մասնագիտական խմբում կամ համայնքում մարդու սեփական 

պատկերացումներն իր դերի վերաբերյալ: Ե. Կուպրիյանչուկը, հետազոտե-

լով տարբեր հեղինակների առաջարկած մասնագիտական նույնականու-

թյան տեսամեթոդական հիմքերը (Ե. Երմոլայևա և այլք), նշում է, որ դրան 

կարելի է հասնել երկարատև մասնագիտական զարգացման բավականա-

չափ բարձր մակարդակում՝ մասնագիտական անձնային որակների ձեռք-

բերման և մասնագիտական հմտությունների տիրապետման արդյունքում։ 

Այն հանդես է գալիս որպես մասնագիտական գործընթացի կայուն տարր՝ 

համաձայնեցնելով իրական և իդեալական մասնագիտական «Ես կերպար-

ները»:  

 

1. գործունեության ինտելեկտուալ և գործնական կողմերը, 

2. մասնագիտական գիտելիքներն ու հմտությունները հիմնվում են 

տեսական գիտելիքների վրա, 

3. տեսական գիտելիքները պարտադիր ունենում են գործնական 

ծրագիր, 

4. մասնագիտական գիտելիքները, հմտությունները կարող են փո-

խանցվել սերնդեսերունդ ֆորմալ (դասապրոցեսի ընթացքում) և ոչ 

ֆորմալ (պրակտիկայի ընթացքում) կրթության շնորհիվ, 

5. մասնագիտություններն ունեն ինքնակարգավորման հակվածու-

թյուն [2, էջ22]: 
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Մասնագիտական նույնականությունը կատարում է կարգավորիչ գոր-

ծառույթ: Հիմնականում ապահովում է մասնգիտական կենտրոնացում և 

կայուն մասնագիտական մենթալ դիրքի գրավում: Այս գործառույթները 

կախված են հետևյալ գործոններից. 

 

 մասնագիտական որակների հետ նույնականացում, որը կախված է 

մարդու հարմարման աստիճանից, 

 սեփական մասնագիտական կերպարի ընդունում և տարբերակում 

այլ մասնագիտական կերպարներից՝ պահպանելով հարմարվելու ճկունու-

թյուն այլ մասնագիտական դաշտ անցնելիս, 

 նույնականության կառուցվածքի համակարգվածություն [5]:  

 

Ահա այս ամենը ապահովում է մասնագետի կրթվելու, ինքնազար-

գանալու հնարավորությունը, ինչի արդյունքում անձը կարողանում է 

համապատասխանել մասնագիտության ժամանակակից պահանջներին՝ 

պահպանելով և զարգացնելով դինամիկ կողմը:  

Հաճախ շատ ուսանողներ սկսում են աշխատել իրենց մասնագիտու-

թյամբ դեռևս ուսանելու տարիներին, ինչը միայն ավելի է խթանում մաս-

նագիտական նույնականությունը: Մասնագիտական կրթությունը, բացի 

մասնագիտական գիտելիքների ձեռքբերման հնարավորությունից, նաև 

ձևավորում և զարգացնում է սովորողի մասնագիտական նույնականու-

թյունն ու սեփական մասնագիտության ու մասնագիտական գործունեու-

թյան իմաստի գիտակցումը: Անձը, որն ունի ձևավորված մասնագիտական 

նույնականություն, ավելի ազատ է իր մասնագիտության մեջ, կարող է 

հաղթահարել մասնագիտական դժվարությունները, ինքնուրույն դնել 

նպատակներ և մշակել դրանց ձեռքբերման պլանները:  

Ժամանակակից աշխարհում տեղի են ունենում «մասնագիտություն-

ների ատլասի» ձևախեղումներ (դեֆորմացիաներ) [1]: Այսօր գործատուն  

մասնագետից ակնկալում է ոչ միայն մասնագիտական գիտելիքներ, այլև 

հմտություններ։ Այս առումով ժամանակակից մասնագետը պարտավոր է 

հետևել նաև մասնագիտության դինամիկային և հասարակության փոփոխ-

վող պահանջներին: Հոգեբանամանկավարժական գրականության մեջ ան-

ձի և մասնագիտության փոխազդեցության վերաբերյալ կարելի է հանդի-

պել երկու մոտեցումների, որոնց անդրադարձել է Ն. Ավդյանինան: Առաջին 
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մոտեցման ներկայացուցիչները (Ֆ. Պարսոն, Ջ. Հոլլանդ) ենթադրում են, որ 

յուրաքանչյուր մարդ դեռևս ի ծնե նախատեսված է որոշակի կոնկրետ 

մասնագիտական գործունեության համար: Երկրորդ մոտեցման ներկայա-

ցուցիչները (Դ. Սյուպեր, Ա. Ռոու) ենթադրում են, որ յուրաքանչյուր մարդ 

իր ներսում կրում է որոշակի որակների, բնութագրիչների և ընդունակու-

թյունների համախումբ, որոնք թույլ են տալիս կատարել այս կամ այն աշ-

խատանքը, ընդ որում, մասնագիտական գործունեությունը կարող է մար-

դու վրա թողնել թե՛ բացասական, թե՛ դրական ազդեցություն [5]:  

Աշխատանքի որոշակի տիպով զբաղվելու արդյունքում ձևավորվում է 

յուրահատուկ ինքնագիտակցություն, մասնագիտական-տիպիկ և անհա-

տական-ինքնատիպ անձնային գծեր [2]: Այսօր ժամանակակից աշխարհն 

առավել հակված է երկրորդ մոտեցմանը, քանի որ այն առավել ճկուն է և 

մարդու առջև բացում է ընտրության լայն հնարավորություններ: Այս 

խնդրի հետազոտողներն ընդգծում են, որ մասնագիտական նույնականու-

թյան ձևավորումը բարդ գործընթաց է, որը ոչ միշտ է գիտակցվում մարդու 

կողմից:  

Ժամանակակից մասնագետի մոտ նույնականության ձևավորումը մա-

սամբ կրում է չգիտակցված բնույթ, ինչը դանդաղեցնում է անձի մոտ սե-

փական մասնագիտության վերաբերյալ ամբողջական պատկերացման 

ձևավորման գործընթացը: Մասնագիտական նույնականությունը ձևավոր-

վում է մասնագիտական իրողությունների էտալոնների հիման վրա՝ մղե-

լով այս կամ այն վարքային դրսևորումների: Մասնագիտական նորմերի և 

կարծրատիպերի առավել խորը յուրացումը դիֆերենցում է «կատարյալ 

մասնագետի» կերպարը, որը հավելվում է մասնագիտական Ես-կերպա-

րով: Այս ամենը առավել ամրապնդվում է մասնագիտական ինքնագի-

տակցման դեպքում, ինչի շնորհիվ կարծրատիպային վարքից անցում է կա-

տարվում դեպի անկանխատեսելի իրավիճակներում ճկուն վարքի ցուցա-

բերում: Այս ամենն ավելի է խորացնում միջավայրում անձի զարգացումն 

ու ինքնիրացումը: Հակառակ դեպքում մարդը կարող է մնալ գործառույթ-

ների իրականացման նեղ մակարդակում, քանի որ ի զորու չէ տրանսֆոր-

մացվել փոփոխվող իրավիճակների համաձայն: Մասնագիտական նույնա-

կանացում ասելով՝ հասկանում ենք սուբյեկտի բնութագրերը, ով ընտրել է 

և իրացնում է մասնագիտական փոխազդեցություն շրջակա միջավայրի 

հետ և որպես հակադարձ գործընթաց առաջանում է ինքնահարգանք՝ ի 
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պատասխան այդ գործունեության: Մասնագիտական նույնականությունը 

ենթադրում է մարդու և մասնագիտության գործառական  և էկզիստենցիալ 

փոխազդեցություն: Դա ներառում է մասնագիտության ընդունումը և կարո-

ղությունը կատարելու մասնագիտական գործառույթները հնարավորինս 

լավ՝ այլոց համար: Ռուս հոգեբանների համար բարդ էր մասնագիտական 

նույնականության տեղը գտնել ընդհանուր նույնականության գործընթաց-

ների  շարքում: Ըստ Ն. Պրյաժնիկովի՝ մասնագիտական նույնականությու-

նը անձնային նույնականության մի մասն է: Նա բացատրում է, որ անձի 

մասնագիտական ձևավորումը նույնականության ձեռքբերման գլխավոր 

գործոնն է [6]: Կարելի է ասել, որ նման մոտեցումը առաջ է եկել հենց այն 

պատճառով, որ ռուսալեզու գրականության մեջ բավարար չափով չի ու-

սումնասիրվել սոցիալական նույնականության էությունը: Մասնագիտա-

ցումը հիմնված է արժեհամակարգի և սեփական մասնագիտական որակ-

ների գիտակցման և վերագնահատման վրա։ Առավել ժամանակակից մո-

տեցումներում մասնագիտական նույնականությունը դիտարկվում է որ-

պես սոցիալական նույնականության ենթատեսակ, որը կրում է սոցիալա-

կան նույնականության բոլոր նշանները և նրա ձևավորման համապատաս-

խան կանոնակարգերը: Նման մոտեցման դեպքում հարկ է ընդունել, որ 

մասնագիտական նույնականությունն օժտված է սոցիալական նույնակա-

նության բոլոր որակներով, մասնավորապես՝ կապված սոցիալական 

խմբում ինքնորոշման, խմբին անդամակցելու, նրա նկատմամբ դրական 

վերաբերմունքի և այլն: Այն ևս անձնային որակ է և ծագում է անձնային ու 

մասնագիտական ձևավորման ընթացքում՝ ազդեցություն թողնելով մար-

դու մտածողության բազմաթիվ ասպեկտների վրա: Մասնագիտական նույ-

նականացումը դիտարկվում է որպես մասնագիտական ինքնորոշման և 

ինքնակազմակերպման գործընթացների արդյունք, որը դրսևորվում է ինքն 

իրեն տվյալ մասնագիտության ներկայացուցիչ գիտակցելու ձևով՝ դրսևոր-

վելով կոգնիտիվ, հուզական և վարքային ինքնաներկայացման ձևերում: 

Ըստ Լ. Շնեյդերի՝ «Մասնագիտական նույնականությունն» առաջ է գալիս 

մասնագիտացման (պրոֆեսիոնալիզացիայի) ընթացքում: Պրոֆեսոնալի-

զացիան  մասնագետ դառնալու գործընթացն է: Այն ներառում է մարդու 

կողմից մասնագիտության իրացումը՝ հաշվի առնելով սեփական հնարա-

վորությունները և ընդունակությունները, մասնագիտության նորմերի և 

կանոնների յուրացումը, ինքնագիտակցումն ու մասնագիտության միջոցով 
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ինքնազարգացումը: Ընդհանրացնելով հարկ է նշել, որ պրոֆեսիոնալիզա-

ցիան սոցիալականացման  մի կողմն է: Կարևոր է առանձնացնել մասնա-

գիտական նույնականացման ձևավորման գործընթացի երկու ասպեկտնե-

րը. նախ և առաջ մասնագիտական նույնականության մակարդակը, երկ-

րորդ հերթին՝ որպես մասնագետ զարգացման փուլերը [8]: 

Սոցիալ-հոգեբանական ուսումնասիրությունների շրջանակներում 

ներկայացվել են մասնագիտական նույնականության ձևավորման հետևյալ 

փուլերը. սոցիալական կատեգորիզացիայի փուլ, որը ենթադրում է սոցիա-

լական միջավայրի կարգավորում այն ճանապարհով, որն իմաստ ունի ան-

հատի համար, սոցիալական նույնականացման փուլ, որը ենթադրում է 

մարդու այս կամ այն կատեգորիայի հետ միախառնման գործընթաց, սոցի-

ալական նույնականության փուլ, որը ենթադրում է ամբողջական սոցիա-

լական նույնացում [5]: 

Ըստ Ն. Պրյաժնիկովի՝ մասնագիտական նույնականության մակար-

դակներում հնարավոր է հետևյալ հիերարխիան. [6] 

1. Մոտակա և հեռավոր մասնագիտական նպատակների գիտակցում, 

սեփական գործը հասկանալու ձգտում, ամբողջական աշխատանքի տիրա-

պետում, աշխատանքային գործառույթների յուրացում, մասնագիտական 

հարաբերությունների կառուցվածքի հասկացում և դրանում սեփական տե-

ղի որոնում: Հիերարխիայի այս մակարդակում մարդու և մասնագիտու-

թյան համապատասխանությունը որոշվում է «ուզում եմ» մոդալականու-

թյամբ:  

2. Հիմնական գիտելիքների յուրացում, սեփական հնարավորություն-

ների գիտակցում, պատկերացում տվյալ գործունեության կատարման վե-

րաբերյալ, մասնագիտական կապերի հաստատում: Այս մակարդակում 

մարդու և մասնագիտության համապատասխանությունը որոշվում է «գի-

տեմ» մոդալականությամբ:  

3. Ընտրված մասնագիտական նպատակների գործնական իրացում, 

գործունեության ինքնուրույն և գիտակցված իրագործում, գործունեության 

սեփական ոճի ձևավորում, մասնագիտական կապերի որոշակի շրջանի 

ձևավորում: Այս մակարդակում մարդու և մասնագիտության համապա-

տասխանությունը որոշվում է «կարող եմ» մոդալականությամբ, մասնագի-

տական նույնականությունը ակտիվ է:  
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4. Մասնագիտական գործունեության ազատ իրագործում, մասնագի-

տական բարդ խնդիրների որոնում, մասնագիտական կատարելագոր-

ծում, ստեղծագործականություն և վարպետացում, մասնագիտական կա-

պերի նշանակալիության զգացում, սեփական փորձը մյուսներին փո-

խանցելու և դրանով կիսվելու ցանկություն: Մարդու և մասնագիտության 

համապատասխանությունը որոշվում է «կատարում եմ» մոդալությամբ, 

մասնագիտական նույնականությունը կայուն է [6]:  

Հեղինակը մասնագիտական նույնականությունը բնորոշում է որպես 

ինքնորոշմանը մոտ հասկացություն, սակայն նրա բովանդակությունը 

փոքր-ինչ այլ է: Մասնագիտական նույնականությունը սեփական անձի գի-

տակցումն է՝ որպես շրջակա միջավայրի հետ փոխազդեցության ձևեր 

ընտրողի և իրագործողի, որի ընթացքում նաև այդ գործունեության շնոր-

հիվ տեղի է ունենում ինքնիրացման իմաստավորում:  

Մասնագիտական ինքնորոշումը կատարած աշխատանքի իմաստի 

գիտակցումն է, որն ուղեկցում է մասնագիտական նույնականությանը: 

Ավելի պարզ, դա կատարած աշխատանքի ինքնուրույնությունն է և դրա 

տիրապետումը:  

Արևմտյան գրականության մեջ կարելի է հանդիպել սկսնակ մասնա-

գետի որակների տարբեր բնութագրումների, ինչպես, օրինակ՝ 

 

- ինքնիրացման արդյունավետություն, 

- հատուկ գիտելիքների, կարողությունների տիրապետում, 

- ստեղծագործականություն, 

- պատասխանատվություն սեփական կարիերայի նկատմամբ, 

- մասնագիտական էթիկայի պահպանում [9]: 

 

Մասնագիտական նույնականությունը կարելի է դիտարկել նաև որ-

պես մասնագիտական ինքնորոշման, ինքնակազմակերպման գործընթաց, 

որը դրսևորվում է որոշակի մասնագիտության ներսում սեփական անձի 

գիտակցմամբ: Արևմտյան տեսական ուսումնասիրություններն ուղղված 

մասնագիտական նույնականության խնդրին թույլ տվեց դուրս բերել հե-

տևյալ կետերը, որոնք որոշ չափով ունեն նաև հակասական բնույթ [2]. 
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 մասնագիտական նույնականության գործընթացի բազմաչափ և 

բազմակողմանի ուսումնասիրություններ, որոնք չեն բացառում մյուս մո-

տեցման ճշմարտացիությունը, 

 մասնագիտական նույնականության նկարագրություններ՝ 

հիմնվելով նույնականության այլ տեսակների բնորոշումների վրա, 

 եզակի գործոնների որոնում, որի հիման վրա հնարավոր կլինի 

որոշել մասնագիտական գիտակցության ձևավորվածության աստիճանը, 

 սուբյեկտի մասնագիտական նույնականության բովանդակության 

գնահատում մասնագիտության ձևավորման տարբեր փուլերում, մեթո-

դական դժվարությունների հաղթահարում և այլն [2, էջ 25]: 

Կարող ենք ասել, որ այս ամենի հիմքում այն հեղինակություններն են, 

որոնք նպաստում են անձի մասնագիտական նույնականության ձևավոր-

մանը: Ընդ որում, նրանց քանակը կախված է կյանքի նշանակալի ոլորտնե-

րի քանակից: Այս ամենի մեջ մտնում են նաև սոցիալական ադապտացիան 

(հարմարումը) և նյութական-կենցաղային ադապտացիան, թե արդյոք հա-

մապատասխանում են անձի սպասելիքները և միջավայրի հնարավորու-

թյունները: Էական նշանակություն ունի նաև այն խնդիրը, թե արդյոք այ-

սօրվա կրթությունը համապատասխանում է այն պահանջներին, որոնք 

գործատուն դնում է աշխատողի առջև: Ըստ ժամանակակից հետազոտու-

թյունների՝ այսօր երիտասարդներն առավել մեծ ժամանակ են տրամադ-

րում իրենց կրթության, մասնագիտության ձեռքբերման, աշխատաշուկա-

յում անընդմեջ մրցունակ լինելու, հասարակության մեջ կարգավիճակ 

ձեռք բերելու, ընտանիք կազմելու վրա: Դասական անցումները դպրոցից 

դեպի բուհ և բուհից դեպի աշխատանք բովանդակային առումով վերջին 

երեք տասնամյակում բավականաչափ դժվարացած են, քանի որ տեղի է 

ունեցել աշխատաշուկայի վերակառուցում՝ սկսած ընդհանուր համակար-

գից, ավարտված ծառայության մատուցման ամենանեղ ոլորտներով: Սրա 

հետևանքով փոփոխվել են նաև կրթական պահանջները [1]:  

Արևմտյան հեղինակներ Ուինը և Վուդմանը գտնում են, որ փոփոխու-

թյուններն աշխատաշուկայում, ինչպես նաև կրթական համակարգում փո-

փոխության են ենթարկել նաև երիտասարդ մասնագետներին, որոնք 

կանգնել են այնպիսի խնդրի առջև, ինչպիսիք են՝ լինել ճկուն, դիմակայել 

մարտահրավերներին, մնալ մրցունակ, կատարելագործել հմտություններն 

ու գիտելիքներն անընդմեջ փոփոխվող աշխատաշուկայում [10]: Գտնվելով 
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նման դինամիկայի մեջ՝ երիտասարդ մասնագետների համար չափազանց 

կարևոր են դարձել այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք են ոչ լրիվ ծանրաբեռն-

վածությամբ աշխատանքները, աշխատանքային գրաֆիկի ճկունությունը, 

մի քանի աշխատանք համատեղելու հնարավորությունը և այլն: Այս ամենը 

ստեղծում են ավելի լայն հնարավորություններ ինքնազարգացման, վերա-

պատրաստումների, կրթության շարունակականության, այլ գործունեու-

թյուն ծավալելու համար: Առկա է մեծ փոխկապվածություն անձնային հա-

սունության և կարիերայի միջև: Նման դինամիկան և ճկունությունը երի-

տասարդներին հնարավորություն են տալիս արդյունավետ ընտրություն 

կատարելու բազմաթիվ ճանապարհների միջև: Գրեթե բոլոր ուսումնասի-

րությունները, որոնք կենտրոնացած են բացատրելու անցումը դեպի առա-

վել արդյունավետ ընտրության, կառուցվում են  երեք հիմնական հարցերի 

շուրջ. 

 

1. ո՞ր գործոններն են առավել կարևոր դեռահասությունից հասու-

նության անցնելու ընթացքում, 

2. արդյո՞ք այդ գործոնները եզակի են սոցիալական համատեքստում 

կամ կապված են հասարակության և մշակույթի հետ, 

3. ինչպիսի՞ որակներ են բնորոշ երիտասարդների անձի հասունու-

թյանը [9]: 

 

Մոտեցումները, որոնք հիմնվում են այս երեք հարցադրումների վրա, 

հնարավորություն են ձեռք բերում նկարագրելու տեղի ունեցող փոփոխու-

թյունները՝ հաշվի առնելով նաև անհատական ատրիբուտները՝ ինքնավա-

րությունը և անկախությունը: Բացի սա, ինչպես նշում է Համընդհանուր սո-

ցիալական հետազոտությունների եվրոպական խումբը (2001թ.), երիտա-

սարդները ակտիվորեն փորձում են կառուցել իրենց ներկան և ապագան, 

չնայած որ սահմանափակված են տնտեսական, սոցիալական և մշակու-

թային պայմաններով [9]:  

Հիմնվելով վերոնշյալի վրա՝ կարող ենք ասել, որ ընտրված մասնագի-

տությունը նշանակալի ներգործություն է ունենում կյանք մուտք գործելու և 

նույնականության ձևավորման վրա: Մասնագիտության ընտրությամբ չի 
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դադարում այս ողջ գործընթացը, և մասնագիտական ուղին ևս նշանակալի 

դեր ունի, քանի որ խոսքը դինամիկ և ոչ թե ստատիկ երևույթների մասին է:  

Արևմտյան հեղինակները պնդում են [9], որ պետք է առավել խորացնել 

ուսումնասիրությունները, որպեսզի հասկանան սերունդներում կառուց-

վածքային փոփոխությունները, և թե ինչպես են դրանք ազդում մասնագի-

տական ուղու կայունության վրա: Վերը ներկայացված բոլոր բնորոշում-

ներն ունեն մի շարք ընդհանրություններ. մասնագիտական նույնականու-

թյունը նախ և առաջ մասնագիտական ինքնորոշման արդյունք է, երկրորդ՝ 

մասնագիտական զարգացման գործընթացն է, և վերջապես երրորդ՝ տվյալ 

մասնագիտության արժեքային կողմի ընդունումն է և այն գիտակցումը, որ 

տվյալ անձը այդ մասնագիտության ներկայացուցիչն է [9]:  

Հարկ է նշել, որ մասնագիտական նույնականությունը սերտորեն կապ-

ված է մասնագիտական ինքնորոշում, մասնագիտական ինքնագիտակցու-

թյուն մասնագիտական զարգացում և մասնագիտական դեֆորմացիա 

հասկացությունների հետ: Մասնագիտական նույնականությունն արտա-

ցոլվում է մարդու պատկերացումներում այն մասին, թե ինչպիսին պետք է 

լինի մասնագետը, ինչպիսի գիտելիքներ և հմտություններ պետք է ունենա, 

և վերջապես, թե որքանով է ինքը համապատասխանում այդ պահանջնե-

րին: Ժամանակակից հոգեբանամանկավարժական հետազոտություննե-

րում չկա մասնագիտական նույնականության վերաբերյալ հստակ սահմա-

նում: 

Վերլուծելով բազմաթիվ մոտեցումներ՝ յուրաքանչյուր «մշակույթ» կա-

րող է ձևակերպել իր սահմանումը՝ ելնելով տվյալ տարածաշրջանի և ժա-

մանակային ընկալումների առանձնահատկություններից: Հարկավոր է 

այնպիսի սահմանում, որը կներառի բոլոր բաղադրիչները, որոնք 

առնչվում են մասնագիտական ինքնորոշման ողջ գործընթացին և կարող է 

ցույց տալ այդ բազմափուլ և բազմակողմ ընթացքի ամբողջական պատկե-

րը կիրառական նշանակության տեսանկյունից:  

Վերոնշյալից կարելի է դուրս բերել հետևյալ ամփոփումները․ 

 Նույնականությունը բարդ ինտեգրատիվ հոգեբանական ֆենոմեն է, 

որը դիտարկվում է թե՛ որպես զգացողություն, թե՛ որպես գիտելիքների 

հանրագումար սեփական անձի մասին և թե՛ որպես վարքային միավոր: 

Նույնականությունը մարդու ունիկալության բնութագիրչների սինթեզն է, 



 58 

որը որոշվում և փոփոխվում է սուբյեկտիվ պրագմատիկ կողմնորոշման 

արդյունքում: 

 Առանձնացնում են նույնականության մի քանի տեսակ՝ կախված 

Ես-ի անձնային և/կամ սոցիալական ասպեկտների արտահայտվածության 

աստիճանից (անձնային կամ սոցիալական նույնականություն): Սոցիալա-

կան նույնականությունը բնութագրվում է ըստ մարդու սոցիալական խմբի 

պատկանելիության (մասնագիտական, էթնիկ, ընտանեկան, կրոնական և 

այլն): 

 Սոցիալական նույնականության ուսումնասիրություններն ուղղված 

են հասկանալու մարդու վերաբերմունքն ինքն իր հանդեպ սոցիալական 

խմբում․ մեր աշխատանքում մասնավորապես շեշտադրել ենք մասնագի-

տական խումբը: 

 Հոգեբանության մեջ գոյություն չունի մասնագիտական նույնակա-

նության բնորոշման եզակի մոտեցում, քանի որ յուրաքանչյուր դպրոցի 

ներկայացուցիչ ֆենոմենը բացատրում է՝ իր տեսանկյունից ելնելով: 

 Մասնագիտական նույնականությունը ձևավորվում է մասնագիտա-

կան անձի կայացման գործընթացում: 
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Մասնագիտական պատրաստման ճանապարհին անձը մշտապես 

գտնվում է զարգացման գործընթացում՝ վերաիմաստավորում է իր գոյու-

թյունը, հարմարվում կամ հակադրվում է շրջապատող սոցիալական մի-

ջավայրին՝ մշտապես գտնվելով դրա ազդեցության ներքո։ Սակայն յուրա-

քանչյուրն անհատականություն է, ունի իր սեփական կենսափորձը, որը 

կուտակել է տարիների ընթացքում, իր նախասիրություններն ու վար-

քային դրսևորումների «ձևաչափերը»։ Սովորողներից շատերը ընթանում 

են կյանքի հունով՝ հենվելով իրենց ձեռքբերումների, առաջադիմության, 

ստացված գիտելիքների և կարողությունների վրա։ Սակայն ոչ բոլորն են 

բնականոն ընթացքին հարմարվում։ Կան պատանիներ և երիտասարդ-

ներ, ովքեր իրենց ինքնուրույնության և ակտիվության շնորհիվ պարբե-

րաբար փորձում են փնտրել նորը, ունենալ նոր նպատակներ, առաջ քա-

շել նոր խնդիրներ՝ շատ դեպքերում նույնիսկ գերազանցելով այն պատկե-

րացումներն ու հնարավորությունները, որոնք վերագրվել են նրանց 

շրջապատի կողմից։  

Տարիների ընթացքում ծավալված հետազոտական արդյունքների ամ-

փոփումը և վերլուծությունները հիմք են նոր մեթոդների, մեթոդիկաների 

թե՛ տեղայնացման, թե՛ ստեղծման ու մշակման համար։ Հասարական 

կյանքի բարեփոխումները և ակտուալ իրավիճակները իրենց նորովի պա-

հանջներն են դնում մասնագետների առջև, որոնք այլընտրանքային լու-

ծումներ են պահանջում։ Այդ է պատճառը, որ մենք, հետազոտական նոր 

փուլում իրագործելով «Անձի հոգեբանական գնահատումը մասնագիտա-

կան պատրաստման գործընթացում» նախագիծը, համալրել ենք մեր նա-

ԱՆՁՆԱՅԻՆ ՄՈՏԻՎԱՑԻՈՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԻ ԵՎ  

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 

 

ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 

ՄԱՍ 
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խորդ տարիների մշակումները նոր, առավել արդյունավետ թեստերով և 

վարժանքներով, որոնք ներկայացնում ենք սույն ձեռնարկում։ 

Հավատարիմ մնալով մեր նախորդ տարիներին կատարած նախա-

ձեռնությունների արդյունքներին և առաջնորդվելով այսօրվա կրթական 

նոր պահանջներով և չափանիշներով՝ նպատակահարմար ենք գտել ոչ 

միայն կարևորել սովորողների անհատական առանձնահատկություննե-

րը, ինքնուրույնությունը, ինքնագնահատումը, այլև մեծ ուշադրություն 

դարձնել նրանց մոտիվացիոն ոլորտի ցուցանիշների վրա։ Նախապես 

պայմանավորվածություն ունենալով Թաթարստանի Գիտությունների 

ակադեմիայի սոցիալ-տնտեսական բաժնի ենթակայության Կազանի 

տնտեսագիտության, կառավարման և իրավունքի ինստիտուտի հոգեբա-

նական ուղղվածությամբ աշխատանքներ իրականացնող մասնագետնե-

րի հետ՝ ձեռք ենք բերել նրանց կողմից մշակված մասնագիտական գոր-

ծունեության գնահատման մի քանի թեստեր։ Դրանք են՝ «Գործողություն 

իրականացնելու պատրաստվածության հարցարանը» (հեղինակներ՝ Կոլ-

պակովա Լ. Մ., Հուսանովա Ս. Վ.), «Ապրման բաղադրիչը որպես կարգա-

վորիչ գործունեության պաշար» (հեղինակներ՝ Կոլպակովա Լ. Մ., Չապլի-

նա Ս. Յու.) և «Պատկերացումներ սեփական կյանքի և արժեքների մասին» 

(հեղինակ՝ Կոլպակովա Լ.) մեթոդիկաները։ Նշված հոգեդիագնոստիկա-

կան մեթոդիկաները անցել են թարգմանական և հետթարգմանական, 

փորձագիտական գնահատման ընթացակարգերով, տեղայնացվել են մեր 

աշխատանքային խմբի կողմից։ Տեղայնացման գործընթաց է անցել նաև 

«Մասնագիտական պատրաստվածության» (հեղինակ՝ Չերնյավսկայա Ա. 

Պ.) ծավալուն հարցարանը, որն ուղղված է ինքնավարության, որոշման 

կայացման, պլանավորման և մասնագիտական գործունեության այլ կար-

ևոր բաղադրիչների դուրսբերմանն ու գնահատմանը։ 

Մասնագիտական պատրաստման գործընթացի համար արդյունա-

վետ նախահիմք է մասնագիտական ինքնուրույն կողմնորոշումը։ Հասկա-

նալ սեփական առանձնահատկությունները, յուրահատկությունները, 

հնարավորությունները, կարողանալ հստակեցնել նպատակները և հետո 

միայն ընտրություն կատարել մասնագիտության մեջ․սա է ամենակա-

րևորը և առանցքայինը ապագա մասնագետի կողմնորոշման գործընթա-

ցի համար։ Ամեն մի մասնագիտության համար մեզանից յուրաքանչյուրն 

ունի ինչ-որ տեղ կարծրատիպային, ինչ-որ չափով գիտակցված կամ չգի-
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տակցված պատկերացումներ։ Օրինակ՝ երբ տեղեկանում ենք, որ մեր ծա-

նոթներից մեկը բժիշկ է դառնալու, մտովի պատկերացում ենք կազմում ոչ 

միայն նրա ուսումնառության, այլև ապագա կյանքի մասին։ Այսպես ցան-

կացած մասնագիտության համար, լինի դա հոգեբան թե մաթեմատիկոս, 

դերասան թե լեզվաբան, նկարիչ թե ֆիզիկոս և այլն։ Ինչպես նշում են 

մասնագիտական գործունեության և պատրաստման հիմնախնդրով 

զբաղվող շատ հեղինակներ (Լ. Մ. Կոլպակովա, 2015, Ա. Պ. Չերնյավսա-

կայա, 2001, Ա. Ա. Անդրեևա, 2008, Ե. Ֆ. Զեեր, 2006 և այլք), երբ փորձում 

ենք ընդահանրացնել մարդու կյանքի ուղին, կարող ենք ասել, որ նա 

ծնվում է, սովորում է, ձեռք է բերում ընկերներ, ընտանիք է կազմում, ծա-

վալում է աշխատանքային կամ մասնագիտական գործունեություն, ունե-

նում հաջողություններ, հետո՝ հասնում կենսաթոշակային տարիքի և 

այլն… Սակայն եթե ոչ թե ընդհանրացնենք մարդու կյանքի ստանդարտ 

իրողությունները, այլ փորձենք անհատականացնել յուրաքանչյուրի 

կյանքը, պարզ կլինի, որ ամեն մեկի համար այն ընթանում է տարբեր 

ուղիներով, տարբեր վերելքներով և անկումներով։  

Վերջին տասնամյակում և ավելի վաղ (2007 թ. սկսած) մեր աշխա-

տանքային խումբը, իրականացնելով պետության կողմից ֆինանսավոր-

վող թեմատիկ նախագծեր, առաջնորդվել է մասնագիտական ինքնորոշ-

ման հիմնախնդրի բազմակողմանի ուսումնասիրմամբ, հետազոտական 

գործիքակազմի և հոգեբանական, ինչպես նաև հոգեբանասոցիալական 

գնահատման տեխնոլոգիաների մշակմամբ։ 

Մեր կողմից կատարված հետազոտություններում, երբ ԵՊՀ տարբեր 

ֆակուլտետների ուսանողների շրջանում կատարվել է հարցում, թե ինչու 

են ընտրել տվյալ մասնագիտությունը, պատասխաններն ունեցել են նմա-

նատիպ բովանդակություններ․ «հիմնվել ենք առարկայական նախասի-

րության և դրա մեջ խորանալու ցանկության վրա» (29%), «ավելի շատ ա-

ռաջնորդվել ենք բարձրագույն ուսումնական հաստատության վարկանի-

շով» (20%), «ընտրությանը նպաստել են ծնողների խորհուրդները, տեղե-

կատվությունը» (42%), «հաշվի են առնվել ապագա մասնագիտության հա-

մար անհրաժեշտ նախադրյալները» (9%)։ Սակայն երբ հարցը վերաբե-

րում է աշխատանք գտնելուն, հասարակության մեջ հանդիպում ենք 

«դժվար է գտնել», «աշխատանք չկա», «որտեղ հնարավորություն լինի», 

«հարմար տեղ չկա» և այլ սահմանափակ արտահայտությունների։ Մեկ-
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նաբանել այս երևույթը միայն այն տեսանկյունից, որ մեր հասարակու-

թյան մեջ իրոք կան աշխատանք գտնելու դժվարություններ, այնքան էլ 

համոզիչ չէ։ Պետք է շեշտը դնել այն հանգամանքի վրա, որ յուրաքաչյուր 

մարդ կրթություն ստանալուց առաջ պետք է ունենա այն գիտակցումը, որ 

մտնում է մասնագիտական գործունեության համար հիմք հանդիսացող, 

նախադրյալ ստեղծող և ապահովող փուլ, այլ ոչ թե լոկ կրթություն ստա-

նալու փուլ։ Այսինքն՝ կրթության գործընթացի առաջին իսկ օրերից ոչ 

միայն պետք է բավարարվի գիտելիք ձեռք բերելու, կրթություն ստանալու 

պահանջմունքը, այլև ձևավորվի պատկերացում գիտելիքը կիրառելու, 

սեփական կարողությունները դրան ծառայեցնելու և մասնագիտական 

սկզբնական հմտություններ ձեռք բերելու մասին։ Վերջինս նպաստում է 

մասնագիտական կերպարի հետ նույնականացմանը, որը շատ արդյու-

նավետ է դարձնում աշխատանքային գործունեության հետագա 

փնտրումների գործընթացը։  

Վերջին տարիներին դիմորդները ավելի շատ նախապատրաստվում 

էին բարձրագույն կամ միջին մասնագիտական հաստատություն դիմել ոչ 

թե մասնագիտություն ձեռք բերելու, այլ ուղղակի ընդունվելու, ուսանողի 

կարգավիճակ ստանալու և այս կամ այն համալսարան մուտք գործելու 

համար։ Դա ոչ միայն իրենց համար էր կարևոր, այլև ծնողների. հպար-

տանում էին, որ երեխան համալսարանում է սովորում։ Նույնիսկ պատա-

հում էին  դեպքեր, երբ ընդունվելուց հետո ուսանողը դժվարանում էր նշել 

իր մասնագիտությունը։ Ասել, որ արդեն այդպես չէ, այնքան էլ ճիշտ չի 

լինի։ Բայց չնկատել, որ ինչ-որ բան փոխվում է կրթության և մասնագի-

տության արժևորման համակարգում, ևս սխալ կլինի։ Վերջին տասնա-

մյակում, մանրակրկիտ ուսումնասիրելով մասնագիտական ինքնորոշ-

ման և ընտրության հիմնախնդիրը, մասնագիտական պատրաստման 

գործընթացի համար առավել նշանակալի ենք համարում սովորողի՝ որ-

պես ապագա մասնագետի տեղեկացվածությունը։ Մեր նպատակն է ոչ 

միայն տեսական դրույթներով և վերլուծություններով հագեցնել սովորող-

ներին, այլև գործնականում՝ պարզ վարժանքների և տեխնիկաների կի-

րառմամբ, թրեյնինգային տարբեր ծրագրերով և նախագծերով աջակցել 

սովորողներին համարժեք գնահատել սեփական կարողություններն ու 

հնարավորությունները, ճանաչել սեփական անձը և ծանոթանալ տարբեր 

մասնագիտությունների ներկայացուցիչների հոգեբանական դիմանկար-
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ներին, մասնագիտական գործունեության հոգեբանական նկարագրերին, 

լինել տեղեկացված՝ մասնագիտություն ընտրելիս ճիշտ ինքնորոշվելու 

համար։ Եվ, ինչպես արդեն բազմիցս նշվել է, այսօր մասնագիտության 

համար ավելի վաղ պետք է ինքնորոշվել և ոչ թե միայն կողմնորոշվել։ 

Անձի ինքնորոշմանը առաջին հերթին նպաստում են ինքնուրույնության 

և ինքնավարության որակները, այսինքն՝ բավարար պատրաստակամու-

թյուն սեփական անձի պատասխանատվության և սեփական որոշումնե-

րի կայացման համար։ Այս նպատակով մեր գործնական աշխատանքները 

կիրառվում են ավագ դպրոցականների և բակալավրիատի ուսանողների 

շրջանում՝ նրանց մասնագիտական ինքնորոշման գործընթացն առավել 

արդյունավետ դարձնելու համար։  

Սույն ձեռնարկի հոգեբանական գնահատման և կիրառական մասե-

րում ներկայացվում են մեր՝ նախորդ տարիների մշակած և տեղայնաց-

ված հեղինակային գործիքները՝ համալրված նորերով։ Նոր վարժանքնե-

րի շարքը հնարավորություն է տալիս սովորողներին ինքնորոշվելու և 

կողմնորոշվելու սեփական հետաքրքրությունների, հնարավորություննե-

րի, կարողությունների և նախասիրությունների շրջանականերում, լինել 

սեփական գործունեության պատասխանատուն, կարողանալ կատարել 

մասնագիտական ընտրություն կրթական տարբեր փուլերում։ 
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ՀՈԳԵԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿԱԿԱՆ  

ԹԵՍՏԵՐ ԵՎ ՀԱՐՑԱՐԱՆՆԵՐ 

 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ  

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՓՈՒԼ 

ԱՆՁԻ ՄՈՏԻՎԱՑԻՈՆ ՈԼՈՐՏԻ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 
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ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԱՐԱՆ 

 

 

Հրահանգ. Յուրաքանչյուր հարցի համար ընտրեք ա), բ), գ) տարբերակնե-

րից որևէ մեկը:  

 

1. Սովորաբար ինչպե՞ս եք պատրաստվում դասերին և դպրոցական պա-

րապմունքներին. 

ա) աշխատասիրությամբ, առանց օգնության, 

բ) դիմելով համադասարանցիների և ուսուցիչների օգնությանը, 

գ) հույսը դնելով ուրիշների վրա: 

2. Երբ ունենում եք որոշման կայացման խնդիր, ինչպե՞ս եք այն իրակա-

նացնում. 

ա) մշտապես այլ մարդկանց խորհրդով,  

բ) երբեմն խորհրդակցելով մտերիմ մարդկանց հետ, 

գ) հույսը դնելով սեփական փորձի և գիտելիքների վրա: 

3. Ինչպե՞ս եք ընտրում մտերիմ ընկեր. 

ա) առաջնորդվելով այլ մարդկանց կարծիքներով,  

բ) մտերիմների հետ խորհրդակցելով, 

գ) առաջնորդվելով միայն սեփական կարծիքով: 

4. Ինչպե՞ս եք պնդում Ձեր սեփական կարծիքը ընկերական միջավայ-

րում. 

ա) առանց դժվարության, անկախ հանգամանքից, 

բ) վիճաբանելով, փորձելով չոտնահարել դիմացինի կարծիքը, 

գ) դժվարանում եմ պնդել: 

5. Ինչպե՞ս եք պնդում Ձեր սեփական կարծիքը ընտանիքում. 

ա) մշտապես, անկախ հանգամանքից, 

բ) մեծմասամբ դեմ գնալով, պահպանելով իմը, 

գ) հազվադեպ եմ կարողանում պնդել: 

6. Ինչպե՞ս եք Ձեզ դրսևորում ուսումնական և հասարակական միջավայ-

րերում. 

ա) մշտապես ընդունելով մյուսների առաջարկները,  

բ) հասարակական աշխատանքներում ակտիվություն ցուցաբերելով,  

գ) առաջնահերթ ուսմամբ տարվելով: 
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7. Ինչպե՞ս եք հետևում սեփական առողջությանը. 

ա) հազվադեպ ուշադրություն դարձնելով,  

բ) մեծերի խորհրդով, 

գ) մշտապես հետևողական եմ: 

8. Իմ հետաքրքրություններում կողմնորոշված եմ՝ 

ա) դեպի ապագա մասնագիտությունը, 

բ) տատանվելով մի քանի բնագավառների միջև, 

գ) դեռևս կողմնորոշված չեմ: 

9. Սիրու՞մ եք հաջողության հասնել. 

ա) դիմելով փորձառուների աջակցությանը,  

բ) կենտրոնանալով գործի վրա, 

գ) վստահելով սեփական ուժերին: 

10.  Ինչպե՞ս կկազմակերպեք Ձեր կենցաղը, եթե մենակ լինեք. 

ա) առանց որևէ դժվարության, 

բ) կհետաձգեմ գործերը, մինչև օգնողներ լինեն, 

գ) կդժվարանամ: 

11.  Ի՞նչ որոշում կկայացնեք դպրոցն ավարտելուց հետո. 

ա) կշարունակեմ ուսումս՝ հաշվի առնելով սեփական նախասիրություն-

ներս ու գիտելիքներս, 

բ) կառաջնորդվեմ ծնողներիս և մտերիմներիս խորհուրդներով, 

գ) կդժվարանամ որոշում կայացնել: 

12.  Ի՞նչը դեր կխաղա Ձեր ապագա աշխատանքի ընտրության մեջ.  

ա) պահանջարկը և աշխատատեղի հնարավորությունը, 

բ) կապերը, ծանոթներից ստացված տեղեկությունները, 

գ) կսպասեմ առաջարկի: 

13.  Եթե տանը ինչ-որ իր փչանում է, ապա Դուք՝ 

ա) կփորձեմ վերանորոգել այն հնարավորությունների սահմաններում, 

բ) կդիմեմ մեծի օգնությանը,  

գ) դեն կնետեմ: 

14.  Եթե պետք է կատարեք կարևոր առաջադրանք, ապա՝ 

ա) կառաջնորդվեմ մասնագետի կարծիքով,  

բ) կփորձեմ խորհրդակցել մեծի հետ, 

գ) ամբողջովին կկենտրոնանամ գործի վրա: 
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15.  Ձեզ համար կարևոր է. 

ա) ուսումնական գործընթացին հարմարվելը,  

բ) գիտելիքներն ու իմացությունը, 

գ) բարձր առաջադիմությունը: 

16.  Երբ հանդիպում եք դժվարությունների՝ 

ա) հիասթափվում եք, 

բ) փորձում եք կանգ առնել, կշռադատել, 

գ) ավելի եք կենտրոնանում անելիքների վրա: 

17.  Կարողանո՞ւմ եք հետևել Ձեր հագուստին՝ 

ա) այո՛, 

բ) մեծի օգնությամբ, 

գ) ո՛չ: 

18.  Երբ հստակ որոշում եք կայացնում, ապա կարևորում եք՝ 

ա) այլ մարդկանց հավանությունը, 

բ) մեծերի խորհուրդը, 

գ) սեփական կարծիքում համոզվածությունը: 

19.  Երբ հայտնվում եք անծանոթների միջավայրում, ապա՝ 

ա) ակտիվություն եք ցուցաբերում ծանոթության նպատակով, 

բ) ընդառաջում եք դիմացինի ակտիվությանը, 

գ) ոչինչ չեք ձեռնարկում: 

20.  Հասարակական կարծիքի հանդեպ ունեք հետևյալ մոտեցումը՝ 

ա) անտեսում եք, 

բ) ընդունում եք մասամբ, 

գ) ընդունում եք լիովին: 

 

Թեստի բանալի.  

 Եթե հարցվողը ընտրել է ա) տարբերակը 1, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 

13, 17, 19 և 20 հաստատումների համար, ապա յուրաքանչյուր 

համընկնման դեպքում ստանում է 2 միավոր:  

 Եթե ընտրել է գ) տարբերակը 2, 3, 6, 7, 9, 14, 15, 16 և 18 հաս-

տատումների համար, ապա յուրաքանչյուր համընկնման 

դեպքում ստանում է 2 միավոր:  

 Եթե հարցվողն ընտրել է միջին՝ բ) տարբերակը, ապա ստա-

նում է 1 միավոր: 

Ստացված արդյունքները գումարվում են: 
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Արդյունքների մեկնաբանություն. 

27-40 միավոր – անտարբեր, չեզոք վերաբերմունք այլ մարդկանց 

կարծիքին, լիովին ինքնուրույնություն, որը կարող է նույնիսկ հասնել հա-

մառության, ինքնավստահության: Այս ցուցանիշը կարող է հանգեցնել 

լրացուցիչ սահմանափակումների, տարբեր պարագաներում գերվստա-

հության և նպատակին ամեն գնով հասնելու անսահման ձգտման: 

13-26 միավոր – բնութագրվում է անձի հուսալիությամբ և կայունու-

թյամբ, դժվարությունների հանդեպ դիմացկունությամբ և հարմարվողա-

կանությամբ: Այս ցուցանիշների դեպքում առկա է իրատեսական վստա-

հություն սեփական ուժերի հանդեպ, նաև գնահատվում է շրջապատող-

ների կարծիքը, որոնց կողմից անձը ճանաչվում և գնահատվում է:  

0-12 միավոր – բնութագրվում է սեփական անձի հանդեպ անվստա-

հությամբ, շրջապատից կախվածությամբ, անորոշությամբ:  
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ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԱՐԱՆ 

 

 

1. Ի՞նչ կանես, եթե խանութում գտնես ինչ-որ մեկի դրամապանակը: 

2. Ի՞նչ կանես, եթե կորցրել ես ուրիշի իրը: 

3. Ո՞ր դեպքերում են դիմում ոստիկանի: 

4. Ինչպե՞ս դու կվարվես, եթե քեզնից փոքրը սկսի կռվել քեզ հետ: 

5. Ի՞նչ կանես, եթե տեսնես փողոցում կանգնած երեխայի ուղղությամբ 

սլացող մեքենան: 

6. Ինչո՞ւ է ավելի հարմար շենքը կառուցել քարից, այլ ոչ թե պանելից: 

7. Ինչո՞ւ են կանանց և երեխաներին պատերազմական իրավիճակնե-

րում տեղահանում: 

8. Ինչո՞ւ են հանցագործներին մեկուսացնում: 

9. Ինչո՞ւ է թանկ ապրանքը ավելի հարմար գնել խոշոր թղթադրամով, 

քան մանրադրամներով: 

10. Ինչո՞ւ է սննդամթերքի վրա ժամկետ նշվում: 

11. Ինչո՞ւ է ավելի հարմար դրամը փոխանցել բարեգործական հիմնա-

դրամ, քան տալ մուրացկանի: 

12. Ինչո՞ւ են ընտրությունները կատարում փակ, գաղտնի քվեարկու-

թյամբ: 

13. Ինչո՞ւ է ավելի հարմար քաղաքից դուրս զբոսանքի գնալուց օգտվել 

միանգամվա սպասքից: 

14. Ինչո՞ւ է անհրաժեշտ կատարել խոստումը: 

15. Ինպե՞ս կմեկնաբանեք հետևյալ ասացվածքը. «Ամեն փայլող բան ոս-

կի չէ»: 

16. Ինչո՞ւ ենք ընտրում պատգամավորներ: 

17. Ինչո՞ւ են ներմուծվում նոր գաղափարները: 

18. Ի՞նչ կանես, եթե քո փոխարեն մեկ ուրիշն է որոշում կայացրել քեզ 

վերաբերող կարևոր հարցում: 

19. Ինչպե՞ս կմեկնաբանես այս արտահայտությունը. «Այսօրվա գործը 

վաղվան մի՛ թող»: 

20. Ե՞րբ է արդարացվում համառություն ցուցաբերելը: 
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Թեստի բանալի. 

 Յուրաքանչյուր պատասխան գնահատվում է 2 միավոր, եթե 

հարցվողը տվել է հստակ պատասխան (նույնիսկ մեկից ավե-

լի), որում երևում է սեփական կարծիքը կամ գործողությունը: 

 Յուրաքանչյուր պատասխան գնահատվում է 1 միավոր, եթե 

հարցվողը պատասխանի մեջ դիմում է մեծահասակի կամ այլ 

մարդու աջակցությանն ու միջամտությանը: 

 Յուրաքանչյուր պատասխան գնահատվում է 0 միավոր, եթե 

հարցվողը դժվարանում է հիմնավորում գտնել: 

Արդյունքների մեկնաբանություն. 

27-40 միավոր – այս ցուցանիշը բնութագրվում է նախաձեռնողության 

բարձր մակարդակով, որը բնորոշ է անկախություն սիրող ինքնուրույն 

անձանց: 

13-26 միավոր – այս ցուցանիշների դեպքում առկա է նախաձեռնողու-

թյան միջին մակարդակ, որում արժևորվում են այլ մարդկանց, մեծահա-

սակների խորհուրդը, օգնությունը և միջամտությունը:  

0-12 միավոր – բնութագրվում է սեփական անձի հանդեպ անվստա-

հությամբ, շրջապատից կախվածությամբ, ինքնուրույնության և նախա-

ձեռնողության թույլ արտահայտվածությամբ: 

 

Հիշեցում. Հարցարանը համապատասխանում է Վեքսլերի ինտելեկ-

տի սանդղակի (1974) 9-րդ ենթաթեստին: 
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ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԻՆՔՆՈՐՈՇՄԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 

 

Հրահանգ. Դասակարգեք նշված առարկաները ըստ ստորև 

ներկայացված առաջադրանքների՝ յուրաքանչյուրին տալով իր կարգային 

համարը:  

 

Ո՞ր առարկային եք տա-

լիս նախընտրություն Ձեր 

ապագա մասնագիտու-

թյան համար  

(1-շատ նախընտրելի, 

21-քիչ նախընտրելի) 

 

 

ԱՌԱՐԿԱՆԵՐ 

Ո՞ր առարկայից 

ստացված գիտելիք-

ներն են բավարա-

րում Ձեր հետագա 

զարգացման համար 

(1-լիովին բավա-

րար, 21- ոչ բավա-

րար) 

 

 Հայոց լեզու   

 Հայ գրականություն   

 Մաթեմատիկա   

 Ֆիզիկա   

 Քիմիա   

 Կենսաբանություն   

 Պատմություն   

 Աշխարհագրություն   

 Ինֆորմատիկա և ՏՀՏ   

 Օտար լեզու   

 Ֆիզկուլտուրա   

 ՆԶՊ   

 Քաղաքագիտություն   

 Տնտեսագիտություն   

 Հոգեբանություն   

 Բարոյագիտություն   

 Արվեստի պատմություն   

 Կենցաղային տեխնիկա   

 Արտասահմանյան գրակ.   

 Հռետորական արվեստ   

 Սպորտային խմբակ   
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Նշեք Ձեզ շատ հետաքրքրող մի քանի առարկա. 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

  

ՀԱՇՎԱՐԿ ԵՎ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Թերթիկի աջ մասում՝ դատարկ սյունակում, յուրաքանչյուր տողում 

պետք է նշվի գնահատված կարգերի տարբերությունը: Մեծ արժեքները 

կվկայեն գիտելիքի և նախասիրության տարբերության մասին, իսկ չնչին 

տարբերությունները՝ համապատասխանության մասին:  

Լրացուցիչ նշումները ևս համեմատվում են վերը նշված կարգային 

գնահատումների հետ և մեկնաբանվում են որակապես: 

 

ՀԱՎԱՍՏՈՒՄ. Գիտականորեն կարելի է դուրս բերել կոռելյացիոն 

գործակից՝ ռանգային վերլուծության ճանապարհով, որի նշանակությու-

նը գերազանցելու պարագայում կարող ենք փաստել աշակերտի առար-

կայական ուղղվածության և կողմնորոշման միջև համապատասխանու-

թյան մասին: Բանաձևն ունի հետևյալ տեսքը. 
)1(

6
1 2

1

2
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որտեղ n-ը առարկաների քանակն է, իսկ d2-ն՝ կարգերի տարբերություն-

ների քառակուսիների գումարը: n=21 դեպքի համար պետք է ստացված 

հաստատունը (0.00068) բազմապատկել հաշվարկված քառակուսային 

գումարով և 1-ից հանել ստացվածը: Որքան ստացված գործակիցը գերա-

զանցի աղյուսակային նշանակությունը (0.369), այնքան համապատաս-

խանությունը մեծանում է երկու կարգային գնահատումների միջև:  

 

Աշակերտի մասնագիտական ինքնորոշման ամբողջական պատկերն 

ունենալու համար պետք է աշխատանքը շարունակվի նմանատիպ այլ 

գնահատումով, որը վերաբերում է մասնագիտություններին և պահան-

ջարկին: 
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Հրահանգ. - Դասակարգեք նշված մասնագիտությունները ըստ ստորև 

ներկայացված առաջադրանքների՝ յուրաքանչյուրին տալով իր կարգային 

համարը: 

 

Ո՞ր մասնագիտությանն եք 

տալիս նախընտրություն 

Ձեր ապագայի համար  

(1-շատ նախընտրելի, 21-

քիչ նախըտրելի) 

 

 

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒ-

ԹՅՈՒՆ 

Ո՞ր մասնագիտու-

թյունն եք համա-

րում պահանջարկ 

ունեցող  

(1-լիովին բավա-

րար, 21- ոչ բավա-

րար) 

 

 Լեզվաբան   

 Գրականագետ   

 Մաթեմատիկոս   

 Ֆիզիկոս   

 Քիմիկոս   

 Կենսաբան   

 Պատմաբան   

 Աշխարհագրագետ   

 Ծրագրավորող   

 Օտար լեզվի  

մասնագետ 

  

 Զինվորական   

 Քաղաքագետ   

 Տնտեսագետ   

 Հոգեբան   

 Արվեստաբան   

 Սպորտսմեն   

 Բժիշկ   

 Իրավաբան   

 Ինժեներ   

 Հաշվապահ   

 Ոստիկան   
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Նշեք Ձեզ շատ հետաքրքրող մասնագիտական ոլորտ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ՀԱՇՎԱՐԿ ԵՎ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Թերթիկի աջ մասում՝ դատարկ սյունակում, յուրաքանչյուր տողում 

պետք է նշվի գնահատված կարգերի տարբերությունը: Մեծ արժեքները 

կվկայեն մասնագիտության ընտրության և դրա պահանջարկի անհամա-

պատասխանության մասին, իսկ չնչին տարբերությունները ավելի շատ 

ցույց կտան ինքնորոշման աստիճանը: Եթե երկու առանձին գնահատում-

ների համար տարբերությունների կարգերը միմյանցից էապես չեն տար-

բերվում, կարող ենք փաստել, որ աշակերտն ունի մասնագիտական ինք-

նորոշման բարձր մակարդակ:  

Լրացուցիչ նշումները ևս համեմատվում են վերը նշված կարգային 

գնահատումների հետ և մեկնաբանվում են որակապես: 

 

ՀԱՎԱՍՏՈՒՄ. Գիտականորեն կարելի է դուրս բերել կոռելյացիոն 

գործակից՝ ռանգային վերլուծության ճանապարհով, որի նշանակությու-

նը գերազանցելու պարագայում կարող ենք փաստել աշակերտի մասնա-

գիտական նախընտրության  և պահանջարկի միջև համապատասխանու-

թյան մասին: Բանաձևն ունի հետևյալ տեսքը. 
)1(
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որտեղ n-ը առարկաների քանակն է, իսկ d2-ն կարգերի տարբերություն-

ների քառակուսիների գումարը: n=21 դեպքի համար պետք է ստացված 

հաստատունը (0.00068) բազմապատակել հաշվարկված քառակուսային 

գումարով և 1-ից հանել ստացվածը: Որքան ստացված գործակիցը գերա-

զանցի աղյուսակային նշանակությունը (0.369), այնքան համապատաս-

խանությունը մեծանում է երկու կարգային գնահատումների միջև: 

 

Մասնագիտական ինքնորոշման ցուցանիշները կարող են համա-

դրվել զրույցի, հարցազրույցի մեթոդներով, որոնք իրականացնելու ըն-
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թացքում ցանկալի է առաջնորդվել հետևյալ ուղղորդող հարցերով և հաս-

տատումներով. 

 

Ի՞նչ եք պատրաստվում անել հիմնական դպրոցն ավարտելուց հետո. 

- ստանալ նախնական մասնագիտական կրթություն 

- ստանալ միջին մասնագիտական կրթություն 

- շարունակել ուսումն ավագ դպրոցում 

- աշխատել, կատարել այն աշխատանքը, ինչը հնարավոր է  

- աշխատել, ձեռք բերել հմտություններ հետագա մասնագիտություն 

ձեռք բերելու համար 

- դեռ չեմ կողմնորոշվել 

 

 

Ի՞նչը կարող է նպաստել մասնագիտություն ընտրելուն 

- բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը 

- ծնողների ստացած մասնագիտությունը 

- ծնողների առաջարկը 

- ծնողների թելադրանքը 

- այն, որ նախնական ընտրությունը մեծերի կողմից հավանության է 

արժանանում 

- առարկայական նախասիրությունը և դրա մեջ խորանալու ցան-

կությունը 

- տվյալ մասնագիտության համար անհրաժեշտ նախադրյալների 

առկայությունը 

- մասնագիտության վարկանիշը 

- մասնագիտության պահանջարկը 

- մեծերի, շրջապատող հեղինակավոր անձանց խորհուրդները 

- ընկերական միջավայրի ազդեցությունը 

- դեռ չեմ կողմնորոշվել 
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ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՂՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԱԽՏՈՐՈՇԻՉ ՀԱՐ-

ՑԱՐԱՆ 

 

Հրահանգ. Եթե Դուք ունենայիք աշխատանքի հնարավորություն, նշված 

տարբերակներից ո՞րը կնախընտրեիք (համապատասխան ա) կամ բ) 

տարբերակի մոտ որևէ նշում կատարեք).  

1  

ա) Խնամել կենդանիներին:  

բ) Սպասարկել մեքենաները: 

2 

ա) Օգնել հիվանդներին:   

բ) Կազմել աղյուսակներ, սխեմաներ, համակարգչային ծրագրեր: 

3 

ա) Հետևել գրքային ձևավորումների, գեղարվեստական բացիկների, պլա-

կատների որակին:  

բ) Հետևել բույսերի զագացմանը, վիճակին: 

4  

ա) Մշակել նյութեր (փայտ, կտոր, մետաղ և այլն):  

բ) Ապրանքները հասցնել սպառողներին (գովազդել, վաճառել): 

5 

ա) Քննարկել գիտահանրամատչելի գրքեր և հոդվածներ: 

բ) Քննարկել գեղարվեստական գրքեր: 

6 

ա) Աճեցնել որևէ տեսակի բույս:  

բ) Մարզել հասակակիցներին (կամ փոքրերին): 

7 

ա) Պատրաստել նկարների, երաժշտական գործիքների պատճեններ: 

բ) Վարել որևէ փոխադրամիջոց (բեռնատար, մարդատար): 

8 

ա) Մարդկանց տեղեկացնել, բացատրել անհրաժեշտ տեղեկություններ 

(տեղեկատվական բյուրոյում, էքսկուրսիայի ժամանակ և այլն):  

բ) Կատարել ցուցահանդեսների, պիեսների կամ ցուցափեղկերի գեղար-

վեստական ձևավորում: 
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9 

ա) Վերանորոգել իրեր (հագուստ, տեխնիկա), բնակարան: 

բ) Ուղղել տեքստերի սխալները: 

10 

ա) Բուժել կենդանիներին: 

բ) Կատարել հաշվարկներ: 

11 

ա) Ստեղծել նոր տիպի բույսեր: 

բ) Կառուցել, նախագծել նոր սարքավորումներ: 

12 

ա) Պարզաբանել վիճաբանություններ, համոզել, բացատրել, խրախուսել, 

պատժել: 

բ) Ճշգրտել գծագրեր, սխեմաներ և այլն: 

13 

ա) Դիտել, ուսումնասիրել ստեղծագործական ինքնագործունեության 

խմբակի աշխատանքը: 

բ) Դիտել, ուսումնասիրել մանրէների կյանքը: 

14 

ա) Սպասարկել, կարգավորել բժշկական սարքավորումները: 

բ) Բժշկական օգնություն ցուցաբերել մարդկանց: 

15 

ա) Կազմել ճշգրիտ նկարագրություններ երևույթների, իրադարձություն-

ների և չափվող օբյեկտների մասին: 

բ) Գեղարվեստորեն նկարագրել, պատկերել իրադարձությունները: 

16 

ա) Կատարել լաբորատոր անալիզներ հիվանդանոցում: 

բ) Ընդունել, հետազոտել հիվանդներին, նշանակել բուժում: 

17 

ա) Ներկել շինությունների պատերը: 

բ) Շենքի մոնտաժ կամ մեքենայի հավաքում իրականացնել: 

18 

ա) Կազմակերպել հասակակիցների կամ կրտսեր ընկերների մշակու-

թային արշավներ, այցելություններ ցուցահանդես, թատրոն և այլն: 

բ) Խաղալ բեմում, մասնակցել համերգների: 
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19 

ա) Գծագրերով դետալներ պատրաստել, կառուցել շենքեր: 

բ) Զբաղվել գծագրությամբ, պատճենահանել գծագրեր, քարտեզներ: 

20 

ա) Պայքարել բույսերի հիվանդությունների և ընդհանրապես բուսական 

աշխարհի վնասատուների դեմ: 

բ) Աշխատել ստեղնաշարով մեքենաների վրա: 

 

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ 

Յուրաքանչյուր հարցի ընտրված տարբերակի համար կատարվում է 

նշում ստորև բերված պատասխանների թերթիկում: Այնուհետև յուրա-

քանչյուր սյունակի համար հաշվարկվում է գումարային բալ: Սյունակնե-

րի վերջին տողի նշանակումները վերաբերում են գործունեության տար-

բեր ոլորտների: Դրանք են՝ «մարդ-բնություն», «մարդ-տեխնիկա», «մարդ-

մարդ», «մարդ-նշանային համակարգ» և «մարդ-գեղարվեստական պատ-

կեր»:  
 

Պատասխանների թերթիկ 
 

     

1ա 1բ 2ա 2բ 3ա 

3բ 4ա 4բ 5ա 5բ 

6ա  6բ  7ա 

 7բ 8ա  8բ 

 9ա  9բ  

10ա   10բ  

11ա 11բ 12ա 12բ 13ա 

13բ 14ա 14բ 15ա 15բ 

16ա  16բ  17ա 
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    18բ 

 17բ 18ա   

 19ա  19բ  

20ա   20բ  

Մ-Բ Մ-Տ Մ-Մ Մ-Ն Մ-Գ 

 

Գումարային առավելագույն բալը վկայում է գործունեության համա-

պատասխան ոլորտի նկատմամբ անձի ուղղվածության մասին: 
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ԼՈԿՈՒՍ ՀՍԿՄԱՆ ՀԱՐՑԱՐԱՆ 

 

Հրահանգ. Խնդրում ենք յուրաքանչյուր հաստատման համար 

նշեք ա) և բ) տարբերակներից մեկը` այն, որն ավելի է համապատասխա-

նում Ձեզ: Երկար մի՛ մտածեք ամեն հարցի վրա, քանի որ չկան ճիշտ կամ 

սխալ պատասխաններ, այլ կա պատասխան, որն ավելի ընդունելի է Ձեր 

անձի համար: 

1.  

ա) Երեխաները փորձությունների մեջ են ընկնում, որովհետև ծնողները 

շատ են պատժում նրանց: 

բ) Երեխաների մեծ մասի դժբախտությունը պայմանավորված է նրանով, 

որ ծնողները մեղմ են վերաբերվում նրանց: 

2. 

ա) Մարդկանց անհաջողություններից շատերը պայմանավորված են 

նրանով, որ նրանք բախտ չունեն: 

բ) Մարդկանց դժբախտ լինելը նրանց թույլ տված սխալների հետևանքն է: 

3. 

ա) Պատերազմների հիմնական պատճառներից մեկն այն է, որ մարդիկ 

բավարար չեն կարևորում քաղաքականությունը: 

բ) Պատերազմները, միևնույնն է, կլինեն՝ անկախ այն բանից, թե մարդիկ 

ինչ ջանքեր են գործադրում դրանք կանխարգելելու համար: 

4. 

ա) Ի վերջո մարդիկ ձեռք են բերում այն հարգանքը, որը վաստակում են 

այս աշխարհում: 

բ) Ցավոք, մարդու արժեքը մնում է չընդունված՝ անկախ նրանից, թե որ-

քան է նա ջանում: 

5. 

ա) Կարծիքն այն մասին, որ ուսուցիչները սովորողների հանդեպ արդա-

րացի չեն, անհեթեթություն է: 

բ) Սովորողների մեծ մասը չի հասկանում, թե որքանով է նրանց գնահա-

տականը կախված պատահական իրողությունից: 

6. 

ա) Առանց համապատասխան իրավունքների դժվար է արդյունավետ ա-

ռաջնորդ դառնալ: 
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բ) Ունակ մարդիկ, ովքեր ձախողվում են առաջնորդ դառնալուց, ընդհա-

նուր են նրանով, որ չեն օգտվում իրենց տրված հնարավորություններից:  

7. 

ա) Նշանակություն չունի, թե որքան եք Դուք ջանք թափում, միևնույնն է, 

կան մարդիկ, որոնք Ձեզ չեն սիրում: 

բ) Մարդիկ, ովքեր չեն կարողանում անել այնպես, որ սիրված լինեն 

ուրիշների կողմից, չեն էլ հասկանում, թե ինչպես վարվեն մյուսների հետ: 

8. 

ա) Ժառանգականությունը մեծ դեր է խաղում մարդու ձևավորման մեջ: 

բ) Մարդու կյանքի փորձն է որոշիչ, թե ինչպիսին է նա: 

9. 

ա) Ես միշտ համարել եմ, որ ինչ լինելու է, կլինի: 

բ) Ճակատագրին հավատալը երբեք նախընտրելի չի եղել ինձ համար, որ-

քան որոշում կայացնելը գործերի ընթացքի համար:  

10. 

ա) Լավ պատրաստված ուսանողի պարագայում հազիվ թե քննական 

թեստն անարդար լինի: 

բ) Շատ անգամ քննական հարցերը դուրս են դասընթացի սահմաններից, 

և անիմաստ է դրանք յուրացնել: 

11. 

ա) Հաջողության հասնելը պայմանավորված է քրտնաջան աշխատան-

քով: 

բ) Լավ աշխատանք ունենալը պայմանավորված է նրանով, որ մարդը 

հայտնվում է ճիշտ տեղում` ճիշտ պահին: 

12. 

ա) Միջին խավի քաղաքացին կարող է ազդեցություն ունենալ կառավա-

րության որոշումների վրա: 

բ) Աշխարհը կառավարվում է մի քանի մարդկանց կողմից, ովքեր ուժ ու-

նեն, շատ քիչ բան կարող է անել «շարքային մարդը»: 

13. 

ա) Երբ պլաններ եմ կազմում, գրեթե համոզված եմ, որ դրանք կիրագոր-

ծեմ: 

բ) Ապագան պլանավորելը ոչ միշտ է ճիշտ, քանի որ շատ բաներ, ինչպես 

պարզվում է, ճակատագրից են կախված: 
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14. 

ա) Կան որոշակի մարդիկ, որոնք պարզապես լավը չեն: 

բ) Ամեն մարդու մեջ մի լավ բան կա: 

15. 

ա) Ինչ ուզում և ստանում եմ, իմ պարագայում պայմանավորված չէ 

բախտով: 

բ) Շատ դեպքերում որոշում կայացնելու համար պետք է «մանրադրամ 

նետենք»: 

16. 

ա) Ղեկավար դառնալը հաճախ կախված է այն բանից, թե որքանով է 

մարդ հաջողակ և ինչպես է հայտնվում այնտեղ, ուր հարկավոր է: 

բ) Մարդուն հարկավոր է գործի դնել կարողությունը, բախտը ոչ մի առն-

չություն չունի դրա հետ: 

17. 

ա) Ինչ վերաբերում է համաշխարհային գործընթացին, մեզանից շատերը 

որոշ ուժերի զոհ են դառնում, որոնք մենք ոչ հասկանում ենք, ոչ էլ կարող 

ենք ղեկավարել: 

բ) Ակտիվ գործունեություն ծավալելով քաղաքական և հասարակական 

կյանքում՝ մարդիկ կարող են վերահսկել համաշխարհային իրադարձու-

թյունները: 

18. 

ա) Մարդիկ չեն հասկանում, թե իրենց կյանքն ինչպես է պատահականու-

թյուններով ղեկավարվում: 

բ) «Բախտ» ասվածը իսկապես գոյություն չունի: 

19. 

ա) Մարդ միշտ պետք է կարողանա ընդունել սեփական սխալները: 

բ) Սովորաբար լավ է, երբ մարդը կարողանում է կոծկել սեփական սխալ-

ները: 

20. 

ա) Դժվար է իմանալ, որ մարդն իսկապես սիրում է քեզ: 

բ) Որքան լավ մարդ ես, այնքան ընկեր ունես: 

21. 

ա) Կյանքի ընթացքում տեղի ունեցած վատ իրադարձությունները հավա-

սարակշռվում են լավ իրողություններով: 
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բ) Դժբախտությունների մեծ մասը կարողությունների, տգիտության, ծու-

լության կամ դրանց միասնության արդյունք է: 

22. 

ա) Գործադրելով մեծ ջանքեր՝ մենք կարող ենք վերացնել քաղաքական 

կոռուպցիան: 

բ) Մարդկանց համար դժվար է վերահսկել այն, ինչ անում են քաղաքա-

կան գործիչներն իրենց գրասենյակներում: 

23. 

ա) Երբեմն ես չեմ հասկանում, թե ուսուցիչներն ինչպես են որոշում այն 

գնահատականը, որը նշանակում են: 

բ) Իմ սովորածի և ուսուցչի գնահատականի միջև ուղիղ կապ կա: 

24. 

ա) Լավ առաջնորդը (լիդերը) մարդկանցից ակնկալում է, որ իր փոխարեն 

որոշեն, թե ինչ է հարկավոր անել: 

բ) Լավ առաջնորդը ինքն է բոլորին հասկանալի դարձնում, թե ինչ աշխա-

տանքներ է հարկավոր կատարել: 

25. 

ա) Շատ անգամ ես կարծում եմ, որ քիչ ազդեցություն ունեմ ինձ հետ կա-

տարվածի վրա: 

բ) Ինձ համար անհնար է հավատալ այն բանին, որ պատահականությու-

նը կամ բախտը կարևոր դեր է խաղում իմ կյանքում: 

26. 

ա) Մարդիկ միայնակ են, որովհետև չեն փորձում բարեհամբույր լինել: 

բ) Անիմաստ է մարդկնաց գոհացնելու փորձեր անել. եթե սիրեն, կսիրեն: 

27. 

ա) Այնքան էլ անհրաժեշտություն չկա ավագ դպրոցում մարմնամարզու-

թյանը ուշադրություն դարձնել:  

բ) Թիմային սպորտը բնավորություն կերտելու համար լավագույն միջոց 

է: 

28. 

ա) Ինչ կատարվում է ինձ հետ, իմ գործն է: 

բ) Երբեմն ես կարծում եմ, որ չունեմ բավականաչափ հսկողություն այն 

բանին, թե ինչ ուղով է կյանքս ընթանում: 
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29. 

ա) Շատ անգամ ես չեմ հասկանում քաղաքական գործիչների գործելաո-

ճը: 

բ) Ինչպես ազգային, այնպես էլ տեղական մակարդակներում վատ կառա-

վարման համար ի վերջո պատասխանատու է հասարակությունը:  

 

Թեստի բանալի. 

Էքստեռնալություն 2ա, 3բ, 4բ, 5բ, 6ա, 7ա, 9ա, 10բ, 11բ, 12բ, 13բ, 15բ, 

16ա, 17ա, 18ա, 20ա, 21ա, 22բ, 23ա, 25ա, 26բ, 28բ, 29ա: 

Ինտեռնալություն. 2բ, 3ա, 4ա, 5ա, 6բ, 7բ, 9բ, 10ա, 11ա, 12ա, 13ա, 15ա, 

16բ, 17բ, 18բ, 20բ, 21բ, 22ա, 23բ, 25բ, 26ա, 28ա, 29բ: 

Գումարային բալն էքստեռնալության և ինտեռնալության համար 

կազմում է 23, քանի որ հարցերից վեցը ֆոնային են: Որքան մեծ է գումա-

րային բալը, այնքան լոկուս հսկման ուղղվածությունը հարաբերա-

կանորեն բարձր է մյուսի հանդեպ: 

 

Թեստային արդյունքների մեկնաբանություն. 

Գործնականում լոկուս հսկման հոգեդիագնոստիկան վերաբերում է 

կոգնիտիվ ոճին, որը դրսևորվում է ինչպես ուսումնական, այնպես էլ 

մասնագիտական ոլորտներում: Քանի որ հոգեկանի կոգնիտիվ բաղա-

դրիչները առկա են նրա բոլոր դրսևորվորումներում, ապա լոկուս հսկման 

պատկերացումները տարածվում են անձի բնութագրումների վրա՝ իր 

գործունեության մեջ: 

 

Էքստեռնալներին բնորոշ է արտաքին խթանիչներով պայմանավոր-

ված վարքը, նրանք գնահատում են իրավիճակը որպես արտաքին ցան-

կալի նախապայման, որում հաջողության հասնելու դեպքում ներկայաց-

վում են ընդունակությունները: Այս մարդկանց տեսանկյունից պատաս-

խանատվությունը կարծես ընկնում է իրավիճակի՝ որպես արտաքին 

խթանիչի վրա: Էքստեռնալները համոզված են, որ իրենց անհաջողու-

թյունները ձախորդությունների, պատահականությունների, այլ մարդ-

կանց բացասական ազդեցությունների արդյունք են: Նրանց համար շատ 

անհրաժեշտ են խրախուսանքը, գովաբանումը և աջակցումը, հակառակ 
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դեպքում նրանք ուսման կամ աշխատանքային գործունեության մեջ ար-

դյունքի չեն հասնի: Սակայն էքստեռնալներից առանձնակի արձագանք 

պետք չէ սպասել:  

Ինտեռնալները իրավիճակին վերաբերվում են այլ տեսանկյունից: 

Նրանք համարում են, որ մարդու հաջողություններն ու անհաջողություն-

ներն ավելի շատ պայմանավորված են կոմպետենտությամբ, նպատա-

կասլացությամբ, ընդունակությունների մակարդակով, և որ դրանք նպա-

տակաուղղված գործունեության և ինքնուրույն գործելու արդյունք են: Ին-

տեռնալներն ունեն առավել լայն ժամանակային հեռանկարներ, որոնք 

ներառում են ինչպես ապագայի, այնպես էլ անցյալի բազմաթիվ իրադար-

ձություններ: 

 

Աղբյուրը՝ Локус контроля, Елисеев О. П., Практикум по психологии 

личности – СПб., 2003. С. 413-417։ 
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ՀԱՋՈՂՈՒԹՅԱՆ ՄՈՏԻՎԱՑԻԱՅԻ ԵՎ ԱՆՀԱՋՈՂՈՒԹՅՈՒ-

ՆԻՑ  ԽՈՒՍԱՓԵԼՈՒ ՀԱՐՑԱՐԱՆ 

 

Հրահանգ. Ուշադիր կարդացեք յուրաքանչյուր հարց, պատասխանեք 

ԱՅՈ կամ ՈՉ՝ նշելով Ձեր պատասխանը հարցի վերջում առանձնացված 

սյունակներում: Աշխատեք արագ և մի՛ ծախսեք շատ ժամանակ որևէ 

հարցի վրա, քանի որ այս հարցարանը չունի ճիշտ և սխալ պատասխան-

ներ, և արժեքավորը մտքում ծագած առաջին պատասխանն է, որը կարող 

է մոտ լինել իրականին: Այժմ սկսեք աշխատել՝ հիշելով, որ շատ կարևոր 

է անկեղծ լինելը:  

 

N ՊՆԴՈՒՄՆԵՐ ԱՅՈ ՈՉ 

1. Ընդգրկվելով աշխատանքի մեջ՝ հաջողության հույս 

եմ ունենում 

  

2. Գործունեության մեջ ակտիվ եմ   

3. Հակված եմ նախաձեռնություն ցուցաբերելու   

4. Պատասխանատու առաջադրանքների կատարման 

ժամանակ աշխատում եմ հրաժարվելու հնարավոր 

պատճառներ գտնել 

  

5. Հաճախ ընտրում եմ ծայրահեղություններ՝ կա՛մ չա-

փազանց հեշտ առաջադրանքներ, կա՛մ էլ՝ շատ բար-

դեր 

  

6. Խոչընդոտների հանդիպելիս, որպես կանոն, չեմ նա-

հանջում, այլ փնտրում եմ դրանց հաղթահարման մի-

ջոցները 

  

7. Հաջողությունների կամ անհաջողությունների պարա-

գայում հակված եմ գերագնահատել սեփական ձեռք-

բերումներս 

  

8. Գործունեության արդյունավետությունը հիմնակա-

նում կախված է իմ նպատակաուղղվածությունից, այլ 

ոչ թե արտաքին հսկումից 

  

9. Իմ գործունեության արդյունավետությունը նվազում է, 

երբ դժվար առաջադրանքների կատարման ժամանա-
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կը սահմանափակվում է 

10. Նպատակիս հասնելու համար հակված եմ համառու-

թյուն ցուցաբերելու 

  

11. Հակված եմ պլանավորելու իմ հեռավոր ապագան   

12. Եթե ռիսկի եմ դիմում, ապա այն գիտակցված է   

13. Նպատակի հասնելիս այնքան էլ համառ չեմ, հատկա-

պես եթե բացակայում է արտաքին ազդեցությունը 

  

14. Նախընտրում եմ իմ առջև դնել միջին բարդության, 

նույնիսկ ավելի բարդ նպատակներ 

  

15. Առաջադրանքի կատարման ընթացքում առաջացած 

անհաջողությունը նվազեցնում է տրամադրվածու-

թյունը 

  

16. Հաջողությունների կամ անհաջողությունների պարա-

գայում հակված եմ գերագնահատելու սեփական ան-

հաջողություններս 

  

17. Նախընտրում եմ պլանավորել մոտ ապագան   

18. Սահմանափակ ժամանակի պայմաններում աշխա-

տելիս իմ գործունեության արդյունավետությունը ա-

ճում է, եթե նույնիսկ առաջադրանքները միջին դժվա-

րության են 

  

19. Անհաջողության պարագայում ես, որպես կանոն, չեմ 

հրաժարվում առաջադրված նպատակից 

  

20. Եթե ինքս եմ ընտրել առաջադրանքը, ապա անհաջո-

ղության պարագայում տրամադրվածությունս միայն 

աճում է 

  

 

 

Թեստի բանալի. 

1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20 հարցերի համար տրվում է 1 բալ, 

եթե պատասխանը ԱՅՈ է: 

4, 5, 7, 9, 13, 15, 17 հարցերի համար տրվում է 1 բալ, եթե պատասխանը 

ՈՉ է: 
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ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ. 

 Եթե հարցվողը հավաքել է 1-7 բալ, ապա մոտիվացիոն բևեռն 

ուղղված է անհաջողությունից խուսափելուն: 

 Եթե հարցվողը հավաքել է 14-20 բալ, ապա մոտիվացիոն բևեռն 

ուղղված է հաջողության հուսադրմանը: 

 Եթե հարցվողը հավաքել է 8-13 բալ, ապա մոտիվացիոն հստակ 

ուղղվածություն չի դրսևորվել, ընդ որում, 8-9 բալի դեպքում ավելի շատ 

հակվածությունը վերաբերում է անհաջողությունից խուսափելուն, իսկ 

12-13 բալի դեպքում՝ հաջողության մոտիվացիային: 

 

ՀԱՋՈՂՈՒԹՅԱՆ ՄՈՏԻԱՎԱՑԻԱ. բարձր բալերի դեպքում կարող 

ենք մեկնաբանել, որ մարդը, գործը սկսելով, ձգտում, ակնկալում է ինչ-որ 

դրական, կոնստրուկտիվ նվաճում: Հիմնականում նա ակտիվությունն 

ուղղում է հուսադրված հաջողության և ունի արտահայտված նվաճման 

պահանջմունք: Նման մարդիկ վստահում են սեփական ուժերին, պա-

տասխանատու են, նախաձեռնող և ակտիվ, ցուցաբերում են համառու-

թյուն և նպատակասլացություն՝ հաջողության հասնելու համար: 

 

ԽՈՒՍԱՓՈՒՄ ԱՆՀԱՋՈՂՈՒԹՅՈՒՆԻՑ. ցածր բալերի դեպքում կա-

րող ենք մեկնաբանել, որ մարդը հակված է փախուստի հնարավոր ար-

գելքներից, դժվարություններից, անհաջողություններից: Նման մարդիկ 

ունեն ավելի շատ բացասական սպասումներ և մտածում են ինչ-որ 

թվացյալ անհաջողությունների, քան հնարավոր հաջողության հասնելու 

հնարավորությունների մասին: Նրանք ունեն բարձր տագնապայնություն, 

ընդգծված անվստահություն սեփական ուժերի հանդեպ, խուսափում են 

պատասխանատվությունից, իսկ պարտադիր գերպատասխանատու 

առաջադրանքների կատարման դեպքում կարող են դրսևորել իրավիճա-

կային տագնապի շատ բարձր ցուցանիշ: Այնուամենայնիվ, այս ամենը 

կարող են համադրվել գործի հանդեպ բավական պատասխանատու վե-

րաբերմունքով:  

 

Աղբյուրը՝ Диагностика мотивации успеха и боязни неудачи. Фетискин 

Н. П., Козлов В. В., Мануйлов Г. М., Социально-психологическая диагнос-

тика развития личности и малых групп. – М., 2002. C. 102-103։ 
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ԱՆՁԻ ՄՈՏԻՎԱՑԻՈՆ ՈԼՈՐՏԻ ՀԱՐՑԱՐԱՆ 

 

Հրահանգ. Խնդրում ենք առաջարկված 9 հաստատումների 8 

տարբերակներից յուրաքանչյուրի համար կատարեք համապատասխան 

նշում ըստ սյունակների: Երկար մի՛ մտածեք յուրաքանչյուր պատասխա-

նի համար, առաջնորդվեք միայն այն բանով, թե որքանով եք համաձայն 

նշվածին (3 - լիովին համաձայն եմ, 2 – համարյա համաձայն եմ, 1 – հա-

մաձայն եմ ինչ-որ չափով, 0 – համաձայն չեմ): 

 

1. Սեփական վարքում անհրաժեշտ է պահպանել հետևյալ սկզբունքները. 

1. «Կարևորը առողջությունն է»․ պետք է ամեն ինչ 

անել այն պահպանելու համար 

3 2 1 0 

2. «Ժամանակը փող է», պետք է ձգտել ավելի շատ 

գումար վաստակել 

3 2 1 0 

3. ազատ ժամանակը պետք է տրամադրել ընկերնե-

րին 

3 2 1 0 

4. երբեք առանց գործի չնստել, իսկ եթե չկա, պետք է 

փնտրել 

3 2 1 0 

5. պետք է մշտապես բարի գործ կատարել, նույնիսկ 

այն ժամանակ,  երբ դժվար է 

3 2 1 0 

6. պետք է մշտապես ձգտել ուրիշներից առաջ 

անցնելու  

3 2 1 0 

7. անհրաժեշտ է հասկանալ մշակույթը, ձեռք բերել 

շատ տարբեր գիտելիքներ 

3 2 1 0 

8. պետք է ձգտել բացահայտել նոր բան, ինչ-որ բան 

հայտնագործել, ստեղծել 

3 2 1 0 

2. Ուսման նկատմամբ սեփական վերաբերմունքում պետք է առաջնորդ-

վել հետյալ սկզբունքներով.  

1. ուսումը պարտադրված անհրաժեշտություն է, 

եթե կա հնարավորություն, ավելի լավ է չսովորել  

3 2 1 0 

2. եթե խմբում առաջանում է կոն ֆլիկտ, ապա ավելի 

լավ է չմիջամտել 

3 2 1 0 

3. ես կցանկանայի, որ ուսման վայրը լինի տան 3 2 1 0 
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նման` հարմարավետ ու գեղեցիկ 

4. գլխավորը հեղինակություն և ճանաչում ունենալն 

է 

3 2 1 0 

5. ուսման մեջ պետք է ակտիվորեն ձգտել առաջըն-

թացի, հասունության 

3 2 1 0 

6. անհրաժեշտ է ձեռք բերել ավելի շատ գիտելիքներ 

և իմացություն, քան պահանջում է ուսումնական 

ծրագիրը 

3 2 1 0 

7. ուսման ընթացքում միշտ կարելի է գտնել այն, ինչ 

հետաքրքիր է, ինչը կարող է գրավել 

3 2 1 0 

8. պետք է ոչ միայն հետաքրքրված լինել, այլև հե-

տաքրքրել ուրիշներին 

3 2 1 0 

3. Ազատ ժամանակ իմ գործերում մեծ տեղ են զբաղեցնում.  

1. ընթացիկ տնային գործերը, օգնություն ընտանի-

քին  

3 2 1 0 

2. հանգիստը և զվարճանքը (հեռուստացույց, կինո, 

զբոսանք և այլն)  

3 2 1 0 

3. հանդիպումը ընկերների և ծանոթների հետ 3 2 1 0 

4. հասարակական աշխատանքը (գրեք կոնկրտ ինչ-

պիսի) ______________________  

3 2 1 0 

5. զբաղմունքը երեխաների, փոքրերի հետ 3 2 1 0 

6. ուսումնական պարապմունքները 3 2 1 0 

7. հրապուրող զգաղմունքները, հոբբին (գրեք հատ-

կապես ինչպիսի) __________________ 

3 2 1 0 

8. զբաղվածությունը, որով կարելի է գումար վաս-

տակել 

3 2 1 0 

4. Կրթական հաստատությունում շատ ժամանակ են պահանջում 

հետևյալ գործերը.  

1. անմիջական ուսումնական պարապմունքները 3 2 1 0 

2. գործնական շփումները (քննարկումներ, ելույթ-

ներ և այլն) 

3 2 1 0 

3. զրույցները այլ թեմաներով 3 2 1 0 

4. հասարակական աշխատանքը (գրեք հատկապես 3 2 1 0 
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ինչպիսի)_________________  

5. ինքնուրույն պարապմունքները 3 2 1 0 

6. զբաղվածությունը խմբակներում, հավաքույթնե-

րում, հանրությունում և այլն (գրեք հատկապես ինչ-

պիսի)___________________________ 

3 2 1 0 

7. օգնությունը մյուսներին ուսման մեջ և այլ գործե-

րում 

3 2 1 0 

8. ազատ ժամանակը, երբ հնարավոր է զբոսնել, 

զրուցել, հանգստանալ 

3 2 1 0 

5. Եթե ուրբաթը լիներ ազատ օր, ես այն ավելի շուտ կօգտագործեի, որ.  

1. հանգստանայի 3 2 1 0 

2. ժամանակն անցկացնեի ընկերներիս և ծանոթնե-

րիս հետ 

3 2 1 0 

3. զվարճանայի 3 2 1 0 

4. օգնեի ընտանիքիս անդամներին տարբեր գործե-

րում 

3 2 1 0 

5. մասնակցեի հասարակական միջոցառումների 

(գրեք հատկապես ինչպի-

սի)_______________________ 

3 

 

2 1 0 

6. միևնույնն է, կզբաղվեի դասերով 3 2 1 0 

7. կկարդայի գեղարվեստական գրականություն 3 2 1 0 

8. կզբաղվեի իմ հետաքրքրություններով` հոբբիով     

6. Եթե ինձ թույլ տային պարապել լիովին ազատ ծրագրով, ես հիմնական 

ժամանակը կնվիրեի.  

1. տեսական և գործնական պարապմունքների նույն 

ծավալով, բայց իմ ընտրությամբ 

3 2 1 0 

2. ուսումնական թեմաների շուրջ ազատ քննար-

կումների այնպիսի մասնագետների հետ, որոնց 

ինքս կընտրեի  

3 2 1 0 

3. կլսեի և կքննարկեի այն, ինչ անհրաժեշտ է  3 2 1 0 

4. հասարակական աշխատանքի (գրեք հատկապես 

ինչպիսի)________________  

3 2 1 0 
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5. բարդացված ծրագրով ինքնուրույն պարապ-

մունքների (նշեք հատկապես ինչով)_______________  

3 2 1 0 

6. խմբակներում և հավաքույթներում պարապ-

մունքների (գրեք հատկապես ինչպի-

սի)________________________  

3 2 1 0 

7. ուսման և մյուս սովորողներին այլ գործերով 

օգնելուն  

3 2 1 0 

8. մաքուր օդում հանգստի 3 2 1 0 

7. Ես հաճախ եմ ծանոթների և ընկերների հետ զրուցում հետևյալ թեմա-

ների շուրջ.  

1. ինչպե՞ս կարելի է հետաքրքիր և հաճելի անցկաց-

նել ժամանակը 

3 2 1 0 

2. ընդհանուր ծանոթների մասին 3 2 1 0 

3. այն մասին, ինչ լսում եմ շրջապատողներից 3 2 1 0 

4. կյանքում ճանապարհ հարթելու, ուրիշներից վա-

տը չլինելու մասին 

3 2 1 0 

5. ուսումնական գործերի և զբաղմունքների մասին 3 2 1 0 

6. իմ հրապուրանքների` հոբբիի մասին 3 2 1 0 

7. այն մասին, թե ինչպես հնարել բորբոքող, ուժերի 

լարում պահանջող ինչ-որ բան 

3 2 1 0 

8. կյանքի, գրքերի, մշակույթի մասին 3 2 1 0 

8. Կրթության շնորհիվ ես հիմա կյանքում ունեմ.  

1. սովորական իրադրություն, որտեղ ինձ հաճելի է 3 2 1 0 

2. շրջապատողների հարգանք 3 2 1 0 

3. ընկերական լավ փոխհարաբերություններ 3 2 1 0 

4. մշտապես իմանում եմ ինձ հետաքրքրող նորու-

թյունները 

3 2 1 0 

5. զգացում, որ ես կարող եմ օգուտ բերել  3 2 1 0 

6. ընդունակությունները զարգացնելու հնարավո-

րություն 

3 2 1 0 

7. կյանքի համար օգտակար կարողություններ 3 2 1 0 

8. հեռանկարային աշխատանք ստանալու հնա-

րավորություն 

3 2 1 0 
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9. Ամենից շատ ես կուզեի լինել այնպիսի միջավայրում, ուր.  

1. աղմկոտ և զվարճալի է 3 2 1 0 

2. գեղեցիկ է, հարմար և հաճելի 3 2 1 0 

3. կարելի է լուծել որոշ հարցեր 3 2 1 0 

4. քեզ հարգում են և ընդունում որպես առաջնորդի  3 2 1 0 

5. կարելի է ձեռք բերել նոր ընկերներ 3 2 1 0 

6. կան հայտնի մարդիկ 3 2 1 0 

7. զբաղվում են ինչ-որ ընդհանուր գործունեու-

թյամբ. ստեղծում, ուսումնասիրում և այլն… 

3 2 1 0 

8. հնարավոր է դրսևորել սեփական ընդունակու-

թյունները. դերասանական, գեղարվեստական, սե-

փական գիտելիքները և այլն...  

3 2 1 0 

10.  Աշխատանքի վայրում ես կցանկանայի լինել այնպիսի մարդկանց 

կողքին. 

1. ում հետ կարելի է զրուցել տարբեր թեմաներով 3 2 1 0 

2. ովքեր կարող են փոխանցել իրենց փորձն ու գի-

տելիքները 

3 2 1 0 

3. ում հետ կարելի է շատ գումար վաստակել 3 2 1 0 

4. ովքեր հեղինակություն են 3 2 1 0 

5. ովքեր կարող են օգտակար բան սովորեցնել 3 2 1 0 

6. ովքեր ստիպում են աշխատավայրում լինել ավելի 

ակտիվ 

3 2 1 0 

7. ովքեր ունեն շատ գիտելիքներ և հետաքրքիր գա-

ղափարներ 

3 2 1 0 

8. ովքեր պատրաստ են աջակցելու տարբեր իրավի-

ճակներում 

3 2 1 0 

11.  Ներկայում ես ունեմ բավարար աստիճանի. 

1. նյութական ապահովություն 3 2 1 0 

2. հետաքրքիր զվարճանքներ իրականացնելու հնա-

րավորություն 

3 2 1 0 

3. կյանքի բարեկեցիկ պայմաններ 3 2 1 0 

4. լավ ընտանիք 3 2 1 0 

5. ժամանակը հետաքրքիր անցկացնելու հնարավո-

րություններ 

3 2 1 0 
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6. հարգանք, ճանաչում և գնահատանք 3 2 1 0 

7. պիտանելիության զգացողություն 3 2 1 0 

8. հնարավորություն՝ ինչ-որ արժեքավոր, օգտակար 

բան ստեղծելու 

3 2 1 0 

12.  Ես կարծում եմ, որ իմ աշխատանքում կունենամ բավարար աստի-

ճանի. 

1. լավ աշխատավարձ և այլ նյութական բարիքներ 3 2 1 0 

2. աշխատանքային լավ պայմաններ 3 2 1 0 

3. աշխատանքային լավ խումբ, ընկերական փոխ-

հարաբերություններ 

3 2 1 0 

4. ստեղծագործական որոշակի նվաճումներ 3 2 1 0 

5. կարգավիճակ, պաշտոն 3 2 1 0 

6. ինքնուրույնություն և անկախություն 3 2 1 0 

7. հեղինակություն և գործընկերների  հարգանք 3 2 1 0 

8. մասնագիտական բարձր մակարդակ 3 2 1 0 

13.  Ամենից շատ ինձ դուր է գալիս, երբ. 

1. չկա անհրաժեշտություն էական հոգսերի մասին 

մտածելու 

3 2 1 0 

2. կա հարմարավետ, հաճելի միջավայր 3 2 1 0 

3. ամենուրեք առույգություն է, ուրախ իրարանցում 3 2 1 0 

4. պետք է ժամանակն անցկացնեմ զվարճալի շրջա-

պատում 

3 2 1 0 

5. ունեմ մրցակցության և փնտրտուքի զգացողություն 3 2 1 0 

6. ունեմ ակտիվ լարվածության և պատասխանատ-

վության զգացողություն 

3 2 1 0 

7. ծանրաբեռնված եմ ինձ համար հաճելի գործունե-

ությամբ 

3 2 1 0 

8. ներգրավված եմ համատեղ գործունեության մեջ 

այլ մարդկանց հետ 

3 2 1 0 

14.  Երբ ինձ հետապնդում են անհաջողությունները, և չի ստացվում այն-

պես, ինչպես կցանկանայի. 

1. ես բորբոքվում եմ և երկարատև ապրումներ եմ 

ունենում 

3 2 1 0 
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2. ձգտում եմ կենտրոնանալ որևէ այլ, հաճելի գործի 

վրա 

3 2 1 0 

3. շփոթվում եմ, չեմ իմանում ինչ անել, բարկանում 

եմ ինձ վրա 

3 2 1 0 

4. զայրանում եմ խոչընդոտի վրա 3 2 1 0 

5. փորձում եմ հանգիստ մնալ, և դա ինձ սովորա-

բար հաջողվում է 

3 2 1 0 

6. փորձում եմ չբռնկվել և հանգիստ վերլուծել իրա-

վիճակը 

3 2 1 0 

7. փորձում եմ հասկանալ, թե որն է իմ մեղավորու-

թյունը 

3 2 1 0 

8. փորձում եմ հասկանալ անհաջողության պատ-

ճառները և շտկել իրավիճակը 

3 2 1 0 

 

Թեստի բանալի. 

Թեստի յուրաքանչյուր ենթամասի համար ներկայացվում են անձի մոտի-

վացիոն բնութագրի սանդղակները. 

 կենսական ապահովություն (ԿԱ) 

 հարմարավետություն (կոմֆորտ) (Կ) 

 հաղորդակցում (Հ) 

 սոցիալական կարգավիճակ (ՍԿ) 

 ընդհանուր ակտիվություն (ԸԱ) 

 ստեղծագործական ակտիվություն (ՍԱ) 

 հանրային օգտակարություն (ՀՕ) 

 

Այս յոթ սանդղակներից յուրաքանչյուրն ըստ թեստի ներկայացվում է 

չորս ենթասանդղակներով. 

 առօրյա, կենսագործունեության բոլոր ոլորտներին վերաբերող 

(Կենս.) 

 աշխատանքային (ուսումնական), աշխատանքային կամ ուսում-

նական ոլորտին վերաբերող (Ուս.) 

 մոտիվի «իդեալական» վիճակ, մտադրման, դրդման մակարդակը 

(Իդ.) 
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 մոտիվի «իրական» վիճակ, ներկայում մոտիվի բավարարման 

արժևորումը անձի կողմից, նաև այն, թե որքանով է դրա համար 

ջանք  թափվում (Իր.) 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

1 ԿԱ ԿԱ ԿԱ ԿԱ Կ ԸԱ Կ 

2 ԿԱ Կ Կ Հ Հ Հ, ԸԱ Հ 

3 Հ Կ Հ Կ, Հ Կ Կ, Հ ՍԿ, Հ 

4 ԸԱ ՍԿ ՀՕ՛՛ ԸԱ, 

ՀՕ՛՛ 

ԿԱ, ՀՕ ԸԱ, 

ՀՕ՛՛ 

ՍԿ 

5 ՀՕ ՍԿ ԿԱ, ՀՕ ՍԱ ՀՕ՛՛ ՍԱ՛՛ ԸԱ, ՀՕ 

6 ՍԿ ՍԱ ՍԱ ԸԱ, 

ՀՕ՛՛ 

ԸԱ ԸԱ՛՛ ՍԱ 

7 ՍԱ ՍԱ ԸԱ՛՛ ՀՕ ՍԱ ՀՕ ԸԱ 

8 ՍԱ ՀՕ ԿԱ, ԸԱ Կ ԸԱ՛՛ Կ ՍԱ 

 Կենս.իդ. Ուս.իդ. Կենս.իր. Ուս.իր. Կենս.իդ. Ուս.իդ. Կենս.Իդ. 

 

 8 9 10 11 12 13 14 

1 Կ Կ Հ Կ ԿԱ, ԸԱ Աստ Աստ 

2 ՍԿ Կ Հ Կ Կ Աստ Աստ 

3 Հ ԿԱ ՀՕ Կ Հ Աստ Աստ 

4 ՍԱ ՍԿ ԿԱ Հ ՍԱ Աստ Աստ 

5 ՀՕ Հ ՍԿ ՍԿ ՍԿ Ստ Ստ 

6 ՍԱ ՍԿ ԿԱ, ՍԿ ՍԿ ՍԿ Ստ Ստ 

7 ԿԱ ԸԱ, ՀՕ ՍԱ ՀՕ՛՛ ՍԿ Ստ Ստ 

8 ՍԿ Հ, ՍԱ ՍԱ ԿԱ, ՍԱ՛՛ ԿԱ, ԸԱ Ստ Ստ 

 Ուս.իր. Կենս.իդ. Ուս.իդ. Կենս.իդ. Ուս.իդ. Հուզ. Ֆրուստ. 

՛՛ նշումը վերաբերում է մեթոդիկայի ճշգրտման սանդղակին:  

 

Հուզական բնութագրի սանդղակներ. 

 ուղղվածությունը սթենիկ տիպի հուզական ապրումին (ՀՍտ) 

 ուղղվածությունը ասթենիկ տիպի հուզական ապրումին 

(ՀԱստ) 
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 ֆրուստրատիվ վիճակում ապրումի սթենիկ տիպ (ՖՍտ) 

 ֆրուստրատիվ վիճակում ապրումի ասթենիկ տիպ (ՖԱստ) 

 

Արդյունքների մշակումից հետո յուրաքանչյուր հետազոտվողի համար 

կարելի է ստանալ հետևյալ աղյուսակը. 

 

 ԿԱ Կ Հ ՍԿ ԸԱ ՍԱ ՀՕ Հուզ. Ֆրուստ. 

Կենս.իդ.          

Կենս.իր.          

Ուս.իդ.          

Ուս.իր.          

 

ՃՇԳՐՏՄԱՆ ՍԱՆԴՂԱԿ 

Ճշգրտման սանդղակում հաշվի են առնվում այն պնդումները, որոն-

ցում անհրաժեշտ է կատարել լրացուցիչ հստակեցում. օրինակ՝ եթե 

պնդումն ուղղված է հասարակական աշխատանքին, և հետազոտվողը 

համաձայնել է իր պատասխանով, ապա պետք է ճշտել՝ արդյոք բլանկում 

հատկացված տողում նշե՞լ է, թե հատկապես ինչպիսի աշխատանք: Եթե 

հստակ նշված չէ, ապա ընտրված բալից հանվում է երկու միավոր. 3-ի 

փոխարեն՝ 1, 2-ի փոխարեն՝ 0:  

 

ԹԵՍՏԱՅԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Մշակված բոլոր սանդղակների ցուցանիշների հիման վրա որոշվում 

է մոտիվացիոն և հուզական պրոֆիլի տիպը: 

 

ՄՈՏԻՎԱՑԻՈՆ ՊՐՈՖԻԼԻ ՏԻՊԸ 

ՊՐՈԳՐԵՍԻՎ (ԱՌԱՋԱԴԻՄԱԿԱՆ) – բնութագրվում է ընդհանուր և 

աջակցման մոտիվների նշանակալիությամբ, որտեղ գերակշռում է ստեղ-

ծագործականը. (ԸԱ+ՍԱ+ՀՕ) – (ԿԱ+Կ+ՍԿ) ≥ 5 բալ: Այս տիպի մարդիկ 

հասնում են հաջողության ինչպես ուսման մեջ, այնպես էլ աշխատանքում 

և ունեն անձնային սոցիալական ուղղվածություն: 

ՌԵԳՐԵՍԻՎ (ՀԵՏԱԴԻՄԱԿԱՆ) – բնութագրվում է աջակցման մոտի-

վի նշանակալիությամբ. (ԸԱ+ՍԱ+ՀՕ) – (ԿԱ+Կ+ՍԿ) < 5: Այս տիպի մարդ-
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կանց բնորոշ է ոչ բարձր առաջադիմությունը ուսումնական գործունեու-

թյան մեջ: 

ԻՄՊՈՒԼՍԻՎ (ԱԶԴԱԿԱՅԻՆ) – բնութագրվում է Կ, Հ, ՍԱ սանդղակ-

ների ծայրահեղ արտահայտվածությամբ. (ԿԱ+ՀՕ) – (Կ+ՍԱ) > 4: Իմպուլ-

սիվությունը առավել բնորոշ է դպրոցականներին և ուսանողներին: Այն 

արտացոլում է մոտիվացիոն տարբեր գործոնների նշանակալի հակադ-

րում անձի ընդհանուր կառույցում: 

ԷՔՍՊՐԵՍԻՎ (ՀՈՒԶԱԿԱՆ) – բնութագրվում է մոտիվացիոն պրոֆի-

լի Կ և ՍԱ սանդղակների ծայրահեղ արտահայտվածությամբ: Այս տի-

պում արտացոլվում է աջակցման (ԿԱ, Կ, ՍԿ) և զարգացման (ԸԱ, ՍԱ, 

ՀՕ) մոտիվացիոն խմբերի որոշակի ընտրովի տարբերակում:  

ԹՈՒՅԼ ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՄՈՏԻՎԱՑԻԱ – բնութագրվում է անձի մո-

տիվացիոն աստիճանակարգության (հիերարխիայի) ոչ բավարար տար-

բերակումներով: Եթե նույնիսկ մոտիվացիոն ամբողջական պրոֆիլում 

առկա է մեկ ծայրահեղ արտահայտվածություն, այն չի փոխում ընդհա-

նուր պատկերը: Այն առավել բնորոշ է թույլ առաջադիմություն ունեցող 

դպրոցականներին և ուսանողներին: Թույլ արտահայտված մոտիվացիան 

տարիքի հետ նվազում է:  

 

ՀՈՒԶԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼԻ ՏԻՊԸ 

ՍՏԵՆԻԿ – բնորոշվում է հուզական ակտիվ վարքային նախապատ-

վությամբ ֆրուստրատիվ վարքի հանդեպ (ՖՍտ > ՖԱստ.): Ստենիկ տիպը 

գործնականում արտացոլում է անձի ակտիվությունը՝ դժվար իրավիճակ-

ներում հուզական ապրումների կայուն, կառուցողական և կառավարելի 

հակվածության գերակայությամբ: Այն փոխկապակցվում է անձի մոտի-

ավցիոն պրոֆիլի պրոգրեսիվ տիպի հետ:  

ԱՍՏԵՆԻԿ – բնորոշվում է ստենիկ տիպի հակադարձով. (ՖԱստ > 

ՖՍտ): Այս տիպի անձին բնորոշ է դժվար իրավիճակներում ոչ կայուն, 

անկառավարելի վարքը, որն ուղղորդվում է դյուրագրգռությամբ և պաշտ-

պանական մեխանիզմների դրսևորմամբ: Այն փոխկապակցվում է անձի 

մոտիավցիոն պրոֆիլի ռեգրեսիվ տիպի հետ:  

Որպես անձի հուզական պրոֆիլի տիպ՝ կարող է հանդիպել խառը 

ստենիկ տիպը, որը բնորոշվում է հետևյալ արտահայտվածությամբ. 
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(ՀԱստ > ՀՍտ) և (ՖՍտ > ՖԱստ): Այն փոխկապակցվում է մոտիվացիոն 

պրոֆիլի իմպուլսիվ տիպի հետ:  

Գործնականում շատ հազվադեպ է հանդիպում խառը աստենիկ տի-

պը, (ՀՍտ > ՀԱստ) և (ՖԱստ > ՖՍտ): Այն բնորոշ է վաղ դեռահասներին, 

ովքեր դժվար են կառավարում հույզերը բարդ իրավիճակներում: 

Թեստային արդյունքների մեկնաբանությունները սովորաբար կազ-

մում են մոտիվացիոն երկու պրոֆիլի համար՝ ընդհանուր կենսական և 

ուսումնական:  

 

ՀԻՇԵՑՈՒՄ 

Թեստային պատասխանները պետք է ստուգվեն «ճշգրտման սանդ-

ղակով» բոլոր այն պնդումների համար, որոնք պահանջում են հստակե-

ցում՝ լրացուցիչ ընդգծումով� լրացման բացակայության դեպքում բալը 

նվազում է: 

Մոտիվացիոն պրոֆիլում ստացված ցուցանիշները պետք է համա-

դրվեն նաև որակապես: Օրինակ՝ եթե «իդեալական» պրոֆիլում ցուցանի-

շը բարձր է, իսկ «իրատեսականում»՝ ցածր, նշանակում է, որ աշակերտը 

ինքնուրույն ոչ մի ճիգ չի գործադրում կենսական դիրքորոշումների բա-

րելավման ուղղությամբ: Կամ, օրինակ, եթե պրոֆիլում հարմարավետու-

թյան ցուցանիշը բարձր է, իսկ «իդեալական» և «իրատեսական» ցուցա-

նիշները էապես չեն տարբերվում միմյանցից, ապա առկա է ինքնաբավու-

թյան հագեցվածություն:  

Եթե կենսական և ուսումնական ոլորտների ցուցանիշները էապես 

տարբերվում են միմյանցից, դա մեկնաբանվում է որպես անձի մոտիվա-

ցիոն ոլորտի ոչ ներդաշնակություն: Հատկանշական է, որ մոտիվացիոն 

ընդհանրացված պրոֆիլում լինի հետևյալ համադրությունը` (ԿԱ+Կ+ՍԿ) 

մոտավորապես հավասար է (ԸԱ+ՍԱ+ՀՕ):  

Եթե հուզական պրոֆիլում հուզական և ֆրուստրատիվ աստենիկ 

ցուցանիշները գերազանցում են ստենիկին, ապա կա հակվածություն դե-

պի պասիվ հուզականություն և ֆրուստրատիվ անկայունություն: 

 

Աղբյուրը՝ Мильман В. Э., Метод изучения мотивационной сферы 

личности / Практикум по психодиагностике. Психодиагностика мотивации 

и саморегуляции. – М., 1990. – С. 23-43: 
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ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ 

 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ 

ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 

 

ՀՈԳԵԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿԱԿԱՆ ԹԵՍՏԵՐ ԵՎ ՀԱՐՑԱՐԱՆՆԵՐ 
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ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԱՐԱՆ 

 

Հրահանգ. Ստորև Ձեզ են ներկայացվում մի շարք պնդումներ, 

որոնք վերաբերում են մասնագիտությունների մասին Ձեր պատկերա-

ցումներին: Եթե դուք համաձայն եք պնդմանը, ապա պատասխանների 

բլանկում տվյալ պնդման համար դրեք «+» նշանը, եթե համաձայն չեք, 

ապա՝ «-» նշանը: Պատասխանելիս երկար մի՛ խորհեք մանրուքների վրա, 

եղեք անկեղծ և հիշեք, որ ԼԱՎ կամ ՎԱՏ ընտրություն չկա: 

Կանխավ՝ շնորհակալություն 

 

Հարցեր. 

1. Ես դասվում եմ այնպիսի մարդկանց շարքին, ովքեր ընտրում են ոչ 

թե կոնկրետ մասնագիտությունը, այլ կրթության մակարդակը:  

2. Լուրջ որոշումները կայացնում եմ առանց շտապելու: 

3. Երբ պետք է կարևոր որոշում կայացնեմ, որևէ կարևոր գործի վերա-

բերյալ, ես լրջորեն գնահատում եմ իմ կարողությունները: 

4. Ես պատկերացնում եմ, թե ինչ պայմաններում պետք է աշխատեմ: 

5. Ես վերլուծում եմ իմ անցյալը:  

6. Կյանքի անհաջողությունները ծանր եմ տանում: 

7. Ես գիտեմ այն պարտավորությունները, որոնք պետք է կատարեմ 

աշխատավայրում: 

8. Ինձ անպայման կհարգեն իմ գիտելիքի և փորձի համար: 

9. Ես անցյալում եմ փնտրում այն ամենի պատճառը, ինչ կատարվում 

է ինձ հետ ներկայում: 

10. Ինձ դուր է գալիս, որ ցանկալի գործի որոնումը մեծ ջանքեր է պա-

հանջում: 

11. Իմ բոլոր գործողությունները ենթարկվում են որոշակի նպատակնե-

րի: 

12. Ինձ համար սովորություն է դարձել մտածել այն մասին, թե ինչ է 

ինձ հետ կատարվել անցյալում: 

13. Ըստ իս՝ ապագա մասնագիտության վերաբերյալ մանրամասնու-

թյունների իմացությունը չի ապահովագրում հիասթափություննե-

րից:  
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14. Ես ներդնում եմ իմ ողջ ուժը, որպեսզի ունենամ լավ գիտելիքներ և 

հմտություններ գոնե մեկ ոլորտում: 

15. Ինձ համար սովորություն է դարձել իմ կյանքի գլխավոր իրողու-

թյունները վերլուծելը: 

16. Ես առանց պատճառի ոչինչ չեմ անում: 

17. Ինձ գոհացնում է իմ պասիվությունը: 

18. Ես մտածում եմ այն մասին, թե ինչ է ինձ սպասում ապագայում: 

19. Ես նախընտրում եմ հանգիստ, քիչ պատասխանատվություն պա-

հանջող աշխատանք: 

20. Ես պատկանում եմ այն մարդկանց թվին, ովքեր գործում են միան-

գամից՝ առանց մտածելու: 

21. Ես կփոխեմ աշխատավայրերս այնքան ժամանակ, քանի դեռ չեմ 

գտել այն, ինչ պետք է ինձ: 

22. Առաջին իսկ խոշոր անհաջողությունը կարող է ինձ ուժասպառ 

անել:  

23. Ես չեմ մտածում իմ ապագայի մասին: 

24. Ես չեմ ընտրի շատ ներդրում պահանջող աշխատանք: 

25. Ես ճանաչում եմ ինքս ինձ: 

26. Ես կհասնեմ իմ ուզածին, եթե անգամ դա չգոհացնի իմ հարազատ-

ներին և մտերիմներին: 

27. Ինչքան շատ մասնագիտություններ իմանամ, այնքան հեշտ կինք-

նորոշվեմ ընտրության մեջ: 

28. Ես չեմ սիրում ինքնուրույն լինել: 

29. Ես չեմ պատրաստվում նախապես պլանավորել իմ կրթության մա-

կարդակը։ 

30. Ինձ վախեցնում են այն իրավիճակները, երբ ինքս պետք է որոշում-

ներ կայացնեմ: 

31. Ես չեմ ափսոսում իմ ժամանակը, որը ծախսել եմ մաթեմաթիկա-

կան բարդ խնդիրներ լուծելու համար: 

32. Երբ անհաջողություններ եմ ունենում, սկսում եմ մտածել, որ ես 

ոչնչի ընդունակ չեմ: 

33. Ես չեմ պատկերացնում ինձ՝ որպես աշխատանքային, անձնական 

խնդիրներ լուծող աշխատակցի: 
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34. Ես դժվար թե կարողանամ կատարել աշխատանքային առաջա-

դրանքներ՝ առանց ղեկավարի օգնության: 

35. Ես դժվար եմ կռահում այս կամ այն մասնագիտության հեռանկար-

ները: 

36. Ես կարծում եմ, որ ինտուիցիայի հիմքում գիտելիքն է: 

37. Մասնագիտությունների վերաբերյալ տեղեկատուների ընթերցումն 

ինձ ոչինչ չի տալիս: 

38. Ես չունեմ կայուն հայացքներ իմ մասնագիտական ապագայի վերա-

բերյալ: 

39. Իմ կյանքում հաջողությունները քիչ են: 

40. Ես նպատակաուղղված փորձում եմ տեղեկանալ մասնագիտու-

թյունների, ուսումնական հաստատությունների և աշխատավայրե-

րի մասին: 

41. Ես շատ եմ անհանգստանում, թե արդյո՞ք կկարողանամ հաղթահա-

րել մասնագիտական կյանքի դժվարություններն ու անհաջողու-

թյունները: 

42. Ես ընդունում եմ միայն կանխամտածված ռիսկը: 

43. Իմ պլաններից շատերը տապալվում են հենց սեփական անձի հան-

դեպ անվստահության պատճառով: 

44. Ես պատկանում եմ այն մարդկանց թվին, ովքեր ապրում են ներ-

կայով: 

45. Ես դեռ մանկուց սովոր եմ սկսած գործն ավարտին հասցնել: 

46. Ես վախենում եմ կատարել իմ կյանքի գլխավոր քայլերը: 

47. Ես գիտեմ՝ ինչն է ինձ համար հետաքրքիր: 

48. Կար ժամանակ, երբ ես ստեղծել էի «իդեալական մասնագիտու-

թյան» կերպար՝ առանց հստակ անվանման: 

49. Երբ ես գնում եմ փոխզիջումների, իմ տրամադրությունն ընկնում է: 

50. Ես պատրաստ եմ մեծ ջանքեր թափել, որպեսզի հասնեմ իմ ուզա-

ծին: 

51. Ես գիտեմ, թե կյանքում ինչերի կհասնեմ: 

52. Ես կարող եմ նշել մասնագիտություններ, որոնք ինձ հետաքրքրում 

էին փոքր տարիքում: 

53. Ես քիչ եմ մտածում իմ կյանքի մասին: 
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54. Ես չեմ կարող հստակեցնել վերաբերմունքս այն բանի հանդեպ, որ 

պետք է ինքս որոշում կայացնեմ: 

55. Մասնագիտության գնահատման հարցում հույզերը ինձ համար մեծ 

դեր են խաղում: 

56. Ես կարող եմ հաղթահարել յուրաքանչյուր խոչընդոտ, եթե շատ 

ցանկանամ: 

57. Ես չունեմ որոշակի պահանջներ ապագայի նկատմամբ: 

58. Որոշումներ կայացնելիս հիմնվում եմ ինտուիցիայի վրա: 

59. Ինձ դուր չի գալիս, երբ ինձանից պահանջում են նախաձեռնողա-

կանություն և ակտիվություն: 

60. Ես գիտեմ, որ ունեմ բնավորության այնպիսի գծեր, որոնք անհրա-

ժեշտ են իմ մասնագիտության համար: 

61. Իմ մասին կարելի է ասել, որ ես ընթանում եմ կյանքի հունով:  

62.  Երբ ես մտածում եմ, որ պետք է ընտրեմ մասնագիտություն և աշ-

խատանքի (ուսման) վայր, իմ տրամադրությունն ընկնում է: 

63. Երկու կամ մի քանի հնարավորությունների միջև ընտրություն կա-

տարելիս հիմնվում եմ այն բանի վրա, թե ինչն է առավել գրավիչ 

արտաքնապես: 

64. Ներկայիս վարքի շնորհիվ ես ստեղծում եմ հարթակ ապագայի հա-

մար: 

65. Ես հեշտությամբ կփոխեմ մասնագիտությունս, եթե ինչ-որ բան 

խանգարում է այն ստանալու համար: 

66. Ես երբեք չեմ մտածել, թե ինչ օրենքներով է կառուցված մասնագի-

տությունների աշխարհը: 

67. Կարծում եմ, որ մարդիկ, ովքեր շատ բանի են հասել իրենց կյան-

քում, հասկացել են իրենց վարքը՝ ինչու են վարվում այս կամ այն 

կերպ: 

68. Գործնական աշխատանքը շատ է օգնել ինձ հասկանալ մասնագի-

տությունների աշխարհը: 

69. Ես դժվարությամբ եմ համակերպվում այլ մարդկանց հետ: 

70. Ես գիտակցաբար ձգտում եմ նշված նպատակների ձեռքբերմանը: 

71. Կողքից տրված յուրաքանչյուր խորհուրդ կարող է տատանել մաս-

նագիտության ընտրության իմ որոշումը: 

72. Ես գիտեմ՝ կյանքում ինչն է ինձ համար գլխավորը: 
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73. Ես չեմ վստահում մասնագիտության վերաբերյալ գրքերին: 

74. Ես պլանավորում եմ իմ կյանքը գոնե մեկ շաբաթվա համար: 

75. Ես չգիտեմ, թե ինչու եմ ընտրել հենց այս մասնագիտությունը: 

76. Մասնագիտությանը ծանոթանալու լավագույն ճանապարհը հենց 

տվյալ մասնագիտությամբ աշխատող մարդու հետ խոսելն է: 

77. Ինձ դուր չի գալիս, երբ շատ են մտածում ապագայի մասին: 

78. Ուսումնական հաստատությունում ես կստանամ ինձ անհրաժեշտ 

բոլոր գիտելիքները և այլևս չեմ շարունակի ուսումս: 

79. Ես գիտեմ, որ կա՛ ոլորտ, որում կհասնեմ մեծ հաջողությունների, 

քան այլ ոլորտներում: 

80. Մասնագիտությունները նախապես ուսումնասիրելու համար 

հայտնի միջոցներ գոյություն չունեն: 

81. Անհարմարություն եմ զգում, երբ շատ են քննարկում, թե ինչ եմ ու-

զում դառնալ ապագայում: 

82. Ինձ համար դժվար է պլանավորել իմ կյանքը գոնե մեկ շաբաթվա 

համար: 

83. Ես կարծում եմ, որ հասարակության մեջ բոլորը հավասար են: 

84. Մասնագիտությունների վերաբերյալ տեղեկատվությունների մեծա-

մասնությունը ես ընկալում եմ որպես ոչ արդյունավետ: 

85. Գործնականորեն ես ընտրել եմ ուսումնական հաստատությունն 

առանց մտածելու, թե որտեղ եմ աշխատելու այն ավարտելուց հե-

տո: 

86. Ինձ համար միևնույնն է, թե աշխատավայրում որքանով կգնահատ-

վեմ որպես մասնագետ: 

87. Իմ արարքներում ես միշտ հիմնվում եմ ճշգրտված տեղեկություն-

ների վրա: 

88. Այն ամենը, ինչ տեղի է ունենում ինձ հետ, պատահականություն է: 

89. Ես չեմ ուզում պատասխանատվություն կրել մասնագիտության 

ընտրության համար: 

90. Կարևոր որոշումներում ես փոխզիջման չեմ գնում: 

91. Ես անտարբեր եմ մասնագիտության գովազդների հանդեպ: 

92. Իմ արարքներից շատերի պատճառները անհասկանալի են ինձ: 

93. Իմ ինքնագնահատականը համընկնում է ընկերներիս տված գնա-

հատականի հետ: 
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94. Ես ինքս ինձ չեմ հասկանում: 

95. Ես սկսում եմ նյարդայնանալ, երբ մտածում եմ այն մասին, թե ինչ է 

ինձ սպասում: 

96. Իմ փորձը ցույց է տալիս, որ սեփական մտքերի և ապրումների վեր-

լուծության օգուտը քիչ է: 

97. Ես չգիտեմ ինչպես կատարել մասնագիտության ընտրություն: 

98. Ես կարող եմ հրաժարվել ինձ համար արժեքավոր շատ բաներից՝ 

հանուն մասնագիտական հեռանկարների: 

99. Ես պատկերացնում եմ, թե ինչպիսին կլինեմ 10 տարի անց: 

 

Թեստի սանդղակները և բանալին 

Ինքնավարություն (Ի) 

Համար 8 14 19 24 30 34 45 50 53 57 61 65 71 75 78 83 86 92 94 96  

Նշան + + - - - - + + - - - - - - - - - - - - 

 

Տեղեկացվածություն (Տ) 

Համար 1 4 7 13 21 27 35 37 40 48 66 68 73 76 80 84 91 

Նշան + + + - + + - - + + - + - - - - - 

 

Որոշման ընդունում (Ո) 

Համար 2 3 11 16 20 25 31 36 42 47 51 56 58 63 67 72 79 87 90 93  

Նշան + + + + - + + + + + + + - - + + + + + + 

 

Պլանավորում (Պ) 

Համար 5 9 12 15 18 23 29 38 44 52 60 64 70 74 82 85 88 97 98 99 

Նշան + + + + + - - - - + + + + + - - - - + + 

 

Հուզական վերաբերմունք (Հ) 

Համար 6 10 17 22 26 32 33 39 41 43 46 49 54 55 59 62 69 77 81 89 95 

Նշան - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - -  
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Մեթոդիկայի կրճատ նկարագրություն. 

1. Մեթոդիկան կազմված է 99 պնդումներից: 

2. Պատասխանների տարբերակներն են՝ այո՛, ո՛չ: 

3. Անցկացման եղանակը՝ անհատական և խմբային: 

4. Մեթոդիկան գնահատում է 5 գործոններ՝ ինքնավարություն (20 

հարց), տեղեկացվածություն (17 հարց), ժամանակի կողմնորոշում 

(20 հարց), որոշման ընդունում (20 հարց) և հուզական վերաբեր-

մունք (22 հարց): Առանձին գործոնների պնդումները հարցա-

թերթում ներառված են պատահական հերթականությամբ: 

5. Բոլոր պնդումներն անցել են բարդության և դիսկրիմինատիվու-

թյան ստուգում և համապատասխանում են տվյալ մեթոդիկայի 

չափանիշներին: 

6. Վալիդությունը որոշվել է էքսպերիմենտային գնահատման մեթո-

դով:  

7. Մեթոդիկան կարող է կիրառվել համապատասխան մասնագիտա-

կան ընտրություն կատարելու պատրաստվածության մակարդա-

կի որոշման համար:  

 

Աղբյուրը՝ Чернявская А. П. Психологическое консультирование по 

профессиональной ориентации. -М., изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001, с. 88-

93։ 
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ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱ-

ԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Հրահանգ․ Գնահատեք գործողություն իրականացնելու Ձեր պատրաստ-

վածության աստիճանը՝ 1-ից 5 միավորով, որտեղ․ 

1-ը համապատասխանում է «համաձայն չեմ» տարբերակին,  

2-ը՝ «ավելի շուտ համաձայն չեմ»,  

3-ը՝ «ինչ-որ չափով համաձայն եմ, ինչ-որ չափով՝ ոչ»,  

4-ը՝ «ավելի շուտ համաձայն եմ»,  

5-ը՝ «համաձայն եմ»։ 

 

1. Ես վստահ եմ, որ առաջացած խնդիրը լուծելու պարագայում իրավի-

ճակը կլավանա։ 

2. Ինձ համար անհրաժեշտություն է առողջությունը պահպանելը։ 

3. Ես պատրաստակամ եմ առաջին իսկ հնարավորության դեպքում ա-

ջակցել ընտանիքիս։ 

4. Ինձ համար կարևոր պատրվակ է գործը կատարելու անհրաժեշտ ժա-

մանակի առկայությունը։ 

5. Ես նախընտրում եմ գործելու այնպիսի պայմաններ, որոնք, վստահ եմ, 

առանց լարվածություն պահանջելու կնպաստեն ապագա հաջողու-

թյանը։  

6. Ես նախընտրում են ունենալ ուսումնական ծանրաբեռնվածությունից 

դուրս ազատ ժամանակ, որպեսզի կարողանամ ինքնուրույն գտնել ինձ 

հետաքրքրող խնդիրների ռացիոնալ լուծումներ։  

7. Համոզված եմ, որ նոր գիտելիքներն ու փորձառությունները կօգնեն 

ինձ սկզբնական նախաձեռնություններում։ 

8. Ինչ-որ բան անելու համար ես կարևորում եմ գիտելիքները և համա-

պատասխան կանոններին հետևելը։ 

9. Գործունեության մեջ ինձ համար անհրաժեշտ է իրավիճակը հսկելու 

վստահությունը։  

10. Ես համոզված եմ իմ ունակություններում, որ գործը հաջողությամբ 

կկատարեմ։ 

11. Ինձ համար կարևոր է, որ գործունեության մեջ ցանկություն ունենամ 

նոր, ինքնատիպ լուծումներ փորձելուն։  
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12. Պատրաստակամ լինելու համար կարևոր պատրվակ է ինքնուրույն 

կատարելության հասնելու հնարավորությունը, որը օգտակար կլինի 

այլ մարդկանց համար։ 

13. Ես կարևորում եմ «դրայվի» զգացողությունը, քանզի հուզական 

գրգռման և գերակտիվության հաշվին հեշտ է հասնել լավ արդյունքնե-

րի։ 

14. Համարում եմ, որ գործունեություն ծավալելու համար անհրաժեշտ է 

բավարարվածության զգացողություն, քանի որ հենց դա է նպաստում 

կյանքում հաճախակի դրվող նպատակների իրագործմանը։  

15. Կարևոր հանգամանք է ազատ ժամանակն անցկացնել բավարարված 

(տեխնիկական, գեղարվեստական, գիտական և այլ ստեղծագործական 

ոլորտներում – խնդրում ենք կատարեք նշում) ։ 

16. Գործն անելու համար պետք է իմանալ, որ այն կբերի նշանակալի բո-

նուսներ։ 

17. Ինձ մոտիվացնում է այն հավաստումը, որ գործում եմ այնպես, ինչպես 

ես եմ անհրաժեշտ գտնում, քան այնպես, ինչպես ուրիշներն են խոր-

հուրդ տալիս, քանզի չի սխալվում նա, ով ոչինչ չի անում։ 

18. Երբ դժվարություններով ուղեկցվող գործ եմ սկսում, կարևորում եմ, որ 

դրանք հաղթահարել չկարողանալու մտահոգությունները բացակայեն։ 

19. Գործն անելու ընթացքում ես հակված եմ խնդրի լուծման օպտիմալ, 

արագ ու կարճ ուղի գտնելուն։ 

20. Սիրում եմ, երբ գործն անելու համար անհրաժեշտ չէ «հեծանիվ հորի-

նել», ամեն ինչ պարզ է ու սովորական։ 

21. Ես ակտիվ գործում եմ, երբ կարողանում են հատուցել զբաղվածությու-

նից դուրս ազատ ժամանակս (տեխնիկական, գեղարվեստական, գի-

տական և ստեղծագործական այլ ոլորտներում – խնդրում ենք կատա-

րեք նշում)։ 

22. Ես կարևորում եմ, երբ անհրաժեշտություն է առաջանում ճշգրտել 

կատարված աշխատանքը՝ անկախ նրանից, թե որքան ժամանակ է 

պետք տրամադրել դրան։ 

23. Ես ոգևորվում եմ այնպիսի առաջադրանքից, երբ պայմաններն ընդհա-

նուր են, իսկ լուծումը՝ անորոշ։ 

24. Դժվար լուծելի խնդիրներն ու կայունությունը խախտող գործունեու-

թյունը դրդում են ինձ փնտրելու հաղթահարման հնարավոր միջոցներ: 
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25. Ես կարևորում եմ այլ մարդկանց աջակցուությունը և համոզվածու-

թյունը նրանում, որ լավ թիմ ենք։ 

26. Իմ անձնային որակներում և հնարավորություններում առկա է այլ 

մարդկանց կարծիքների հանդեպ հետաքրքրությունը։ 

27. Ես կարևորում եմ սոցիալական աջակցությունն ու օգնությունը, երբ 

անհրաժեշտ է կենսական պայմաններն ավելի լավացնել։  

28. Անհրաժեշտ է գտնել սեփական էներգիան խնայելու խելամիտ ռազմա-

վարություն, երբ պետք է փոխել իրավիճակը։ 

29. Կոնֆլիկտային իրավիճակը հարթելու համար ես կարևորում եմ են-

թարկվելու անհրաժեշտ արգումենտը: 

 

Թեստի սանդղակները և բանալին 

1․ «Սուբյեկտիվ ակտիվության սոցիալական նորմավորված ուղղվածու-

թյան» սանդղակ 

Հարցեր - 1, 2, 3, 5, 7, 8, 16, 18, 20, 27, 29 

1, 7, 16, 29, 45-55 միավոր (7-10 ստեն) 

8, 18, 20, 26, 31-44 միավոր (4-6 ստեն) 

2, 3, 5, 27,  12-30 միավոր (1-3 ստեն) 

 

2. «Սուբյեկտիվ հարմարման ինքնավար-կողմնորոշիչ ուղղվածության» 

սանդղակ 

Հարցեր - 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 24, 28 

19, 24, 28, 34-45 (7-10 ստեն) 

9, 11, 13, 22-23 (4-6 ստեն) 

11,12,14, 9-21 (1-3 ստեն) 

 

3․ «Կազմակերպված ինքնագործունեության» սանդղակ 

Հարցեր - 4, 6, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26 

17, 22, 23, 34-35 (1-10 ստեն) 

6, 15, 21,  22-33 (4-6 ստեն) 

4, 24, 25,  9-21 (1-3 ստեն) 
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ԿԱՐԳԱՎՈՐԻՉ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇԱՐԻ ԱԽՏՈՐՈ-

ՇՈՒՄ ԱՊՐՈՒՄԻ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՄԲ 

 

Ապրումը՝ որպես փորձառություն, հատուկ, սուբյեկտիվ ընկալվող 

գործունեություն է, որն ուղեկցում է վարքը կյանքի տարբեր իրավիճակ-

ների համար համարժեք ռազմավարությունների ընտրությամբ ու դրանց 

իրացմամբ: Ապրումները դիտարկվում են որպես անձի հոգեկան կյանքի 

դինամիկ մեխանիզմ և որպես հոգեբանական խոչընդոտները հաղթահա-

րելու կարևորագույն պաշար: Ապրումները՝ որպես կարգավորիչ գործու-

նեության պաշար, դրսևորվում են ադապտիվ ակտիվության համակարգի 

տարբեր մակարդակի բնութագրումներում:  

Սույն մեթոդիկայի վերլուծությունն ու գնահատումն իրականացվում 

են ըստ ապրումի կառուցվածքային բնութագրիչների՝ հույզերի, վիճակնե-

րի, իրավիճակի կոգնիտիվ վերամշակման՝ ներառելով սեփական վերա-

բերմունքը կատարվելիքի հանդեպ և ինքնակարգավորման ռազմավա-

րության ընտրությունը որպես ապրումի գործունեության արդյունք:  

Առաջարկվում է մեթոդիկայի հարցարանային տարբերակը, և կար-

ծում ենք, որ ապրումի կառուցվածքային բնութագրման ցուցանիշները 

նշանակալի և կիրառելի կլինեն կրթության մեջ:  

 

Հրահանգ. Հիշե՛ք և նկարագրե՛ք որևէ բարդ իրավիճակ, դժվարություն, 

որը տեղի է ունեցել Ձեզ հետ կրթություն ստանալու ընթացքում: Դրա ա-

վարտը կարող է լինել ամենատարբեր բնույթի: Գլխավորը, որ Ձեզ համար 

լինի նշանակալի: Հնարավոր է, որ այդ իրավիճակը դարձել է Ձեր կյանքի, 

գործունեության կամ որևէ բանի հանդեպ վերաբերմունքի փոփոխու-

թյունների պատճառ:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________:  

 

1. Հիշե՛ք և նկարագրե՛ք այն հույզերը, որոնք զգացել եք այդ իրավիճա-

կում: Ստորև ներկայացված են մի շարք հույզեր: Ընտրեք նրանք, որոնք 
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առավել շատ են համապատասխանում այդ պահին Ձեր զգացողությանը 

և գնահատեք հետևյալ սանդղակով. 

Շատ թույլ/չեմ զգացել – 0 միավոր 

Թույլ – 1 միավոր 

Չափավոր – 2 միավոր 

Ուժեղ – 3 միավոր 

Շատ ուժեղ – 4 միավոր 

 

№ Ես զգացել եմ 0 1 2 3 4 

1 Հաճույք      

2 Ուրախություն      

3 Ցնծություն      

4 Զարմանք      

5 Տխրություն      

6 Հուսահատություն      

7 Գրգռվածություն      

8 Զայրույթ      

9 Վախ      

10 Չարություն      

11 Հպարտություն      

12 Երկչոտություն      

13 Ամոթ      

14 Մեղք      

15 Ձանձրույթ      

16 Ես հիշում եմ, որ ու-

նեցել եմ նաև այլ 

զգացողություններ 

(նշե՛ք ներքևում, թե 

որոնք) 

     

 

2. Հիշե՛ք և նկարագրե՛ք իրավիճակներ, որոնք Ձեզ մոտ առաջ են եկել այդ 

իրավիճակից հետո, և թե որքան ժամանակ եք գտնվել այդ իրավիճակում: 
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Գնահատե՛ք այդ երկու չափանիշներով՝ օգտագործելով հետևյալ սանդ-

ղակը. 

Շատ թույլ/չեմ զգացել – 0 միավոր 

Թույլ – 1 միավոր 

Չափավոր – 2 միավոր 

Ուժեղ – 3 միավոր 

Շատ ուժեղ – 4 միավոր 

 

№ Ես գտնվում էի այսպի-

սի վիճակում 

0 1 2 3 4 

1 Մոբիլիզացվածություն 

(ներքին ուժերի 

համախմբում) 

     

2 Գործողության պատ-

րաստվածություն 

     

3 Ոգեշնչվածություն      

4 Շնորհակալ լինելը      

5 Վճռականություն      

6 Ապատիա (հոգեկան 

անտարբերության 

վիճակ՝ թուլություն) 

     

7 Հագեցվածություն      

8 Հետաքրքրվածություն      

9 Բավարարվածություն      

10 Անբավարարվածու-

թյուն 

     

11 Զարմանք      

12 Կասկած      

13 Անմտություն      

14 Համակրանք      

15 Զզվանք      

16 Ատելություն      

17 Հիացմունք      
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18 Անտարբերություն      

19 Թշնամություն      

20 Հաճույք/վայելք      

21 Տառապանք      

22 Ամոթ      

23 Կենտրոնացվածություն      

24 Քնկոտություն      

25 Անկարեկից լինելը      

26 Ալարկոտություն      

 

 

3. Հիշե՛ք և ներկայացրե՛ք մտածողության այն գործողությունները, որոնք 

դուք կիրառել եք, որպեսզի հասկանաք կատարվածը: Ստորև ներկայաց-

ված են այդպիսի գործողությունների տարբերակներ։ Գնահատեք դրանք՝ 

ըստ համապատասխանության կիրառելով սանդղակը. 

 

№ Հենց իրավիճակը լուծվեց, 

ես … 

Ոչ Ավելի 

շուտ՝ 

ո՛չ 

Չե-

զոք 

Ավելի 

շուտ՝ 

այո՛ 

Այո 

1 Փորձում էի պատկերացնել 

բոլոր մանրամասերը (դե-

տալները), թե ամեն դեպ-

քում ինչ տեղի ունեցավ, ո-

րը բերեց նման արդյունքի: 

     

2 Փուրձում էի պատկերաց-

նել եղելության այլ տարբե-

րակ. իսկ եթե … 

     

3 Պատկերացնում էի, թե 

ուրիշ ինչ միջոցներ կարելի 

էր կիրառել իրավիճակի 

լուծման համար: 

     

4 Եղած իրավիճակը համե-

մատում էի այլ մարդկանց 
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ունեցած նման իրավիճակ-

ների հետ: 

5 Ձգտում էի ռացիոնալու-

թյան, փորձում էի առանձ-

նացնել առանցքայինը երկ-

րորդականից: 

     

6 Տեղի ուենցածը մի քանի 

անգամ պտտում էի 

գլխումս՝ կրկին ու կրկին: 

     

7 Փորձում էի հաշվել, թե որ-

քան ժամանակ պետք կլի-

նի, որպեսզի հաղթահարեմ 

տեղի ունեցածի հետևանք-

ները: 

     

8 Փորձում էի պատկերացնել 

այլ հնարավոր տարբերակ-

ներ, որպեսզի հասկանամ՝ 

որքանով էր վարքս արդա-

րացված: 

     

9 Փորձում էի արդարացնել 

ինձ՝ ճշտելով արարքներս: 

     

10 Մտածում էի տեղի ունե-

ցած իրավիճակի 

հետևանքների մասին: 

     

11 Հասկանալով, որ դա ինձ 

վիրավորել է, նախ և առաջ 

սկսել էի վերլուծել սխալ-

ներս: 

     

12 Մտքումս պտտում էի իրա-

վիճակի փոփոխման տար-

բերակները: 

     

13 Փնտրում էի ծագած իրա-

վիճակի պատճառը: 
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14 Վերլուծում էի իրավիճակի 

հետևանքները՝ ուրիշներին 

դրանից հետ պահելու հա-

մար: 

     

15 Պատկերացնում էի մեղա-

վորներին պատժելու սցե-

նարներ: 

     

16 Կասկածում էի, թե արդյոք 

համարժեք գնահատական 

տալի՞ս եմ իրավիճակին։ 

     

17 Մտքումս պատկերացնում 

էի, թե ինչ շահ կարող էի 

ունենալ պատահածի ար-

դյունքում: 

     

18 Պատկերացնում էի այն մի-

ջոցների կիրառման մասին, 

որոնք կային իմ նախկին 

փորձում: 

     

19 Գնահատում էի իմ վարքը 

համընդհանուր ընդունելի 

կանոնների տեսանկյունից: 

     

20 Մտածում էի՝ ինչպես ուղ-

ղել այդ իրավիճակի ար-

դյունքում առաջացած վե-

րաբերմունքն իմ նկատ-

մամբ: 

     

 

4. Որևէ բան պատկերացնելուց հետո յուրաքանչյուրիս մեջ մի միտք է 

ծագում՝ ինչպես պետք է գործել հետագայում: Ստորև ներկայացնում ենք 

այդ գործողությունների տարբերակները, որոնք լրացնում են վերին վան-

դակում ներկայացված միտքը: Գնահատե՛ք դրանք Ձեր տեսանկյունից և 

կատարեք նշում համապատասխան վանդակում: 
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№ Այսպիսով, ես որոշում ըն-

դունեցի, թե ինչ է պետք 

անել, և ես …  

Ոչ Ավելի 

շուտ՝ 

ո՛չ 

Չե-

զոք 

Ավելի 

շուտ՝ 

այո՛ 

Այո 

1 Ամեն ինչ թողեցի ինքնահո-

սի., ինչ լինելու է, թող լինի: 

     

2 Որոշեցի, որ մեկ գլուխը լավ 

է, իսկ երկուսը՝ ավելի, և 

խորհրդակցեցի ուրիշների 

հետ։ 

     

3 Փնտրում էի ցավակցություն 

և օգնություն շրջապատում: 

     

4 Սկզբում փորձում էի 

հանգստանալ, իսկ հետո 

փնտրում էի լուծման տար-

բերակներ: 

     

5 Փորձում էի հասկանալ՝ 

արդյոք իրավիճակն այնպի-

սին է, որ արժանի է մեծ 

ուշադրության: 

     

6 Հասկանալով, որ դա ինձ 

շատ է վիրավորել, և ես չեմ 

կարողանում կառավարել իմ 

հույզերը, դիմեցի այլ մարդ-

կանց տեղի ունեցած իրավի-

ճակը գնահատելու խնդրան-

քով: 

     

7 Փորձում էի կենտրոնանալ, 

որպեսզի վերլուծեմ իրավի-

ճակը և որոշում կայացնեմ: 

     

8 Փորձում էի արտամղել իմ 

վիճակը: 

     

9 Արտամղում էի իրողություն-

ների բացասական զարգաց-
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ման հավանականությունը: 

10 Կազմեցի 

հարաբերությունները 

շտկելու ծրագիր: 

     

11 Ջանում էի լսել ինտուի-

ցիայիս: 

     

12 Առանց տարակուսելու մտա-

ծել եմ՝ գուցե սխալվե՞լ եմ, 

բայց արդեն ինչ եղել, եղել է, 

և ես պատրաստ եմ հետագա 

գործողություններին: 

     

13 Դիմեցի այլոց օգնությանը, 

երբ զգացի, որ դա կարող է 

օգտակար լինել: 

     

14 Հաղթահարում էի դժվարու-

թյունները սեփական ուժե-

րով: 

     

15 Կիրառեցի սեփական ուժերը 

մոբիլիզացնելու կանոնը: 

     

16 Հետևեցի հետևյալ սկզբուն-

քին. գլխավորը՝ տեղում չդո-

փել և որևէ բան անել, իսկ 

լուծումն ինքնին կլինի: 

     

17 Հույսս դրեցի ինտուիցիայիս 

վրա և գործում էի 

ինքնաբուխ (սպոնտան): 

     

18 Պլան կազմացի և սկսեցի 

հետևել դրան: 

     

19 Իրավիճակին վերաբերվում 

էի որպես նոր բան սովորելու 

հնարավորության: 

     

20 Փորձում էի խնդիրը լուծել 

այդ պահին հասանելի յու-
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րաքանչյուր միջոցով: 

21 Դիմեցի այլ մարդկանց օգ-

նությանը: 

     

22 Ջանում էի կենտրոնանալ 

դեպքերի զարգացման առա-

վել հավանական տարբե-

րակների վրա: 

     

23 Մտածեցի, որ իրականում ես 

այնքան էլ չեմ ցանկացել  

ստանալ այն, ինչ չեմ ստա-

ցել: 

     

24 Պլան կազմացի, սակայն երբ 

անհրաժեշտ էր լինում, փո-

փոխում էի այն: 

     

 

Եզրակացություն. մտածեք, թե ինչ փոխվեց Ձեզ մոտ և ինչպես: 

Դրանք կարող են լինել ոչ միայն արտաքին փոփոխություններ, այլև փո-

փոխություններ՝ կապված Ձեր անձի հանդեպ վերաբերմունքի հետ:  
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ՊԱՏԿԵՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ՍԵՓԱԿԱՆ ԿՅԱՆՔԻ ԵՎ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻ 

ՄԱՍԻՆ 

 

 

Մեթոդիկան ուղղված է արժեքային և իմաստային այն առաջնահեր-

թությունների դուրսբերմանը, որոնք վերաբերում են մարդու կենսագոր-

ծունեության նշանակալի ոլորտներին։  

 

Հրահանգ. Հետևյալ պնդումներն արտացոլում են սեփական անձի, կյան-

քի և գործունեության վերաբերյալ պատկերացումները: Գնահատե՛ք, թե 

որքանով եք համաձայն (որքանով են այդ պատկերացումները համապա-

տասխանում իրականում Ձեզ)՝ յուրաքանչյուր պնդման համար դնելով 

համապատասխան բալը՝ 0-ից մինչև 4 (0-անհամապատասխան, 4-լիովին 

համապատասխան): Աշխատեք խուսափել միջին գնահատականից։ 

 

Սանդղակներ 
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1.Պատկերացումներ սեփական 

առողջության մասին  

0 1 2 3 4 

1. Ես գեղեցիկ եմ      

2. Ես ունեմ ամուր կազմվածք       

3. Ես սպորտային եմ      

4. Իմ մարմինը ներդաշնակ է      

5. Իմ առողջությունը մշտա-

պես ուշադրություն է պա-

հանջում 

     

6. Իմ առողջությունը նորմալ 

վիճակում է 

     

7. Ես առողջական գանգատ-      
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ներ չունեմ 

8. Չկա ոչ մի որոշակիություն 

իմ առողջության վերաբե-

րյալ 

     

9. Ցանկալի կլիներ, որ ավելի 

առողջ լինեի 

     

10. Բավարար է, որ ապրեմ 60 

տարի 

     

11. Բավարար է, որ ապրեմ 80 

տարի 

     

12. Բավարար է, որ ապրեմ 

այնքան, ինչքան կապրեմ 

     

13. Բավարար է, որ ակտիվու-

թյունը լինի երիտասարդ 

տարիքում 

     

14. Բավարար է, որ ակտիվ լի-

նեմ մինչև 70 տարեկան 

     

15. Բավարար է, որ ակտիվ լի-

նեմ ողջ կյանքում 

     

16. Շարունակական ակտիվու-

թյան համար ոչինչ որոշակի 

չէ 

     

2.Պատկերացումներ այլոց հետ 

փոխհարաբերություն ների մա-

սին 

0 1 2 3 4 

1. Իմ և ծնողներիս փոխհարա-

բերությունները հարգալից 

են 

     

2. Իմ և ծնողներիս փոխհարա-

բերությունները վստահելի 

են 

     

3. Իմ և ծնողներիս փոխհարա-

բերությունները փոխըմբռ-
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նելի են 

4. Իմ և ծնողներիս փոխհարա-

բերությունները ջերմ հու-

զական են  

     

5. Ոչինչ որոշակի չէ իմ և 

ծնողներիս փոխհարաբե-

րություններում 

     

6. Իմ փոխհարաբերություննե-

րը մտերիմներիս հետ ընկե-

րական են 

     

7. Իմ փոխհարաբերություննե-

րը ընկերներիս հետ վստա-

հելի են 

     

8. Իմ փոխհարաբերություննե-

րը ընկերներիս հետ փո-

խըմբռնելի են 

     

9. Իմ փոխհարաբերություննե-

րը ընկերներիս հետ ջերմ 

հուզական են 

     

10. Ոչինչ որոշակի չէ ընկերնե-

րիս հետ փոխհարաբերու-

թյուններում 

     

3.Սերը մտերիմ մարդու հետ 

(ընկեր/ընկերուհի, կին/ամու-

սին) 

0 1 2 3 4 

1. Փոխհասկացվածություն 

սիրելի մարդու հետ 

     

2. Վստահություն իմ և սիրելի-

իս միջև 

     

3. Ռոմանտիկա սիրելիի հետ      

4. Ոչինչ որոշակի չէ սիրելի 

մարդու հետ հարաբերու-

թյուններում 
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5. Ընկերական՝ համակուրսե-

ցիներիս հետ 

     

6. Անկեղծ՝ համակուրսեցինե-

րիս հետ 

     

7. Վստահելի՝ համակուրսեցի-

ներիս հետ 

     

8. Փոխադարձ հարգալից դա-

սավանդողների հետ 

     

9. Վստահելի հարաբերու-

թյուններ դասավանդողների 

հետ 

     

10. Իրավահավասար հարաբե-

րություններ դասավանդող-

ների հետ 

     

11. Փոխհասկանալի հարաբե-

րություններ դասավանդող-

ների հետ 

     

12. Ոչինչ որոշակի չէ դասա-

վանդողների հետ հարաբե-

րություններում 

     

13. Հարգալից հարաբերու-

թյուններ աշխատավայրում 

գործընկերների հետ 

     

14. Ընկերական հարաբերու-

թյուններ գործընկերների 

հետ 

     

15. Վստահելի հարաբերու-

թյուններ գործընկերների  

հետ 

     

16. Հանդուրժողական հարաբե-

րություններ 

գործընկերների հետ 

     

17. Ոչինչ որոշակի չէ գործըն-      
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կերների հետ հարաբերու-

թյուններում ապագայում 

4.Պատկերացումները փողի դե-

րի մասին 

0 1 2 3 4 

1. Նպաստում է կյանքը երջա-

նիկ դարձնելուն 

     

2. Նպաստում է անհրաժեշտ 

մասնագիտական դիրքին 

     

3. Օգնում է ոտքի կանգնել և 

զարգացնել բիզնեսը 

     

4. Օգնում է հաջող լուծել կեն-

ցաղային հարցերը 

     

5. Փողի մեջ չէ երջանկությու-

նը 

     

6. Ոչինչ որոշակի չէ փողի 

հետ կապված 

     

5.Պատկերացումներ մասնագի-

տական հաստատությունում 

կրթություն ստանալու նշանա-

կալիության վերաբերյալ 

0 1 2 3 4 

1. Ստանում եմ անհրաժեշտ գի-

տելիքներ՝ ուսման շնորհիվ  

     

2. Ստանում եմ գործնական 

հմտություններ ուսումնառու-

թյան ընթացքում 

     

3. Կուտակում եմ փորձ դասա-

վանդողների կազմակերպ-

ված ղեկավարմամբ 

     

4. Ոչինչ որոշակի չէ ուսման 

օգտակարության վերաբերյալ 

     

5. Հնարավորություն է ստեղծ-

վում ստանալու կայուն աշ-

խատավարձ 
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6. Ունենում եմ սեփական գործ 

սկսելու հնարավորություն 

     

7. Ունենում եմ բիզնեսով զբաղ-

վելու հնարավորություն 

     

8. Ունենում եմ հնարավորու-

թյուն մասնագիտորեն աճելու 

և դառանալու մրցունակ 

     

9. Ոչինչ որոշակի չէ, թե ես ինչ 

կստանամ ապագայում 

տվյալ մասնագիտական 

կրթությունից 

     

10. Կստանամ հնարավորություն 

ապահովելու մտերիմներիս 

     

11. Կստանամ հնարավորություն 

օգնելու կարիքավոր մարդ-

կանց  

     

12. Կստանամ հնարավորություն 

իմ փորձը փոխանցելու 

ապագա սերունդներին 

     

13. Կստանամ հնարավորություն 

ստեղծելու բարեկեցիկ պայ-

մանններ մարդկանց կյանքի 

համար 

     

14. Ոչինչ պարզ չէ որևէ ներդ-

րում ունենալու հետ կապ-

ված, եթե յուրացնեմ տվյալ 

մասնագիտությունը 

     

6.Պատկերացումները երեխանե-

րի դաստիարակության վերաբե-

րյալ (Եթե դեռևս ընտանիք չեք 

կազմել, կարող եք ենթախմբի 

պնդումները չգնահատել և 

անցնել առաջ) 

0 1 2 3 4 
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1. Ես ինձ համարում եմ սիրող 

ծնող 

     

2. Ես ինձ համարում եմ հոգա-

տար ծնող 

     

3. Ես պատասխանատվու-

թյուն եմ կրում երեխանե-

րիս համար 

     

4. Ես զգում եմ, որ իմ երեխա-

ների համար ընկեր եմ 

     

5. Ես չեմ ուզում ունենալ երե-

խաներ 

     

6. Ոչինչ որոշակի չէ, թե ինչ-

պիսի ծնող ես կլինեմ 

     

7. Կարևոր է երեխաներին 

դաստիարակել այնպես, որ 

նրանք կարողանան վաս-

տակել իրենց կյանքի հա-

մար 

     

8. Ոչինչ որոշակի չէ, թե ինչ-

պիսին պետք է լինեն իմ ե-

րեխաները 

     

7.Վերաբերմունքը ստեղծագոր-

ծական որոնման, հոբիի և ինք-

նարտահայտման վերաբերյալ 

0 1 2 3 4 

1. Գտնում եմ ժամանակ 

երաժշտությամբ զբաղվելու 

համար 

     

2. Գտնում եմ ժամանակ պա-

րով զբաղվելու համար 

     

3. Գտնում եմ ժամանակ 

գրքեր կարդալու համար 

     

4. Գտնում եմ ժամանակ 

նկարչությամբ զբաղվելու 

համար 
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5. Գտնում եմ ժամանակ 

սպորտով զբաղվելու հա-

մար 

     

6. Գտնում եմ ժամանակ սիրե-

լի զբաղմունքի համար 

     

7. Ոչինչ որոշակի չէ, թե ինչով 

կարող եմ տարվել 

     

8. Ցանկանում եմ ինքս իմ մեջ 

բացահայտել արվեստի 

ոլորտում ինքնարտահայտ-

ման հնարավորությունները 

     

9. Կցանկանայի բացահայտել 

իմ կառուցողական ընդու-

նակությունները 

     

10. Կցանկանայի իմ մեջ բացա-

հայտել նորարարական ար-

վեստի ընդունակություննե-

րը 

     

11. Կցանականայի բացահայ-

տել իմ մեջ գթասրտություն 

     

12. Կցանականայի իմ մեջ բա-

ցահայտել հետազոտական 

վարք 

     

13. Ոչինչ պարզ չէ, թե ինչ կցա-

նականայի իմ մեջ բացա-

հայտել 

     

14. Ունենալ իմ սեփական տու-

նը 

     

15. Ունենալ մեքենա      

16. Ունենալ տուն արվարձա-

նում 

     

17. Ունենալ մեծ ընտանիք      

18. Ոչինչ պարզ չէ այն ցանկու-      
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թյունների վերաբերյալ, 

որոնք ինձ կբավարարեն 

19. Հնարավորություն ունենալ 

հանգիստը կազմակերպել 

արտերկրում 

     

20. Մշտապես անցկացնել հան-

գիստը մտերիմների հետ 

     

21. Հնարավորություն ունենալ 

հանգստանալու ծովում 

     

22. Հնարավորություն ունենալ 

հանգստանալու երբ և որ-

տեղ ցանկանամ 

     

23. Ոչինչ պարզ չէ, թե ինչպես 

ես կցանկանայի հանգստա-

նալ 

     

24. Երեխաները պետք է ստա-

նան անհրաժեշտ  կրթու-

թյուն 

     

25. Երեխաները պետք է սովո-

րեն զինվորական գործ 

     

26. Երեխաները պետք է կրթու-

թյուն ստանան էլիտար 

դպրոցում 

     

27. Երեխաները պետք է ավար-

տեն սպորտային դպրոց 

     

28. Ոչինչ պարզ չէ երեխաների 

կրթության վերաբերյալ 

     

8.Պատկերացումներ իդեալա-

կան «Ես»-ի մասին 

0 1 2 3 4 

1. Նպատակասլաց      

2. Բարի      

3. Կարիերայում հաջողակ      

4. Արձագանքող      
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5. Անորոշ      

6. Դեղագետ      

7. Բիզնեսմեն      

8. Տնային տնտեսուհի      

9. Հաջողակ      

10. Չգիտեմ      

11. Նպատակներին հասնելու 

ընդունակությունները զար-

գացնող 

     

12. Նորը ստեղծելու որակները 

զարգացնող 

     

13. Հետազոտողի ընդունակու-

թյուններ սերմանող 

     

14. Կայունության ընդունակու-

թյուն զարգացնող 

     

15. Ոչինչ որոշակի չէ, թե ինչ եմ 

ուզում իմ մեջ զարգացնել 

     

16. Ապագայում կանոնավոր 

սպորտով զբաղվող 

     

17. Ֆիզիկական ակտիվություն 

պահպանող (օրինակ՝ վազ-

քով զբաղվող) 

     

18. Ոգեղենը զարգացնող և պահ-

պանող 

     

19. Երեխաներին շատ ժամանակ 

տրամադրող 

     

20. Ոչինչ որոշակի չէ, թե ինչ 

ամենօրյա սովորություններ 

կցանականայի ունենալ 

     

21. Մարդկանց հետ շփման ար-

վեստին տիրապետող 

     

22. Խելացի, լավ հիշողությամբ և 

երևակայությամբ 
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23. Կենցաղային հարցերը լուծե-

լու ընդունակ 

     

24. Սպորտային հմտություննե-

րին տիրապետող 

     

25. Մեքենա վարել իմացող      

26. Տարված եմ այն մասնագի-

տությամբ, որը սովորում եմ 

     

27. Ստեղծագործական գործու-

նեությամբ զբաղվող 

     

28. Մշտապես սպորտով զբաղ-

վող 

     

29. Նվիրված սեփական ընտա-

նիքին 

     

30. Ստեղծագործական ընդունա-

կություններ կրող 

     

31. Նորը սովորելու ընդունակու-

թյուն ունեցող 

     

32. Սպորտային ընդունակու-

թյուններ ունեցող 

     

33. Ընդունակ հաղթահարելու 

կենցաղային դժվարություն-

ները 

     

34. Ոչինչ պարզ չէ, թե ինչպիսի 

կոնկրետ հմտությունների 

կցանկանայի տիրապետել 

ապագայում 

     

9.Վերաբերմունքը սեփական 

անձին, սեփական արժեքներին 

և կապվածություններին 

0 1 2 3 4 

1. Ես բարի եմ      

2. Ես ընկերասեր եմ      

3. Ես աշխատասեր եմ      

4. Ես ուղղված եմ դրականի      
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5. Ոչինչ պարզ չէ իմ բնավորու-

թյան վերաբերյալ 

     

6. Գլխավորը իմ ընտանիքն է      

7. Գլխավորը ծնողներիս բարե-

կեցությունն է 

     

8. Գլխավորը կարիերան է      

9. Գլխավորը սերը և մտերմիկ 

հարաբերություններն են 

     

10. Գլխավորը ընկերներն են      

11. Ես սովոր եմ շատ քնել      

12. Ես սովոր եմ ֆիզիկական 

ծանրաբեռնվածության (վա-

զել, ցատկել, մարզվել…) 

     

13. Ես սովոր եմ շատ մտածել       

14. Ես ընտելացած եմ համա-

կարգչային խաղերին 

     

15. Ես սովոր եմ շատ հանգստա-

նալ 

     

16. Իմ կենսափորձը այնքան էլ 

շատ չէ 

     

17. Ես կարծում եմ, որ ունեմ 

կյանքի մեծ փորձ 

     

18. Իմ կենսափորձը ինձ թույլ է 

տալիս հասկանալ մարդկանց 

     

19. Ես ունեմ կենցաղային 

խնդիրները լուծելու լավ 

հմտություններ (տնային 

տնտեսության վարում, վե-

րանորոգում, բույսերի 

խնամք…) 

     

20. Ես չեմ կարող վստահ ասել, 

թե ինչ փորձառություն ունեմ 

     

21. Ես որպես կանոն բարյացա-      



 136

կամ եմ մարդկանց նկատ-

մամբ 

22. Ես հանդուրժող եմ       

23. Ես մարդկանց հարգանքով 

եմ վերաբերվում 

     

24. Տարբեր մարդկանց ես տար-

բեր կերպ եմ վերաբերվում 

(կամ ես մարդկանց վերա-

բերվում եմ՝ կախված այն բա-

նից, թե ինչպես են իրենք վե-

րաբերվում ինձ) 

     

25. Ես ընդհանրապես մարդ-

կանց չեզոք եմ վերաբերվում 

     

26. Ես մարդկանց պատասխա-

նատվությամբ եմ վերաբեր-

վում 

     

27. Ընդհանրապես ես գործի մեջ 

բարեխիղճ եմ 

     

28. Ես չեմ կարող հստակ գնա-

հատել, թե ինչպես եմ 

դրսևորվում գործունեության 

մեջ 

     

29. Ես կարծում եմ, որ ապագա 

սերունդների խնամքը թույլ 

կտա ինձ դառնալ այնպիսի 

մարդ, ինչպիսին ես ուզում եմ 

լինել 

     

30. Ես ենթադրում եմ, որ ինքնա-

զարգացմամբ (իմ ընդունա-

կությունները, կարողություն-

ները, հմտությունները, աշ-

խատանքը բնավորության 

հետ) կարող եմ դառնալ այն 
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մարդը, ով ուզում եմ լինել 

31. Ես չունեմ որոշակի պատկե-

րացում այն մասին, թե ինչը 

կարող է ինձ օգնել 

     

32. Ես կցանկանայի զբաղվել բա-

րեգործությամբ 

     

33. Ես կցանկանայի ներդրում 

ունենալ հասարակության 

մեջ՝ օգնելով այլ մարդկանց 

     

34. Ես կցանկանայի մեծացնել 

երջանիկ երեխաներ  

     

35. Ես առաջնահերթ կցանկա-

նայի օգնել իմ ընտանիքին, 

ինչը կօգներ ողջ հասարա-

կությանը 

     

 

 

Գնահատումն իրականացվում է նորմատիվային սանդղակի որոշ-

մամբ։ Յուրաքաչյուր բաժնի համար կարելի է հաշվարկել հնարավոր մե-

ծագույն արժեքը և դրա հետ համադրել այն, ինչ ստացվում է գնահատ-

ման արդյունքում։  

3-24 % (1, 2, 3 ստեն) – ցածր մակարդակ. արժեքային վերաբերմունքն ունի 

սահմանափակ և ընտրողական բնույթ՝ կյանքի գործունեության նշանա-

կալի ոլորտների հետ կապված: 

25-82 % (4, 5, 6 ստեն) – միջին մակարդակ. արժեքային վերաբերմունքն 

ունի հավասարակշիռ բնույթ, որը համապատասխանում է սոցիալական 

միջավայրի սպասելիքներին: 

83-99 % (7, 8, 9, 10 ստեն) – բարձր մակարդակ. արժեքային վերաբեր-

մունքն ունի աճելու հավանականություն՝ ուղղված արժեիմաստային վե-

րաբերմունքին և սահմանների ընդլայնմանը կյանքի ու գործունեության 

նշանակալի ոլորտների յուրացման ընթացքում:  
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ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ԱՆՁՆԱՅԻՆ ՀԱՍՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ 

ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ՀԱՐՑԱՐԱՆ 

 

Հրահանգ․ Ստորև ներկայացված են իրավիճակներ և համապատասխան 

պնդումներ: Ընտրեք Ձեզ համար առավել բնորոշ տարբերակը:  

 

1. Ինչպե՞ս կվարվեք, եթե պաշտոնական առաջընթացի համար Ձեզ որոշ 

գիտելիքներ չբավարարեն, իսկ այդ գիտելիքների ձեռքբերումը Ձեզանից 

պահանջի շատ ժամանակ, եռանդ, հոգեբանական և ֆինանսական ռե-

սուրսներ:  

a) կգերադասեք ամեն ինչ անել, որ լրացնեք գիտելիքների պա-

կասը  

b) ամեն դեպքում գուցե և հրաժարվեք այդ պաշտոնից, քանի որ 

բացի աշխատելը Ձեզ պետք է կյանքը վայելել 

c) պատրաստ կլինեք ռիսկի դիմել և ամեն դեպքում ստանձնել 

պաշտոնը առանց այդ գիտելիքների՝ աշխատանքի ընթացքում 

դրանք ձեռք բերելու հույսով 

2. Եթե Դուք ինչ-որ գործ եք ստանձնում, սակայն իրականացնելիս հան-

դիպում եք չնախատեսված բարդությունների, որոնք հաղթահարել հնա-

րավոր է միայն որոշակի կորուստների դեպքում, ինչպե՞ս եք վարվում.  

a) երկար մտածելուց հետո հրաժարվում եք 

b) ամեն դեպքում ստանձնած գործը կհասցնեք ավարտին  

c) գործը կանեք, սակայն հենց բախվեք լուրջ կորուստների, 

կդադարեցնեք այն 

3. Եթե Ձեր կյանքում հանդիպում եք իրավիճակների, երբ պետք է ընտ-

րություն կատարեք, ինչպե՞ս եք վարվում.  

a) խելամիտ որոշում եք կայացնում և գործում ըստ այդ որոշ-

ման 

b) թողնում եք ճակատագրին, հետո հարմարվում եք այդ ընտ-

րությանը (ինչ որ պիտի լինի, չի կարող չլինել) 

c) առաջնորդվում եք հեղինակավոր մարդկանց խորհրդով 

 4. Ձեր կյանքում տեղի ունեցող երևույթները վերլուծելիս սովորաբար 

ինչպե՞ս եք վարվում. 
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a) հենվում եք պատճառահետևանքային կապերի վրա և նկա-

տում եք հակասությունները  

b) երևույթներն ընդունում եք որպես ճակատագիր և չեք ներթա-

փանցում դրանց մեջ   

c) երևույթները վերլուծում եք, բայց դժվարանում եք գտնել 

պատճառները  

5. Երբ հայտնվում եք այնպիսի իրավիճակում, ուր Ձեզ պատում են անհա-

ջողությունները, ապա՝  

a) ոչ մի կերպ չեք կարողանում հաշտվել իրավիճակի հետ և եր-

կար ժամանակ է հարկավոր, որ դուրս գաք այդ վիճակից  

b) անհաջողությունն ընդունում եք որպես Ձեր կյանքի մի մասը 

և անտրտունջ լուծում եք խնդիրները որքանով կարողանում եք 

c) ընդունում եք այդ անհաջողությունը, բայց շարունակում եք 

ապրել այնպես, որ էլ երբեք չհայտնվեք նման իրավիճակում 

6. Եթե Ձեր ճանապարհին հանդիպում են խոչընդոտներ, որոնք հաղթա-

հարելու համար Դուք այնքան էլ պատրաստ չեք, ապա՝ 

a) դրանք շրջանցում եք, եթե նույնիսկ ինչ-որ բան կորցնում եք՝ 

համարելով, որ կգնաք այնքան, որքան կարող եք 

b) ձգտում եք հաղթահարել դրանք, որքան էլ որ դժվար լինի 

c) հրաժարվում եք այդ ճանապարհից՝ հաշտվելով, որ դա Ձեզ 

համար չէ, և որ Դուք դեռ պատրաստ չեք 

7. Եթե Ձեր աշխատանքում հանդիպում եք անսպասելի բարդությունների, 

ինչպե՞ս եք վարվում. 

a) բարկանում եք և որոշ ժամանակ հետո շարունակում եք աշ-

խատանքը 

b) հունից դուրս եք գալիս և նույնիսկ մտածում եք հրաժարվել 

այդ գործը կատարելուց (բայց ոչ ձեր աշխատանքից), քանի որ 

այն Ձեզանից շատ ռեսուրսներ է խլում 

c) արագ հարմարվում եք իրավիճակին և շարունակում աշխա-

տանքը 

8. Եթե Ձեր կյանքում որոշում եք կայացնում, սակայն դա այնքան էլ դուր 

չի գալիս Ձեզ շրջապատող անձանց, ապա՝  

a) վերանայում եք Ձեր որոշումը և գտնում օպտիմալ տարբե-

րակ  
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b) չեք փոխում Ձեր որոշումը  

c) համարում եք, որ մարդիկ Ձեզանից միշտ պետք է գոհ լինեն, 

և փոխում եք Ձեր որոշումը  

9. Երբ հայտնվում եք Ձեզ համար ոչ ընդունելի իրավիճակներում, ապա՝ 

a) տարվում եք այլ գործերով  

b) իրավիճակը հարմարեցնում եք Ձեզ, որքան հնարավոր է  

c) հոգեբանորեն տրամադրում եք Ձեզ և ընդունում եք իրավի-

ճակն այնպիսին, ինչպիսին, որ կա  

10. Ձեզ հանդիպած կարևոր իրադարձությունների ընթացքում ինչպե՞ս եք 

վարվում. 

a) դուք լավ հասկանում եք, թե ինչ է կատարվում Ձեր ներաշ-

խարհում, և պատրաստ եք ընդունել այն խաղաղությամբ  

b) դուք ժամանակի ընթացքում միայն կարող եք հասկանալ 

Ձեզ, բայց երբեմն դա արդեն ուշ է լինում  

c) դուք հասկանում եք, թե իրավիճակը ինչ հույզեր է Ձեզ բե-

րում, սակայն դժվարանում եք դրանց հետ հանդիպել  

11. Եթե Ձեր ժամանակը սուղ է, բայց Դուք ունեք շատ գործեր, ապա՝ 

a) սկսում եք այն գործերից, որոնք հրատապ են և ավելի կա-

րևոր  

b) սկսում եք կատարել դրանք հերթով, առանց մտածելու, թե 

երբ կավարտեք 

c) հրաժարվում եք այդ գործերի որոշ մասից  

12. Եթե դուք պայմանավորվում եք ինչ-որ բան անել, սակայն ժամանակը 

Ձեզ չի բավարարում, և ընթացքում գործը բարդանում է, ինչպե՞ս եք վար-

վում՝ 

a) ջանում եք կատարել պայմանավորվածությունը՝ հետաձգե-

լով Ձեր մյուս գործերը 

b) այլ գործերը չեք հետաձգում և կարող եք հրաժարվել այդ գոր-

ծը շարունակելուց 

c) ջանում եք հաղթահարել բարդությունները, բայց ծայրահեղ 

դեպքում կփոխեք պայմանավորվածությունը  

13. Եթե Ձեր կյանքում անհրաժեշտ է լինում կտրուկ փոփոխությունների 

դիմել, ապա՝ 
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a) գնում եք փոփոխություններին ընդառաջ՝ առանց հետ նայե-

լու  

b) երկար մտածում եք և փոփոխությունների դիմում միայն ծայ-

րահեղ դեպքում 

c) խուսափում եք փոփոխությունների ցանկացած տարբերակից 

14. Երբ Ձեր կյանքում ունենում եք մեծ ցանկություններ և ձգտում եք իրա-

գործել դրանք, ինչպե՞ս եք վարվում.  

a) հաճախ լավ չեք պատկերացնում Ձեր հնարավորություննե-

րը, բայց դա Ձեզ չի խանգարում ցանկություններ ունենալ 

b) համարում եք, որ անհնարին ոչինչ չկա, և գնում եք առաջ  

c) վերանայում եք Ձեր ցանկությունները և հնարավորություն-

ները  

15. Ձեր հաջողությունները բավականություն են պատճառում այն դեպ-

քում, երբ՝ 

a) դրանք իրագործվել են ցանկություններին համապատասխան 

b) Դուք չեք էլ մտածել այդ մասին և հանկարծ ստացել եք այն  

c) Դուք փորձել եք Ձեր կարողությունները, և այն ստացվել է 

16. Եթե Դուք նոր գործ եք սկսում, ապա գերադասում եք. 

a) վստահել ճակատագրին և անել այն, ինչ տվյալ պահին 

կստացվի 

b) հստակ պլանավորել, այնուհետև գործել 

c) խորհրդակցել և առաջ գնալ պահի թելադրանքով 

17. Եթե Ձեր աշխատանքում հանդիպում են իրավիճակներ, որտեղ բախ-

վում են Ձեր անձնական և գործնական շահերը, ապա՝  

a) գործնականը միշտ գերադասում եք անձնականից 

b) երբեք չեք հրաժարվում անձնական շահերից, քանի որ գործ-

նականը միշտ կարելի է շտկել 

c) գործնականը կարևորում եք, բայց գործում եք պահի թելադ-

րանքով: 

18. Եթե Ձեր կյանքում լինի այնպիսի իրավիճակ, որ Դուք ստիպված լինեք 

ընտրություն կատարել պարտականության և զգացմունքների միջև, ա-

պա՝ 

a) զգացմունքներին հետևելով՝ կստանձնեք նոր պարտականու-

թյուններ 
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b) զգացմունքներից հրաժարվելով՝ հավատարիմ կմնաք Ձեր 

պարտականություններին  

c) կվերահսկեք Ձեր զգացմունքները, որպեսզի երբեք չկանգնեք 

պարտականությունների վերանայման առաջ  

19. Որպեսզի կյանքում հաջողության հասնելու դասեր քաղեք՝ 

a) ուսումնասիրում եք հաջողակ մարդկանց պատմությունները  

b) վերլուծում եք Ձեր անցած կյանքը և զարգացնում եք Ձեր 

հմտությունները ժամանակին համապատասխան  

c) դասեր եք քաղում սեփական սխալներից, վերլուծում եք սե-

փական փորձը 

20. Երբ կյանքը Ձեր նկատմամբ բարեհաճ է գտնվում և տալիս է լայն ընտ-

րության հնարավորություն, ապա Դուք՝ 

a) երկմտանքի առաջ չեք կանգնում, քանի որ միշտ գիտեք, թե 

ինչ եք ուզում  

b) վերցնում եք կյանքից այն, ինչ կարող եք  

c) փորձում եք ընտրությանը գիտակցաբար մոտենալ, հասկա-

նալ, թե որն է Ձեզ համար ավելի կարևոր  

21. Եթե Ձեր կյանքում հանդիպեն իրավիճակներ, երբ պետք է ընտրու-

թյուն կատարել, ապա Դուք՝  

a) կառաջնորդվեք Ձեր սկզբունքներով 

b) կկատարեք ընտրությունը իրավիճակի թելադրանքով  

c) կհետևեք հեղինակավոր մարդկանց խորհուրդներին, փորձին  

22. Եթե Ձեր աշխատանքում հանդիպում են իրավիճակներ, երբ Դուք 

պետք է շահեք գործընկերոջ վստահությունը, ինչպե՞ս եք վարվում. 

a) անկախ ամեն ինչից՝ խոսում եք այն մասին, ինչում ինքներդ 

վստահ եք 

b) անում եք ամեն ինչ, որպեսզի Ձեզ վստահեն, իսկ հետո գոր-

ծում եք ըստ իրավիճակի 

c) Ձեր պոտենցիալ հնարավորությունները փաստացի ներկա-

յացնում եք, հետո դրանք փորձում եք իրագործել 

23. Երբ նպատակին հասնելու ճանապարհին հանդիպում եք այնպիսի 

իրավիճակների, որոնք պահանջում են հոգեկան ու ֆիզիկական մեծ ջան-

քեր, ինչպե՞ս եք վարվում. 
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a) գերադասում եք հրաժարվել այդ նպատակից և հանգիստ 

ապրել  

b) որոշում եք ներդնել այդ ջանքերը և հասնել նպատակին 

c) փորձում եք խնայելով Ձեր ռեսուրսները հասնել նպատակին 

կիսով չափ  

24. Եթե Ձեր կյանքում հայտնվեք այնպիսի իրավիճակում, որ կորցնեք 

Ձեր ունեցած դիրքը, ապա՝ 

a) իրավիճակը կընդունեք որպես բնականոն կյանքի ընթացք և 

սահուն կանցնեք Ձեր կյանքի հաջորդ փուլին  

b) կմտածեք որ Ձեր դիրքով չի որոշվում Ձեր հեղինակությունը, 

Դուք, միևնույնն է, ոչինչ չեք կորցնում  

c) չեք հաշտվի կորստի հետ և ամեն կերպ կպայքարեք այն հետ 

բերելու համար 

25. Ձեր մասնագիտական ոլորտում ավելի բարձր դիրքի հասնելու համար 

ինչպիսի՞ն կլինեն Ձեր նախընտրությունները՝  

a) կառաջնորդվեք ցանկություններով՝ ձգտելով զարգացնել Ձեր 

կարողությունները 

b) կգործեք Ձեր կարողությունների սահմանում և նույնիսկ 

կանտեսեք Ձեր ցանկությունները  

c) կհամարեք, որ հստակ տարբերություն չկա Ձեր կարողու-

թյունների և ցանկությունների միջև, կարևորը հնարավորու-

թյունն է  

26. Եթե Ձեր կյանքում ստեղծվի այնպիսի իրավիճակ, որ ստիպված լինեք 

փոխել Ձեր համոզմունքները, որպեսզի հարմարվեք իրավիճակին, ապա 

Դուք՝ 

a) կգերադասեք կայուն մնալ Ձեր համոզմունքներում և կրել 

կյանքի բարդությունները  

b) կվերանայեք Ձեր համոզմունքները, քանի որ կյանքն է այդ-

պես թելադրում  

c) կհարմարվեք իրավիճակին՝ ինքներդ Ձեզ հետ կռիվ տալով  

27. Եթե Ձեր մտերիմ ընկերը այնպիսի արարք կատարի, որը դատա-

պարտվի հասարակության կողմից, սակայն այն Ձեր հանդեպ չլինի, ապա 

Դուք՝ 
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a) կմտածեք, որ անկախ ամեն ինչից՝ նա Ձեր ընկերն է, և չեք 

փոխի վերաբերմունքը  

b) նույնիսկ կմտածեք, որ չարժե նրան ընկեր համարել, համա-

ձայն, ինչպես ասում են՝ «ասա՛ ՝ ով է ընկերդ, ասեմ՝ ով ես դու» 

արտահայտության  

c) կփորձեք օգնել Ձեր ընկերոջը, բայց և հասարակությանը դեմ 

դուրս չեք գա  

28. Եթե հայտնվեք այնպիսի իրավիճակում, որում, ըստ Ձեզ՝ «բարկությու-

նը սահման չունի», ապա Դուք՝ 

a) կբարկանաք ամբողջ ուժով  

b) ոչինչ չեք անի, որպեսզի ոչ ոք չնկատի Ձեր բարկությունը  

c) կխոսեք Ձեզ բարկացնող իրավիճակի մասին և հանգիստ 

կարտահայտեք Ձեր դժգոհությունը  

29. Եթե դուք հանդիպում եք այնպիսի իրավիճակների, որոնք Ձեզ մեծ 

հուզական լարվածություն են պատճառում, ապա Դուք՝ 

a) ձգտում եք այդ իրավիճակից հնարավորինս շուտ դուրս գալ և 

անտեսել այն 

b) փորձում եք հասկանալ, թե ինչն է Ձեր լարվածության պատ-

ճառը և մտորելով այդ մասին այլ կերպ եք նայում իրավիճակին 

c) փորձում եք գտնել նրան, ով մեղավոր է Ձեր այդ վիճակի հա-

մար, և պարզաբանել նրա հետ 

30. Եթե Ձեր կյանքում հանդիպեք այնպիսի իրավիճակի, որտեղ ընտրու-

թյուն պետք է կատարել Ձեր մասնագիտական պարտականությունների և 

հարազատական կապերի միջև, ինչպե՞ս կվարվեք՝ 

a) կգերադասեք մասնագիտական պարտականությունները  

b) անկախ մասնագիտությունից՝ հարազատ կմնաք Ձեր մտեր-

մական կապերին  

c) կձգտեք համոզել հարազատներին, որ Ձեզ նման իրավիճակի 

մեջ չդնեն  

31. Եթե Ձեր կյանքում հանդիպեք այնպիսի իրավիճակի, որը Ձեզ ստիպի 

մտորել անցած կյանքի մասին, ապա կմտածեք, որ՝ 

a) կյանքի ընթացքում Ձեզ մոտ ձևավորվել են հստակ կանոն-

ներ, որոնք չպետք է խախտել 
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b) իրավիճակն է թելադրում կյանքի կանոնները, և չկան հստակ 

սկզբունքներ  

c) Ձեր կյանքի կանոնները կարող եք խախտել միայն բացառիկ 

դեպքերում  

32. Եթե Դուք որոշում եք կայացրել, սակայն իրագործելիս հանդիպում եք 

տարբեր խոչընդոտների, որոնք բարդացնում են Ձեր կյանքը, ինչպե՞ս 

կվարվեք՝ 

a) կվերանայեք Ձեր որոշումը  

b) կմտածեք հրաժարվելու մասին 

c) կիրագործեք Ձեր որոշումը՝ անտեսելով բարդությունները  

33. Եթե Ձեզ անսպասելի անհիմն մեղադրեն որևէ հարցում, ինչպե՞ս 

կվարվեք՝ 

a) կընկճվեք և չեք կարողանա միանգամից պաշտպանել Ձեզ 

b) միանգամից կվրդովվեք և կպաշտպանեք Ձեզ, ինչպես կարող 

եք  

c) կհամարեք, որ դա սխալմունք է, և հանգիստ կբացատրեք 

իրավիճակը  

34. Եթե Ձեր կյանքում հայտնվեք այնպիսի իրավիճակում, որ ստիպված 

լինեք հրաժարվել Ձեր կյանքի որևէ կարևոր մասից (աշխատանք, ընտա-

նիք, ընկերներ և այլն), ինչպե՞ս կվարվեք՝ 

a) չեք կարող պատկերացնել Ձեր կյանքն առանց այդ կարևոր 

մասի  

b) կտխրեք, բայց Ձեր կյանքի մյուս կարևոր մասերի վրա հենվե-

լով՝ կշարժվեք առաջ  

c) կշարունակեք ապրել, սակայն միշտ ցավոտ հիշողություններ 

կլինեն կորցրածի հետ կապված  

35. Եթե հայտնվեք անորոշ իրավիճակում, որտեղ հնարավոր ելքերը 

(դրական և բացասական) հավասարապես լինեն, ինչպե՞ս կվարվեք` 

a) ամեն դեպքում կսպասեք դրական ելքի  

b) կմտածեք, որ Դուք պատրաստ եք ընդունելու երկու ելքերը 

հավասարապես  

c) կսպասեք դրական ելքի, բայց և այնպես կտրամադրվեք բա-

ցասականին ևս  
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36. Երբ ինձ մոտ ինչ-որ բան հարթ է ստացվում. 

a) նշանակություն չեմ տալիս դրան, քանի որ արդյունքը կան-

խատեսելի էր 

b) կարևորում եմ դա ու երբեմն էլ զարմանում եմ 

c) փորձում եմ վերլուծել և գտնել պատճառները 

 

Բանալի․ 

1 Նպատակասալացություն 1, 6, 11, 16, 21, 26 

2 Գործնական հուսալիություն 2, 7, 12, 17, 22, 27 

3 Վճռականություն 3, 8, 13, 18, 23, 30 

4 Իրատեսություն 4, 9, 14, 19, 24, 31 

5 Ինքնաճանաչում 5, 10, 15, 20, 25, 32 

6 Հուզական հավասարակշռվածություն  28, 29, 33, 34, 35, 36 

  



 147 

 

  
խնդիր 

 

տարբերակ 

a b c 

1 2 0 1 

2 1 2 0 

3 2 0 1 

4 2 0 1 

5 0 2 1 

6 1 2 0 

7 1 0 2 

8 1 2 0 

9 0 1 2 

10 2 0 1 

11 2 0 1 

12 2 0 1 

13 2 1 0 

14 0 1 2 

15 2 0 1 

16 0 2 1 

17 2 0 1 

18 2 0 1 

19 0 2 1 

20 2 0 1 

21 2 1 0 

22 2 0 1 

23 0 2 1 

24 2 0 1 

25 2 1 0 

26 2 0 1 

27 2 0 1 

28 0 1 2 

29 1 2 0 

30 2 0 1 

31 2 0 1 

32 1 0 2 

33 0 1 2 

34 0 2 1 

35 1 0 2 

36 2 0 1 
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Յուրաքանչյուր գործոնի առավելագույն գումարային միավորը ՝12 

Մինչև 3 միավոր՝ ցածր 

4-8 միավոր՝ միջին  

 9 և ավելի՝ բարձր 

 

Գումարային միավորը՝  

21-ից ցածրը՝ շատ ցածր 

22-29 ցածր 

30-37 միջինի ստորին սահման 

38-42 միջին 

43-50 միջինի վերին սահման 

51-58 բարձր 

59-ից բարձր՝ շատ բարձր  

 

Գործոնների նկարագրությունը 

Նպատակասլացությունը՝ որպես անձնային հասունության բնութագ-

րիչ, գիտակցված հետևողական և կայուն կողմորոշումն է դեպի այն ար-

դյունքը, որին ուղղում է իր ջանքերը: Նպատակասլացությունը առաջին 

հերթին խնդրի առաջադրման կարողությունն է կամ նպատակադրումը, 

այնուհետև արդյունքին հասնելու ճանապարհի պլանավորումը և այդ 

ճանապարհի խոչընդոտների վերացումը: Նպատակասլացությունը 

ապահովվում է անձի հուզական և կամային հատկանիշների շնորհիվ: 

Նպատակների առկայությունը կապված է անձի կյանքի իմաստավորման 

հետ: Կայուն նպատակների առկայության դեպքում անձը իր կյանքը հա-

մարում է իմաստավորված, իսկ դրանց հասնելու պարագայում՝ կյանքով 

բավարարված: Նպատակասլացությունը կյանքի ընթացքում ձեռք բերվող 

հատկանիշ է և բնութագրում է անձի հոգեբանական հասունությունը: 

Գործնական հուսալիությունը ևս անձի հոգեբանական հասունու-

թյան կարևոր բնութագրիչներից մեկն է: Այն առաջին հերթին արտահայ-

տում է անձի պատասխանատվության զգացումը: Գործնական հուսալի-

ությունը սոցիալական միջավայրում անձի իր նկատմամբ ապահովու-

թյան զգացման, վստահության ձևավորումն ու պահպանումն է: Գործնա-

կան հուսալիությունը սերտորեն կապված է այն բանի հետ, թե անձը իր 

արարքներում, գործնական փոխհարաբերություններում որքանով է 
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դրսևորում կայունություն և որքանով է ի զորու պատասխան տալու իր 

վարքի համար: Գործնական հուսալիությունը ենթադրում է սեփական ռե-

սուրսների հստակ գիտակցում և այդ ռեսուրսները տնօրինելու կարողու-

թյուն: Այն անմիջականորեն ազդում է անձի՝ խոստումներ տալու և դրանք 

կատարելու վրա:  

Վճռականությունն արտահայտվում է անձի ինքնուրույն, պատաս-

խանատու որոշումների կայացման և իրագործման կարողության մեջ: 

Այս բնութագրիչը ևս կապված է անձի հուզական և կամային հատկանիշ-

ների հետ, սակայն այն ձեռք է բերվում կյանքի ընթացքում: Վճռականու-

թյունը անձի գիտակցված ընտրությունն է, ինչպես նաև հետևողական 

գործելու ունակությունը: Այս հատկությունը ևս զարգանում է սոցիալա-

կան փորձի շնորհիվ, այն պահանջում է ներքին և արտաքին խոչընդոտ-

ների հաղթահարման կարողություն: 

Իրատեսությունը՝ որպես անձի հոգեբանական հասունության բնու-

թագրիչ: Իրատեսություն կենսագործունեության մեջ անձի սեփական ռե-

սուրսների և շրջապատող աշխարհի երևույթների իրական ընկալումն է: 

Այն ենթադրում է քննադատական մտածողության առկայություն: Որքան 

որ իրականության ընկալման նկատմաբ շատ են դրսևորվում պաշտպա-

նական մեխանիզմները, այնքան անձը հեռանում է իրականությունից: 

Կյանքի դժվար իրավիճակների նկատմամբ անձի դիմակայման կարողու-

թյունը թույլ է տալիս կյանքը ընկալել այնպես, ինչպես որ կա:  

Ինքնաճանաչումը հասուն անձի կարևոր բնութագրիչ է: Անձը ինք-

նաճանաչման հասնում է կյանքի ընթացքում սեփական վարքի և ապ-

րումների վերլուծման շնորհիվ: Ինքնաճանաչումը սեփական հոգեկանի 

հետ ներդաշնակության մեջ ապրելու կարևոր նախապայման է: Այն սե-

փական հույզերի, վարքի, մտքերի կենսաբանական և սոցիալական էու-

թյան ճանաչումն է, որը սկսվում է դեռևս վաղ տարիքից և շարունակվում 

է մինչև կյանքի վերջը: Սեփական հոգեկան աշխարհը հասկանալը և 

անձը ընդունելն է։ Ինքնաճանաչումը թույլ է տալիս անձին ինքնաիրակա-

նանալ, ինքնիրացվել: Համակցվելով հասունության մյուս բնութագրիչնե-

րի հետ՝ այն դառնում է անձի ողջ ներուժի օգտագործման և հաջողության 

հասնելու գրավականը։ 

Հուզական հավասարակշռվածությունը հասուն անձի բնութագրիչնե-

րից մեկն է: Այն արտահայտվում է հուզական լարվածություն ենթադրող 
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իրավիճակներում անձի ապրումներում, վարքում և մտքերում: Հուզական 

հավասարակշռվածությունը առաջին հերթին արտացոլվում է անձի 

ներաշխարհում, այնուհետև ունենում է վարքային դրսևորում: Միայն 

վարքային հավասարակշռվածությունը, որը հակասում է անձի ապրում-

ներին և մտքերին, չի կարող ապահովել հուզական հավասարակշռվա-

ծությունը: Այս բնութագրիչը սերտորեն կապված է անձի նյարդային հա-

մակարգի տիպի հետ, սակայն այն կարող է փոխհատուցվել այն դեպքում, 

եթե անձը ճանաչում է իր հույզերը, և կյանքի ընթացքում զարգացնում է 

այդ հույզերի հետ գործ ունենալու իր կարողությունը։ Հուզական հավա-

սարակշռվածության ձգտումը նպաստում է հուզական հասունությանը, 

հույզի գիտակցմանն ու ընդունմանը, ինչն էլ կարևոր հիմնաքար է դառ-

նում հասուն անձի, առավել ևս՝ մասնագետի արդյունավետ գործունեու-

թյան համար։  
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Հարցարանի ստեղծման, մշակման և տեղայնացման ընթացակարգի  

նկարագրությունը 

   

Հարցարանի բովանդակությունը անցել է տեսական և փորձագիտա-

կան վալիդիզացիա, այնուհետև՝ տեղայնացվել։ Նաև յուրաքանչյուր առա-

ջադրանքի համար հաշվարկվել են դիսկրիմինատիվության գործակից-

ներ, որոնց թույլ ցուցանիշների գրանցման արդյունքում հարցերը և 

պնդումները բազմիցս ենթարկվել են բովանդակային փոփոխության և 

նորից գնահատվել մի քանի տասնյակ փորձարկվողների կողմից։ Փոր-

ձարկման ընթացքում փորձագիտական գնահատման միջոցով հստակեց-

վել է հրահանգը, և իրականացվել են հոգեդիագնոստիկական մեթոդիկա-

ներին ներկայացվող հիմնական պահանջները՝ ստանդարտացում, նոր-

մատիվային ցուցանիշների դուրսբերում, հուսալիության և վալիդության 

ստուգում զուգահեռ թեստավորման ճանապարհով: Կատարվել է թես-

տային ցուցանիշների բաշխվածության համապատասխանության ստու-

գում նորմալ բաշխման ֆունկցիայի հետ՝ ըստ Կոլմոգորով-Սմիրնովի չա-

փանիշի: Այնուհետև հաշվարկվել են յուրաքանչյուր գործոնի միջին ար-

ժեքն ու ստանդարտ շեղումը, սահմանվել են փորձարարական (էքսպերի-

մենտալ) նորմատիվային ցուցանիշները։ Հարցարանի ստեղծման և տե-

ղայնացման ընթացակարգի վերաբերյալ հոդվածը (Petrosyan Laura, 

Galstyan Alina Devising a Method for Studying the Social and Psychological 

Maturity of Specialists 27th NISPAcee Annual Conference, May 24-26, 2019, 

Prague, Czech Republic) ներկայացված է Պրահայում 2020 թ, էլեկտրոնային 

տպագրությամբ։ 
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ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՄԱՍ 

 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ 

ՏԵԽՆԻԿԱՆԵՐ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՈՒ ԽՄԲԱՅԻՆ  

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 

 

 

 

ՆԱԽԱԲԱՆ 

 

Սույն ձեռնարկի կիրառական մասում ներկայացված են ոչ միայն մեր 

աշխատանքային խմբի անդամների կազմած հեղինակային տեխնիկա-

ներ, այլև վարժություններ, որոնք մշակվել են Օ. Ա. Մախաևայի և Ե. Ե. 

Գրիգորևայի «Ես ընտրում եմ մասնագիտություն» և Ա. Պ. Չերնյավսկա-

յայի «Մասնագիտության կողմնորոշման հոգեբանական խորհրդատվու-

թյուն» ձեռնարկների գործնական նյութերից։  

Կան նաև էլեկտրոնային աղբյուրներից դուրս բերված նյութեր, որոնք 

ևս անցել են մշակման և տեղայնացման մասնագիտական ու փորձագի-

տական ճանապարհ։ 

Վարժությունները թարգմանվել և խմբագրվել են հայերենով, տեղայ-

նացվել՝ մեր մշակույթին համապատասխան։ Սկզբնական փորձարկում-

ներն անցկացվել են ինչպես Երևանի, այնպես էլ մարզային մի քանի 

դպրոցներում, քոլեջներում և բուհերում: Սովորողների հետ գործնական և 

սեմինար աշխատանքներ իրականացնելուց բացի, անցկացրել ենք վերա-

պատրաստումներ Երևանում, Վանաձորում և Գյումրիում, բուհական 

մասնագետների, հոգեբանների, մանկավարժների, սոցիալական աշխա-

տողների և սոցիալական մանկավարժների հետ։  
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ՏԵՂԵԿԱՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ¡ 

 

Նպատակը՝ այս վարժանքը օգնում է վերանայել սեփական հե-

տաքրքրությունները, ստացած գիտելիքների բազան, փորձել գտնել կա-

պեր իմացության և հետաքրքրության միջև։ Նախապես ներկայացվում է 

փոքրիկ ակնարկ առարկայական գիտելիքի, հետաքրքրության և մասնա-

գիտությունների մասին։ Այնուհետև խմբի յուրաքանչյուր անդամին բա-

ժանվում են համապատասխան բլանկներ և տրվում այն լրացնելու հրա-

հանգը։  

 

№ Ի՞նչն է ինձ հետաքր-

քիր իմանալ, ի՞նչ նոր 

գիտելիք եմ ուզում 

ձեռք բերել 

Ո՞ր մասնագիտու-

թյունը ինձ կօգնի ի-

րագործել իմ ցան-

կությունը 

Ի՞նչ պետք է անեմ, 

որպեսզի ստանամ 

այդ մասնագիտու-

թյունը 

1    

2    

3    

4    

 

Անձը պետք է ի սկզբանե կարողանա կողմնորոշվել իր հետաքրքրու-

թյունների մեջ։ Որքան շատ լինեն դրանք, այնքան ավելի արդյունավետ 

կլինի գործնական աշխատանքը։ Այնուհետև պետք է մտածել դրանք 

իրականացնելու հնարավորությունների մասին և ինքնորոշվել մասնա-

գիտության մեջ։ Կարող են գրանցել հետաքրքրությունը, գիտելիքը, բայց 

դժվարություն ունենան իրականացման քայլերը լրացնելու համար։ Հար-

ցերի դեպքում անհրաժեշտ է միջամտել և նպաստել, որ գրանցվեն ոչ 

միայն լիովին իրատեսական տարբերակները, այլև քիչ իրատեսականնե-

րը, նույնիսկ երևակայականները։  
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ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՈՉ ՎԵՐԲԱԼ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ ¡ 

 

Նպատակը՝ մասնագիտությունների մասին տեղեկությունների բազ-

մազանության ոչ վերբալ հմտությունների ձևավորում։ 

Խմբից ընտրվում է կամավոր, ով ավելի հստակ է ինքնորոշված մաս-

նագիտության մեջ։ Խումբը շարք է կանգնում շրջված, իսկ կամավորը 

խնդրում է վերջին կանգնածին շրջվել և նրան, առանց խոսքի, ներկայաց-

նում է իր մասնագիտության համապատասխան որևէ գործողություն։ Դի-

մացինը ուշադիր հետևում է, ընդունում, շրջվում է և իր դիմացինին է 

փորձում դա ներկայացնել։ Ցուցադրողը հետ է շրջվում։ Այդպես շարու-

նակում են, մինչև հերթը հասնում է շարքի առաջին կանգնածին։ Նա, ով 

վերջինն է ականատես լինում այդ ոչ վերբալ գործողությանը, մոտենում է 

կամավորին, ով առաջինն էր ներկայացրել, և փորձում են համեմատել 

շարժումները։ Խումբը քննարկում է, թե ինչպիսի գործողության մասին է 

խոսքը։ 

Վարժությունը կարող է շարունակելի լինել, եթե կամավորների քա-

նակը մեծ է։ 

 

ՀԱՐՑԱԴՐՈՒՄՆԵՐ. 

 Ի՞նչն էր հատկապես տպավորիչ վարժանքում։ 

 Ի՞նչն է կարևոր, նշանակալի։ 

 Ի՞նչը կարելի է փոփոխել վարժանքում։ 

 Ի՞նչ մտքեր և զգացողություններ առաջացան կատարման ընթաց-

քում։ 

 Ի՞նչը կցանկանայիք հստակեցնել և լրացուցիչ քննարկել։ 
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ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆԱՎԱՐՏ ՆԿԱՐ ¡ 

 

Նպատակը՝ ինքնաբուխ դրսևորումների միջոցով բացահայտել խմբի 

անդամների ակտիվության և ներգրավածության ցուցանիշները տարբեր 

մասնագիտությունների ընկալման հետ կապված, նպաստել խմբային դի-

նամիկային։ Խումբը բաժանվում է 2 կամ 3 ենթախմբերի՝ կախված ընդ-

հանուր քանակից։ Յուրաքանչյուր ենթախմբի հատկացվում են A3 ձևա-

չափի թուղթ և գունավոր մատիտներ։ Թղթի վրա նախապես պատկերված 

է անորոշ և թերի գծապատկեր, որը կարող է ասոցացվել ինչ-որ մասնա-

գիտության հետ։ Հրահանգ է տրվում ավարտել այն, մինչև ստացվի ամ-

բողջական նկար, որն ընդունելի է տվյալ ենթախմբի համար։ Գծապատ-

կերները կարող են լինել գունավոր կամ անգույն։  

Աշխատանքն ավարտելուց հետո յուրաքանչյուր ենթախմբից ընտր-

վում է մեկ ներկայացուցիչ, որը մեկնաբանում է իրենց կատարած աշխա-

տանքը։ Եթե ենթախմբի մյուս անդամները ունենում են լրացումներ, 

նույնպես կարող են ներկայացնել։ Մեկնաբանվում են պատկերված 

նկարների բովանդակությունները, յուրաքանչյուրը փորձում է գտնել 

նմանատիպ (ասոցիատիվ) կապեր իր նախասիրություների, հետաքրք-

րությունների և ներկայացված պատկերների միջև։  

Քննարկվում է, թե որքանով է աշխատանքը եղել խմբային, որքանով 

է յուրաքաչյուրն աշխատել ինքնուրույն կամ լրացրել մյուսներին։ Ուշադ-

րություն ենք դարձնում ներկայացված թերի գրաֆիկական խթանիչի և ա-

վելացված պատկերների համադրությանն ու հակադրությանը. 

- որքանով են դրանք համապատասխանում արտաքին տեսքով, 

գույնով, չափով և ձևով, 

- որքանով է խթանիչը դրդել գունային այլ ընտրությունների, 

- որքանով է այն թելադրել բովանդակություն յուրաքանչյուրի հա-

մար, 

- ով է եղել նախաձեռնողը, 

- ինչ գաղափարներ են առաջ եկել խթանիչին նայելու ընթացքում, 

- ով ինչ ակտիվություն է ցուցաբերել… 

- այլ… 
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Քննարկումները հնարավորություն են տալիս գիտակցելու այն 

դրսևորումները, որոնք ինքնաբուխ են եղել։ Փորձում ենք դրանք մեկնա-

բանել անձի տեսանկյունից։  

 

 

ԱՊԱՊԱԳԱ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ¡ 

 

Նպատակը՝ ճանաչել մասնագիտությունը տարբեր տեսանկյուննե-

րից, մոտենալ մասնագիտական կերպարի պատկերացումներին։ 

Նշեք մի քանի մասնագիտություններ, որոնցում ինքնորոշված եք կամ 

դեռ ինքնորոշված չեք, ցանկանում եք ունենալ, այսինքն՝ մասնագիտու-

թյուններ, որոնք նախընտրելի են Ձեզ համար։ Եթե դժվարանում եք կա-

տարել առաջադրանքը, պատկերացրեք մասնագետների, որոնց համակ-

րում եք։ Փորձեք նկարագրել նրանց՝ որպես իրենց մասնագիտությունը 

կրողների, և ըստ նրանց մասին Ձեր ունեցած պատկերացոմների՝ լրաց-

րեք աղյուսակը։ 

 

№ Մասնագիտության 

առավելություննե-

րը 

Մասնագիտության 

թույլ կողմերը 

Շահեկանություն և հե-

տաքրքրություններ 

1    

2    

3    

4    

 

Առաջին սյունակում պետք է նշել մասնագիտության դրական կողմե-

րը, որոնք հանդես են գալիս որպես առավելություններ։ Պատկերացրեք, 

որ դուք այդ մասնագիտությունը կրողն եք, ի՞նչն է Ձեզ համար հաճելի, 

օգտակար, պիտանի տվյալ մասնագիտության համար։ Գրանցեք դրանք 

աղյուսակում։ 

Երկրորդ սյունակում պետք է նշել մասնագիտության բացասական 

կողմերը, որոնք հանդես են գալիս որպես սահմանափակումներ։ Նորից 

պատկերացրեք Ձեզ որպես տվյալ մասնագիտության կրող, փորձեք մտո-
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վի անցնել համապատասխան գործունեության ընթացքով և դուրս բերեք 

այն ոչ հաճելի, անսովոր, դժվար հաղթահարելի կողմերը, որոնց հնարա-

վոր է հանդիպել այդ ճանապարհին։ Գրանցեք դրանք աղյուսակում։ 

Երրորդ սյունակը վերաբերում է հետաքրքրություններին և շահեկա-

նությանը։ Պետք է դուրս բերել մասնագիտության այն կողմերը, որոնք օգ-

տակար են լինելու Ձեր անձի համար, հնարավորություն են տալու զար-

գանալու և նոր հմտություններ ձեռք բերելու, այսինքն՝ ծառայելու են ի 

շահ Ձեզ։ 

Յուրաքանչյուր սյունակում նշել հնարավորինս շատ տարբերակներ, 

որովհետև դրանք պետք է վերանայվեն քննարկումների ընթացքում։ Աշ-

խատանքի վրա կարող եք ծախսել մոտավորապես քսան րոպե։  

Աշխատանքն ավարտելուց հետո յուրաքանչյուրը ներկայացնում է իր 

ընտրած մասնագիտությունն ու դրա դրական ու բացասական կողմերը։ 

Փորձում ենք քննարկումները ուղղել դեպի անձը՝ դուրս բերելով նրա այն 

անձնային որակները, որոնք օգնելու են հաղթահարել մասնագիտության 

սահմանափակումները և նոր հմտություններ ձեռք բերելու հնարավորու-

թյուններ են ստեղծելու։  

Քննարկումներն ավարտելուց հետո կարող ենք առաջարկել փորձել 

այլ մասնագիտության համար կատարել նմանատիպ բանավոր աշխա-

տանք՝ ըստ ցանկության։ 

Նմանատիպ գործնական աշխատանքը հնարավորություն է տալիս 

նույնականանալ մասնագիտությունը կրողի՝ ապագա մասնագետի հետ, 

հստակեցնել հետաքրքրությունները, փնտրել որոշում կայացնելու գոր-

ծընթացում սեփական անձի շահը, օգտակարությունը, կանխատեսել 

հնարավոր դժվարությունները և այլն… 
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Նպատակը՝ խթանել սովորողի անձի հուզական հասունությունը, 

հույզերի ճանաչումն ու գիտակցումը, ունենալ մասնագիտության ասոցի-

ատիվ զգացողության ճանաչման փորձառություն։ 

Յուրաքանչյուր մասնակից տրված թերթիկների վրա գրում է մեկ 

մասնագիտություն, որը պարտադիր չէ բարձրաձայնել: Վարողը ներկա-

յացնում է մասնագիտությունների ցանկը և խնդրում, որ խմբի անդամ-

ներն իրենց պատկերացնեն որպես այդ մասնագիտությունները կրողներ 

և նշեն, թե ինչ հույզեր և զգացմունքներ են արթնացնում դրանք: Ներկա-

յացման համար կարելի է մասնակիցների ցանկի դիմաց կազմել հույզերի 

և զգացմունքների ցանկը և սլաքներով ցույց տալ կապերը: 

Խմբային քննարկման ընթացքում թե՛ մասնագիտությունները, թե՛ 

հույզերն ու զգացմունքները կարելի է համալրել նորերով: 

Վարժությունների ավարտն ամփոփվում է հարցադրումներով. 

 Ո՞ր հույզն է ամենից շատ հիշատակվել և ինչո՞ւ: 

 Ինչո՞վ են պայմանավորված առկա կապերը: 

 Ինչո՞վ է պայմանավորված այն հանգամանքը, որ ինչ-որ մասնա-

գիտության համար գրեթե բացակայում են կապերը: 

 

 

ՀԱՐՈՒՍՏ ԸՆԿԵՐ ¡ 

 

Նպատակը՝ սովորողների մեջ ձևավորել բիզնես մտածողություն, 

պլանավորման հմտություններ, նպաստել մրցակցային առողջ փոխհա-

րաբերությունների ձևավորմանը։  

Մասնակիցները բաժանվում են երկու խմբի: Առաջին խմբում յուրա-

քանչյուր մասնակից մշակում է բիզնես ծրագիր (օրինակ՝ կապված մաս-

նագիտական ինքնորոշման գործընթացի խթանման հետ` դպրոցներում), 

իսկ երկրորդը` փորձում է գնահատել դրանք: Բիզնես ծրագիր մշակողնե-

րի համար նախապես պատրաստվում են համարակալված թերթիկներ, 

որպեսզի նրանք մոտենան հերթականությամբ. սկզբում՝ 1, 2 համարակա-

լումով մասնակիցները, այնուհետև՝ 3, 4-ը և այլն: Մշակողներից երկուսը 

մոտենում են և առանձին-առանձին ներկայացնում իրենց ծրագրերը: 



 159 

Գնահատողները ընտրում են, թե որն է ավելի արդյունավետ, և ընտրում, 

թե որ ներկայացնողի կողմն են անցնում: Քանակները գրանցվում են: Ով 

ունենում է ավելի շատ ձայներ, անցնում է հաջորդ փուլ:  

Այնուհետև պլանները ներկայացնում են մշակողների երկու այլ ներ-

կայացուցիչ: Նույն գնահատման գործընթացով ընտրվում է մյուս հաղթո-

ղը:  

Զույգերով հաղթողների ընտրությունից հետո նրանք մրցում են մի-

մյանց հետ՝ նորից համարակալման հերթականությանը համապատաս-

խան (ըստ աճման): 

Աշխատանքը շարունակվում է այնքան, մինչև ընտրվի լավագույն 

բիզնես ծրագիր մշակողը: Ընդ որում, ներկայացնողները պետք է ի 

սկզբանե ներկայացնեն այն, ինչ մշակել են, սակայն կարող են ընթացքում 

կատարել փոփոխություններ, լրամշակումներ: 

Վարժությունների ավարտն ամփոփվում է հարցադրումներով.  

 Ի՞նչը նպաստեց տվյալ բիզնես ծրագիրն ընտրելուն որպես հաղ-

թող: 

 Մյուս բիզնես ծրագրերում ի՞նչ արդյունավետ լուծումներ կային 

կիրառական տեսանկյունից: 

 Ո՞ր բիզնես ծրագիրն ուներ ամենամեծ հեռանկարը: 

 Ո՞ր չափանիշներն էին հաջողված ընտրության համար: 

 Ինչպիսի՞ համապատասխանություն կարելի է գտնել ներկայաց-

նողի անձի և բիզնես ծրագրի արդյունավետ իրականացման միջև: 

 Ինչպիսի՞ անձնային որակներ են անհրաժեշտ լավագույն բիզնես 

ծրագրերն իրականացնելու համար: 
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(Տարածությունը և ժամանակը անանցանելիության սահմաններում - 

սահմանափակ տարածություն, որտեղ իրողությունն անհայտ է և կապ-

ված չէ այլ տարածության հետ: Սև խոռոչին բնորոշ է այն, որ մեր իրողու-

թյան մեջ չունենք ինֆորմացիա, թե ինչ է տեղի ունենում այնտեղ, և հա-

կառակը. եթե կա ինչ-որ իրադարձություն խոռոչում, այն անհայտ է մեզ 

համար):  

Աշխատանքի ընթացքում մասնակիցները սովորում են կանխատեսել 

ապագան, որն այս պարագայում հանդիսանում է իրողությունների հորի-

զոնը:  

Փորձում ենք ենթադրել, թե ինչ հավանականությամբ կարող է որևէ 

մեկի մոտ լինել այս կամ այն իրողությունը. որքա՞ն է հավանականու-

թյունն այն բանի, որ՝  

 ապագայում կարող եք աշխատել օրական 10.000 դրամ (այս իրո-

ղությունը մոտ է մեզ և այնքան էլ մոտ չէ իրողությունների հորիզո-

նին – ( X %)  

 ապագայում կարող եք դառնալ տիեզերագնաց (…)  

 ապագայում կարող եք դառնալ հաշվապահ (…)  

 կարող եք սովորել, ձեռք բերել նոր մասնագիտություն (…)  

 անբուժելի հիվանդություններ չլինեն (…)  

 կարող եք զրուցել ռոբոտի հետ (…)  

 կարող եք զրուցել ռոբոտի հետ և չիմանալ, որ իրականում մարդ չէ 

(…)  

 կարող եք լինել լուսնի վրա (…) 

 այլ… 

Տոկոսային հարաբերակցությունները քննարկելուց հետո պետք է 

մասնակիցներն առաջարկեն նոր իրողություններ, օրինակ՝ 50 տարի հե-

տո ինչպիսի իրողություններ կլինեն: 
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Նպատակը՝ ձևավորել այլընտրանքային պատկերացումներ համընդ-

հանուր ներառման գործընթացի վերաբերյալ՝ կապված հատուկ կարիք-

ներով անձանց հնարավորությունների գնահատման և սահմանափա-

կումների գիտակցման հետ։ 

Նախապես քննարկվում են առանձնահատուկ պայմանների կարիք 

ունեցող անձանց մասնագիտական ինքնորոշման և մասնագիտական 

գործունեության իրականացման հիմնախնդիրները: Վարժանքը ներա-

ռում էր երեք հիմնական փուլային գործնական առաջադրանքներ, դրանք 

են՝ 

 կազմել համակարգ՝ գործատուի և աշխատանքի դիմորդի համար 

(դիմորդն ունի առանձնահատուկ պայմանների կարիք),  

 ներկայացնել գործատուի պահանջների բաղադրիչները որպես 

մասնագիտական կոմպետենտության հիմք, որում քննարկվում է նաև 

ինքնուրույնությունը որպես մասնագիտական գործունեության կարևոր 

պայման, 

 հոգեկան և ֆիզիկական տարբեր դժվարությունների դեպքում, ինչ-

պես նաև տարբեր մասնագիտությունների հետ համադրմամբ կազմել 

մասնագիտական կոմպետենցիաների և անձնային հատկությունների 

սխեմա: 

 

Արդյունքում պարզ է դառնում մասնագիտական գործունեության 

հետ կապված բազմաթիվ ներքին (անձնային) և արտաքին (սոցիալական) 

խնդիրների բնույթը, որոնք խոչընդոտում են առանձնահատուկ պայման-

ների կարիք ունեցող անձանց սոցիալական ներառումը՝ առավելապես 

մասնագիտական գործունեության կոմպետենցիաների ձևավորման և 

իրացման հարցում:  
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ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՔԻԱԹԱՅԻՆ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ¡ 

 

Նպատակը՝ hեքիաթաթերապիայի կիրառության միջոցով խթանել 

մասնագիտական ինքնորոշման և պատրաստման գործընթացը։  

Առաջին փուլում մասնակիցներին մոտիվացնելու նպատակով 

տրվում է մասնագիտությունների ցանկ: Յուրաքանչյուր անդամ ներկա-

յանում է մասնագիտության դրական և բացասական կողմերով:  

Երկրորդ փուլում առաջարկվում է, թե ով կցանկանա փոխել մասնա-

գիտությունը: Ընտրվում են նոր մասնագիտություններ՝ իրենց թերու-

թյուններով և առավելություններով: 

Երրորդ՝ ամփոփիչ փուլում ինքնաքննադատաբար մասնակիցները 

վերլուծում են իրենց ինքնուրույնության բաղադրիչները՝ շեշտադրելով 

անկախ, ազատ որոշման կայացումը:  

Խմբային աշխատանքի նպատակը 

Խթանել խմբի մասնակիցների ինքնուրույնությունը՝ մասնագիտա-

կան ինքնորոշման և ընտրության նպատակով: 

Պարագաները 

Մասնագիտությունների քարտեր` ստորև բերված ցանկին համապա-

տասխան. 

առևտրական, մսագործ, փոստատար, մաքրող, կաթնավաճառ, ան-

տառապահ, փականագործ, օծանելիք պատրաստող, հեռախոսավար, 

մեղվապահ, սրբագրիչ, թիկնապահ, քարտաշ, մանկավարժ, այգեպան և 

այլն… 

Ընթացակարգ 

Հրահանգ. Պատկերացրեք, որ Դուք անցնում եք երկար ճանապարհ՝ 

դեպի հեքիաթային թագավորություն, որտեղ մարդիկ ապրում են բարե-

կեցիկ, երջանիկ ու երկարատև կյանքով: Դուք նույնպես որոշել եք բնակ-

վել այդ թագավորությունում: Անցնելով երկար և դժվարին ճանապարհ 

այնտեղ հաստատվելու համար՝ Դուք պետք է համաձայնեք մի շատ կա-

րևոր պայմանի. նա, ով դառնում է հեքիաթային թագավորության բնակիչ, 

աշխատում է այն մասնագիտությամբ, որն իր համար Թագավորն է ընտ-

րել: Չէ որ Թագավորը գիտի, թե ինչ է անհրաժեշտ իր թագավորության 

զարգացման համար, և նա սիրով կընդունի Ձեզ իր Հեքիաթային երկիրը: 
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Փուլ 1-ին: Եվ այսպես, խմբի մասնակիցները հայտնվել են ընդարձակ 

դահլիճում և նրանց ողջունում է Թագավորը: Նա հրավիրում է մասնա-

կիցներին սեղանի շուրջ, ծանոթանում է և հետաքրքրվում, թե ով ինչ աշ-

խատանքով է ուզում զբաղվել: Այնուհետև վարողը թագավորի անունից 

հայտարարում է իր որոշումը. «Ուրախ եմ ձեզ հյուրընկալելու իմ երկ-

րում: Գուցե ժամանակի ընթացքում դուք կկարողանաք զբաղվել այն աշ-

խատանքով, ինչը ձեզ հաճելի է, սակայն այժմ պետք է տիրապետեք այն 

մասնագիտությանը, որն անհրաժեշտ է մեր Հեքիաթային թագավորու-

թյանը»:  

Ողջույնից հետո վարողը ներկայացնում է մասնագիտությունների 

քարտերը մասնակիցներին և խնդրում, որ կատարեն ընտրություն: Քանի 

որ նախապես ընտրված մասնագիտությունները այնքան էլ արդիական 

չեն, և շատերի համար տեխնոլոգիական փոխարինողներ կան, ենթադր-

վում է, որ մասնակիցներն այնքան էլ հաճույքով չեն ընդունելու իրենց 

բաժին ընկած մասնագիտությունը: Սակայն պետք է կատարեն ընտրու-

թյուն, նույնիսկ եթե մասնագիտությունները համընկնեն:  

Ծանոթանալով իրենց սպասվելիք գործունեությանը՝ մասնակիցները 

կարող են արտահայտել դժգոհություն և բարձրաձայնել տարբեր կարծիք-

ներ: Վարողի խնդիրն այն է, որ տեղիք չտա կրքերի բորբոքմանը, հիշեցնի 

թագավորության պահանջներն ու այն, որ իրենք հայտնվել են բարեկեցու-

թյան, երջանկության ու երկարակեցության կարգավիճակում՝ որպես Հե-

քիաթային թագավորության բնակիչ:  

Այնուհետև յուրաքանչյուր մասնակից պատմում է իր ձեռքբերած 

մասնագիտության մասին, որն իրականացնելու է Հեքիաթային թագավո-

րությունում, մատնանշում է դրա օգտակարությունը, պահանջարկը և իր 

անձի այն լայն հնարավորությունները, որոնց շնորհիվ դառնալու է իր 

գործի վարպետը:  

Վարողն ուշադրություն է դարձնում յուրաքանչյուր մասնակցի խոս-

քին, թե որքան համոզիչ է ներկայացնում մասնագիտությունը, որքանով է 

դրան հուզականորեն վերաբերվում, գուցե փորձում է գտնել կապեր իր 

նախասիրությունների և ապագա իրական մասնագիտական հետաքրք-

րությունների միջև:  

Փուլ 2-րդ: Վարողը ներկայացնում է Հեքիաթային թագավորության 

կյանքը 10 տարի անց. այն է՝ մասնակիցները կայացել են որպես մասնա-
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գետներ, դարձել են պրոֆեսիոնալներ, վայելում են մեծ հարգանք թագա-

վորության բնակչության շրջանում, ունեն բնակարաններ, ընտանիք, ապ-

րում են երջանիկ կյանքով: Թագավորության տարբեր ծայրամասերից 

մարդիկ գալիս են, որպեսզի օգտվեն նրանց որակյալ ծառայություններից: 

Շնորհիվ նրանց մասնագիտական հմտությունների՝ Հեքիաթային թագա-

վորությունը բուռն զարգացում է ապրել: Եվ 10-ամյակի կապակցությամբ 

Թագավորը հրավերք է կազմակերպել իր պալատում:  

Վարողը Թագավորի անունից շնորհակալություն է հայտնում մաս-

նագիտական ներդրումների համար, նշում, որ դրանք շատ մեծ օգուտ են 

տվել թագավորության առաջընթացին, և խնդրում է, որ յուրաքանչյուրը 

ներկայացնի իր ձեռքբերումների և նվաճումների ոչ միայն արդյունքները, 

այլ հնարավորությունները, թե ինչպես է հասել դրան, ինչ ուժեղ կողմերի 

շնորհիվ: Նաև հիշեցնում է իրենց առաջին հանդիպումը, երբ խոստացավ, 

որ կգա այն ժամանակը, երբ մասնագետները իրենք կընտրեն համապա-

տասխան աշխատանք իրենց համար: Եվ ահա հասել է այդ պահը. յուրա-

քանչյուր մասնակից պետք է կատարի ընտրություն, ուզում է արդյոք փո-

խել մասնագիտությունը, զբաղվել այլ, ավելի նախընտրելի գործով:  

Փուլ 3-րդ: Վարողը խնդրում է մասնակիցներից յուրաքանչյուրին 

հիմնավորել իր ընտրությունը: Որոշման կայացման գործընթացը հիմնա-

վոր ավարտելուց հետո մասնակիցները պետք է տպավորություններ 

փոխանակեն՝ առաջնորդվելով հետևյալ հարցադրումներով.  

 Ի՞նչ կատարվեց իրենց հետ, 

 ինչպիսի՞ զգացողություններ ունեցան, 

 ինչպե՞ս փոխվեցին նրանց հուզական ռեակցիաները, 

 ինչպիսի՞ մտքեր ունեցան տեխնիկայի տարբեր քայլերով անցնե-

լիս, 

 ինչպե՞ս կայացրին որոշում, 

 այլ… 

Ըստ էության վերջում վարողը յուրաքանչյուրին մղում է դեպի ինք-

նաքննադատության, ինքնառեֆլեքսիայի, ինքնագիտակցման, թե որքա-

նով էին մասնակիցները ցուցաբերում ինքնուրույնություն ընտրության 

մեջ, որքանով էին հարմարվում իրավիճակին և թելադրանքին, որքանով 

էին ինքնորոշված այս կամ այն մասնագիտության մեջ:  
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Այս ամենը հնարավորություն է ստեղծում վերանայելու սեփական 

ընտրության հնարավորությունները մասնագիտական ինքնորոշման և 

կողմնորոշման տեսանկյունից, վերլուծել իրավիճակները փոխզիջումա-

յին և մրցակցային վարքի տեսանկյունից, կատարել համապատասխան 

եզրահանգումներ: 

Տեխնիկայի ընթացքում կարևոր է, որ քննարկումները լինեն բազմա-

բնույթ, նույնիսկ վերածվեն բանավեճի: Կարևորը, որ արդյունքում հաս-

կանալի լինեն պատճառահետևանքային կապերը: 

 

 

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ  

ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ¡ 

 

Նպատակը՝ ինքնորոշվել սեփական անձի նախընտրությունների մեջ 

և փորձել գտնել համապատասխանություն այս կամ այն մասնագիտու-

թյան հետ: 

Քայլ 1. 

Նշեք 3-5 որակներ, որոնք բնութագրական են Ձեր անձի համար:  

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________  

__________________________ 

__________________________ 

 

Ստորև նշված ցանկից ընտրեք Ձեզ համար համակրելի երկու մաս-

նագետ.  

Անասնաբույժ, Բանկի աշխատող, Բժիշկ, Գիտնական, Գյուղա-

տնտես, Դերասան, Զինվորական, Ինժեներ, Իրավաբան, Լեզվաբան, Լու-

սանկարիչ, Խոհարար, Ծրագրավորող, Հաշվապահ, Հոգեբան, Մանկա-

վարժ, Մատուցող, Նկարիչ, Շինարար, Պատմաբան, Ռեժիսոր, Վաճառող, 

Վարորդ, Վարսահարդար, Ոստիկան, Տնտեսագետ:  
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1.__________________________ 

2.__________________________ 

 

Քայլ 2. 

Բնութագրեք այդ մասնագետներին իրենց անձնային և մասնագիտա-

կան որակներով. 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

 __________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

 

Փորձեք գտնել համադրություններ Ձեր և ընտրված մասնագետների 

անձնային որակների միջև: Կրկնվող կամ մոտ որակները գրանցեք 

ստորև: 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 
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Քայլ 3. 

Մասնագիտությունների նույն ցանկից ընտրեք Ձեզ համար ոչ համա-

կրելի երկու մասնագետի. 

1.__________________________ 

2.__________________________ 

Բնութագրեք այդ մասնագետներին իրենց անձնային և մասնագիտա-

կան որակներով. 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

 __________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

 

Փորձեք գտնել համադրություններ Ձեր և ընտրված մասնագետների 

անձնային որակների միջև: Կրկնվող կամ մոտ որակները գրանցեք 

ստորև: 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

Քայլ 4. 

Քննարկում և ամփոփում. Կա՞ն արդյոք նմանություններ Ձեզ համար 

նախընտրելի մասնագետների և Ձեր նախասիրություների միջև: Փորձեք 

գտնել ընդհանրություններ: Այնուհետև փորձեք համադրել Ձեր անձի 

թույլ կողմերը և ոչ նախընտրելի մասնագետներին վերագրած որակները: 

Հետևեք այն մտքերին և զգացողություններին, որոնք առաջանում են Ձեր 

մեջ:  
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Քննարկումների արդյունքը հնարավորություն է տալիս վերանայելու 

սեփական անձի սահմանափակումները, փորձելու գնահատել անձնային 

այն որակները, որոնք կարող են դրսևորվել ապագա մասնագիտական 

դիմանկարում (հոգեգրամա) և ապահովել արդյունավետություն աշխա-

տանքային գործունեության մեջ (պրոֆեսիոգրամա): Նմանատիպ գործ-

նական աշխատանքի արդյունքում սովորողի մեջ ձևավորվում են ինքնա-

ճանաչման նոր գիտակցումներ՝ կապված անձի ուժեղ և թույլ կողմերի 

հետ: 

 

ՀՈՒԶԱԿԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆԸ ¡ 

 

Նպատակը՝ ճանաչել մասնագիտության հանդեպ ձևավորվող հուզա-

կան վերաբերմունքը, մասնագիտության ասոցիացիաները, ունենալ ասո-

ցիատիվ փորձառություն։ 

Ընթացակարգ․  

Պատկերացրեք, որ անցնում եք մասնագիտության ընտրության եր-

կար ձգվող ճանապարհով, ուր գունային փոփոխություններ են լինում։ 

Սկզբում ճանապարհը սպիտակ է․․․ Դուք անցնում եք ու սկսում մտածել 

մասնագիտության ընտրության մասին։ Ճանապարհը գունավորվում է։ 

Գուցե տարբեր մասնագիտություններ տարբեր գույներ են ստանում, եթե 

դրանք մեկից ավելի են։ Փորձեք թվարկել գույն-մասնագիտություն կա-

պերն ըստ առաջնայնության։ Փորձեք կենտրոնանալ և ինքնորոշվել. այ-

նուամենայնիվ, ո՞րն եք ընտրում։ Եթե կարողացաք կատարել ընտրու-

թյունը, սկսեք ճանապարհով առաջ գնալ։ Պատկերացրեք, որ կրթության 

տարիներին ձեռք եք բերում նոր գիտելիքներ, հարստանում եք նոր փոր-

ձառություններով և կարողանում եք մտնել ձեր ընտրած մասնագիտու-

թյան աշխարհը։ Ասեք, թե ինչ գույն ունի այն և ինչ զգացողություններ ու-

նեք Դուք ճանապարհի այդ մասում։ Շարունակեք ճանապարհը, ավելի 

առաջ անցեք և պատկերացրեք, որ արդեն մասնագիտանում եք, ունեք 

աշխատանք, կարողանում եք իրականացնել մասնագիտական գործունե-

ություն։ Տեսեք Ձեզ մասնագիտության հետ նույնականացված։ Ո՞ր գույ-

նով փոխվեց ճանապարհը, ի՞նչ զգացողություններ են առաջանում գու-

նային գամմայում։ Ճանապարհը դեռ չի ավարտվում, և Դուք կարող եք 
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անցնել այն տարիներ շարունակ։ Ապագան լուսավոր է, և Դուք դեռ շատ 

ակնկալիքներ և սպասումներ ունեք… 

Իսկ հիմա փորձենք հույզերը և զգացողությունները ներկայացնել 

գույներով։ Միացրեք համապատասխան գույնը զգացողություններին՝ յու-

րաքանչյուրի համար ընտրելով միայն մեկը։ Գույները կարող են կրկնվել։ 

 

Կարմիր     Ուրախություն 

Դեղին      Տխրություն 

Կանաչ     Հանգստություն 

Մոխրագույն     Բարկություն 

Կապույտ     Հպարտություն 

 Շագանակագույն    Վախ 

Սև        Անհանգստություն 

  

Փորձեք գտնել ընդհանրություններ հույզերի, զգացողությունների և 

մասնագիտությունների սկզբնական ընտրությունների միջև, երբ անցնում 

էիք մասնագիտական պատրաստման ճանապարհով։ 

  

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՆԱԽԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ ¡ 

 

Նպատակը՝ գիտակցել ապագա մասնագիտության հետ կապված սե-

փական ցանկությունները և հնարավորությունները։ 

Շարունակեք անավարտ նախադասությունը՝ լրացնելով ստորև բեր-

ված աղյուսակը, որն ուղեկցվում է հետևյալ հարցադրումով. «Ես կցան-

կանայի ունենալ աշխատանք, որն ինձ հնարավորություն կտար…»։ Մի 

քանի տող լրացնելուց հետո փորձեք կողմնորոշվել մասնագիտության 

մեջ, որը կհամապատասխանի Ձեր հնարավորություններին և ինչ-որ չա-

փով կնպաստի Ձեր ցանկությունների իրագործմանը։ 
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№ Ես կցանկանայի ունենալ այն-

պիսի աշխատանք, որն ինձ 

հնարավորություն կտար… 

Մասնագիտություններ, որոնք 

ապահովում են դա 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

Իսկ այժմ շարունակեք աշխատանքը մյուս աղյուսակի համար, ուր 

հարցադրումն այսպիսին է․ «Գործեր, որոնք ես սիրում եմ անել, դրանք 

են՝…»։ Սկզբում լրացրեք այդ սյունակի տողերը։  

№ Գործեր, որոնք ես սիրում եմ 

անել 

Կարևորության 

աստիճան 

Ինչպե՞ս ես կա-

րող եմ դա ավե-

լի հաճախ անել 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

Աշխատանքի հերթականություն. 

1. Գործերի ցանկում կարող են լինել կարդալ, կազմակերպել երեկո-

ներ, ֆուտբոլ խաղալ, աշխատել որևէ տեղ և այլն։ Դուք կարող եք 
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նաև նշել գործեր, որոնցով երբեք չեք զբաղվել, սակայն շատ կցան-

կանայիք փորձել։ 

2. Առանձնացրեք գործերի կարևորության աստիճանն ըստ եռաբալ 

սանդղակի (Ա - շատ կարևոր, Բ - կարևոր, Գ - ոչ այնքան կարևոր)։ 

Այսպես Դուք կլրացնեք հաջորդ սյունակը։ 

3. Այնուհետև այն տողերում, որտեղ նշել եք «Ա», լրացրեք նաև եր-

րորդ սյունը։  

4. Փորձեք գտնել կապեր Ձեր նախընտրած աշխատանքի և մասնա-

գիտության միջև, համադրեք դրանք Ձեր նախասիրությունների և 

հետաքրքրությունների հետ։ 
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ԹՐԵՅՆԻՆԳԱՅԻՆ ԲՆՈՒՅԹԻ ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

Ո՞Վ ԵՄ ԵՍ ԿԱՄ Ի՞ՆՉ ԵՄ ՄՏԱԾՈՒՄ ԻՄ ՄԱՍԻՆ ¡ 

 

Նպատակը՝ ինքնաճանաչման գործընթացի ակտիվացում, մասնա-

կիցների հետ բարենպաստ «հարաբերությունների մթնոլորտի» ձևավո-

րում: 

Առաջադրանքներ՝ մասնակիցներին սովորեցնել առանձնացնել կա-

րևոր հարցերի պատասխաններ՝ կիրառելով հոգեչափման մատչելի մե-

թոդներ (ո՞վ եմ ես, ի՞նչ եմ ուզում, ի՞նչ եմ կարողանում և այլն): Սովորեց-

նել խմբի անդամների միջև հարաբերությունների կանոնների կողմնորո-

շումը և պահպանումը: Մասնակիցների համար պարզել դասընթացի 

իմաստը և կարևորությունը: 

Զրույց հոգեբանի էթիկայի մասին, հոգեդիագնոստիկայի սկզբունքնե-

րի վերաբերյալ: 

Խմբավարը ասում է, որ անձի գաղափարները իր մասին, նրա անհա-

տական հատկությունները, «Ես - կերպարը» կարևոր են մարդու համար: 

Այս գաղափարները ինքնուրույն չեն առաջանում, դրանք պետք է զար-

գացնել, իսկ զարգացնելու համար դրանք պետք է իմանալ: Ինչքան մարդը 

ավելի շատ գիտի իր մասին, նա ավելի շատ հնարավորություններ ունի 

լուծելու այնպիսի կարևոր խնդիր, ինչպիսին է մասնագիտության ընտ-

րությունը:  

Նախքան աշխատանքը սկսելը մասնակիցներին առաջարկվում է ըն-

դունել խմբում վարքագծի կանոնները՝ շեշտելով, որ այդ կանոնները հա-

վասարապես կիրառվում են նրա և խմբի անդամների կողմից:  

1. Կամավորություն Ձեր դիրքորոշումը հստակ սահմանելու հար-

ցում (եթե չեք ուզում խոսել կամ ինչ-որ բան անել, մի՛ արեք դա, 

բայց տեղեկացրեք Ձեր դժկամության մասին): 

2. Ճիշտ կամ սխալ պատասխաններ չկան: Ճիշտ պատասխանը մեկն 

է, որն իրականում արտահայտում է Ձեր կարծիքը: 

3. Պատմած իրավիճակների անանունություն, դեպքեր կյանքից և 

այլն:  

4. Ավելի լավ է լռել, քան չասել այն, ինչ մտածում ես: 
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5. Չի կարելի է գնահատել մեկ այլ մասնակցի գործողությունը, եթե 

նա այդ մասին չի հարցնում Ձեզ: 

6. Չի կարելի քննարկել հանդիպումների ժամանակ միմյանց մասին 

անձնական տեղեկությունները կամ դասընթացներից դուրս որևէ 

մեկի պահվածքը:  

«Ո՞վ եմ ես. 20 առաջարկ»  

Մարդիկ տարբեր կերպ են պատասխանում այս հարցին: Ոմանց հա-

մար «ճանաչել ինքդ քեզ» նշանակում է պատկերացնել, թե ինչի է նա ըն-

դունակ, մյուսների համար՝ իմանալ իր դրական և բացասական կողմերը, 

մեկ ուրիշի համար՝ շփման ունակություն է և այլն: Ի՞նչ է նշանակության 

Ձեզ համար այս հարցը: Ձեզ համար հեշտ է պատասխանել դրան: Այն 

ավելի լավ հասկանալու համար կատարեք սույն առաջադրանքը, որի մե-

թոդաբանությունը մշակել են ամերիկացի հոգեբաններ Կուն և Մակ 

Պորտլանդները: Խմբավարը առաջարկում է խմբի անդամներին 15 րոպեի 

ընթացքում 20 անգամ պատասխանել «Ո՞վ եմ ես» հարցին՝ այս նպատա-

կով օգտագործելով 20 բառ կամ նախադասություն:  

 

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՇԽԱՐՀ.  

ՄԵՐ ԸՆՏՐԱԾ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԸ ¡ 

 

Նպատակը՝ սովորողների կողմից իր մասնագիտական մտադրու-

թյունների, հետաքրքրությունների և հակումների գիտակցում, հիմնական 

հասկացություններին ծանոթություն: 

Առաջադրանքներ՝ սովորեցնել մասնակիցներին կարևորել մասնա-

գիտության հիմնական հատկությունները․ կրթություն ստանալը, ուրա-

խություն, բավարարվածություն, նյութական բարեկեցություն ստանալը, 

հետաքրքրությունների, ցանկությունների, հնարավորությունների և կա-

րողությունների գնահատումը: 

Բացատրել, թե ինչպես կիրառել վարժանքում բացահայտած կամ յու-

րացրած հիմնական հասկացությունները: 

Զրույց մասնագիտություն ընտրելիս հակումները հաշվի առնելու ան-

հրաժեշտության մասին:  

Մենք հաճախ օգտագործում ենք «հետաքրքրություններ և հակում-

ներ» արտահայտությունը: Մենք կարող ենք հաշվի առնել, որ հե-
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տաքրքրությունը կարող ենք արտահայտել այլ բառերով՝ «Ես ուզում եմ 

իմանալ», «Ես ուզում եմ հասկանալ» և այլն: Հակումները կարող են դրս-

ևորվել մարդու գործունեության ցանկացած ոլորտում՝ հոգևոր կամ ֆիզի-

կական ուժերի կիրառմամբ: Երբ կա միտում, այդ դեպքում ենթադրվում է 

հետաքրքրություն: Հակումները կարող են դրսևորվել առանց սովորելու 

ցանկության, նույնիսկ կարող են խանգարել սովորելուն, բայց դրանց 

պետք է վերաբերվել հարգանքով: Քանի որ հակումները դրսևորվում են 

գործունեության մեջ, ապա դրանք կարող եք ճանաչել միայն գործողու-

թյամբ: Այնպես որ, իմաստ չունի սպասել, նստել պատուհանի մոտ, թե 

երբ դու հակում կունենաս: Պետք է ներգրավվել գործունեության մեջ, 

չվախենալ փոխել նախասիրությունները: Ավելի լավ է այժմ փոխել նա-

խասիրությունները կամ հետաքրքրությունները, քան ավելի ուշ փոխել, 

օրինակ, մասնագիտական ուսումնական հաստատությունները կամ աշ-

խատանքը: Խմբավարը առաջարկում է լրացնել հարցաշարը, որը կօգնի 

առաջին տպավորություն թողնել ձեր հետաքրքրությունների և հակումնե-

րի վերաբերյալ.  

Հարցաշար. 

1. Ի՞նչ եք պատրաստվում անել դպրոցը/կամ բուհը ավարտելուց հե-

տո: 

2. Նշեք Ձեր ապագա մասնագիտության համար անհրաժեշտ պա-

հանջներ, օրինակ՝ ստեղծագործական հմտություններ, ֆիզիական 

լարվածություն և այլն: 

3. Ի՞նչ են խորհուրդ տալիս ծնողները Ձեր ապագա մասնագիտական 

գործունեության հետ կապված: Դուք համաձա՞յն եք նրանց հետ: 

4. Ո՞ր առարկան կամ գիտական ուղղությունն է Ձեզ դուր գալիս և 

ինչո՞ւ: 

5. Կա՞ արդյոք մի զբաղմունք կամ նախասիրություն, որին Դուք 

տրամադրում եք Ձեր ազատ ժամանակը:  

6. Նկատո՞ւմ եք Ձեր մեջ հակումներ, հետաքրքրություններ, ձգտում-

ներ, որոնք կապված են Ձեր ընտրած մասնագիտության հետ և 

կծառայեն դրան: 

7. Նշեք այն ունակությունները կամ յուրահատուկ կարողություննե-

րը, օրինակ՝ լավ զագացած հիշողություն, թվերը մտապահելու 
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կարողություն, ճամփորդության նկատմամբ սերը, լավ ասմունքե-

լը և այլն, որոնք Ձեր մասնագիտական գործունեության համար 

կարող են լինել օգտակար:  

8. Ինչպիսի՞ ընդունակություններ և կարողություններ է զարգացնում 

կրթական հաստատությունը: 

9. Զարգացնո՞ւմ եք արդյոք Դուք այնպիսի կարողություններ ու ըն-

դունակություններ, որոնք կապված են Ձեր մասնագիտության 

հետ: Ի՞նչ նոր բան եք ձեռք բերել: 

10. Ինչպե՞ս եք գնահատում Ձեր գիտելիքները, որոնք ձեռք եք բերում 

ուսումնական հաստատությունում: 

11. Ի՞նչ եք կարծում, կարո՞ղ եք ռեալիզացնել կամ ի կատար ածել Ձեր 

մասնագիտական նպատակներն ու ձգտումները: 

12. Անհաջողության կամ պլանների ձախողման դեպքում ունե՞ք այլ 

մտադրություններ և պահուստային նպատակներ: 

13. Որոշ մասնագիտություններ ունեն բարդություններ, որոնք մար-

դու կյանքում կարող են ի հայտ գալ, դրանցից են օրինակ՝ ալեր-

գիաները, անալիզատորի աշխատանքի խափանումը, ֆիզիկական 

գերլարվածությունը և այլն: Ի՞նչ եք կարծում, Ձեր ընտրած մաս-

նագիտությունը կարո՞ղ է ի հայտ բերել նմանատիպ դժվարու-

թյուններ: 

14. Նշեք մի քանի անձնային որակներ կամ հատկություններ, որոնք 

առավելապես անհրաժեշտ են կամ ընդգծում են Ձեր կողմից 

ընտրված մասնագիտությունը, օրինակ՝ ոչ ստանդարտ մտածո-

ղություն, ոճային կեցվածք, ինքնավստահություն և այլն:  
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Հիմնական հասկացությունների ուսումնասիրում 

Խմբավարը բացատրում է «Օպտանտ» բառը (լատ.՝ Օպտիմո- ցան-

կությունից՝ ընտրություն) նշանակում է «մասնագիտություն ընտրող»: 

Ընտրելու համար ձեզ հարկավոր է գիտելիքներ այն մասին, թե ինչ է մաս-

նագիտությունը, որովհետև մասնագիտության անվանումը հեռու է ընտ-

րության ուղեցույցից: 

Մասնագիտությունը աշխատանքային գործունեություն է, բայց նաև 

պարտեզում հողի հետ աշխատելը նույնպես աշխատանքային գործունե-

ություն է: Ո՞րն է տարբերությունը մասնագիտության և աշխատանքի այլ 

տեսակների միջև: Ի՞նչ է անհրաժեշտ նախ և առաջ մասնագիտություն 

ստանալու համար (կրթություն):  

Պահակ, առաքիչ, հավաքարար՝ արդյոք մասնագիտությո՞ւն են։ 

- Ո՛չ, դա գործունեության տեսակ է, քանի որ դրանք ոչ մի տեղ չեն 

դասավանդվում:  

Ինչի՞ համար ենք ցանկանում մասնագիտություն ձեռք բերել։ 

- Մասնագիտությունը ուրախություն կբերի, ֆինանսապես կապա-

հովի մեզ:  

Ի՞նչ պետք է հաշվի առնել մասնագիտություն ընտրելիս։ 

- Հետաքրքրությունները, հակումները, կարողությունները, ցանկու-

թյուններն ու հնարավորությունները: 

Ի՞նչ է մասնագիտացումը:  

- Քննարկեք մասնագիտության մեջ մասնագիտացումների օրինակ-

ներ (սրտաբան, թերապևտ), ինժեներ (մեխանիկական ինժեներ, 

դիզայնի ինժեներ), փականագործ (ջրամատակարար), իրավաբան 

(նոտար, դատավոր) և այլն: 

Ի՞նչ է պաշտոնը:  

- Քննարկեք մասնագիտություն, պաշտոն, ծառայություն: Հիմնա-

կան դպրոցի ուսուցիչ - գլխավոր ուսուցիչ; վաճառող - բաժնի պետ 

- պարենային ապրանքների վաճառող; վարպետ - փականագործ; 

ամբիոնի վարիչ - բժիշկ, ինժեներ - ամբիոնի վարիչ - և այլն: 

Պատասխանները համեմատվում են բառարանում տրված հիմնա-

կան հասկացությունների հետ. 
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ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ-

ՆԵՐ 

ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Մասնագիտական 

կողմնորոշում 

Մասնագիտությունների աշխարհում մարդու 

կողմից իր սեփական մասագիտության որոշումն 

է: 

Մասնագիտական 

կողմնորոշման նպա-

տակ 

Սովորողի կողմից ինքնուրույն իր մասնագիտու-

թյան ընտրությունն է, դրա շուրջ իր կյանքի նպա-

տակների և ձտգումների կառուցումը, պատ-

րաստվածությունը այդ մասնագիտությամբ հան-

դես գալու, պատրաստվածությունը այդ մասնա-

գիտության սոցիալական դերի կրելը:  

Մասնագիտություն  Մասնագիտությունը աշխատանքային գործունե-

ության տեսակ է, որը պահանջում է համապա-

տասխան պատրաստվածություն՝ գիտելիքներ, 

ունակություն, կարողություն, հոգեկան և ֆիզիա-

կան ռեսուրսներ: 

Մասնագիտացում Սա որևէ մասնագիտության ոլորտում գործունե-

ության տեսակ է, օրինակ՝ բժիշկ, ակնաբույժ։ 

Որակավորում Սա մասնագիտության մեջ պատրաստվածության 

աստիճանն է։ 

Պաշտոն Սա ծառայողական պարտականությունները ընդ-

գծող դիրք է, որն ունի կանոնակարգված համա-

կարգ և այն ծառայում է կոնկրետ որևէ կառույցի 

խնդիրների լուծմանը:  

Թափուր տեղ Որևէ կազմակերպությունում տվյալ աշխատան-

քային գործունեություն կամ ազատ հաստիք: 

Կարիերա  Մասնագիտական գործունեության մեջ առաջըն-

թացներն ու նոր ձեռքբերումները: 

Կոչում Մարդու և նրա կատարած մասնագիտական 

կոնկրետ աշխատանքի փոխգնահատումը համա-

պատասխան որակավորումով:  
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ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿԻՆ ՀԱՍՆԵԼՈՒ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻՆ ¡ 

 

Նպատակը՝ մասնակիցների մասնագիտական ուղղվածության որո-

շում, իրենց մասնագիտական նախասիրությունների գիտակցում, մաս-

նագիտությունների աշխարհի վերաբերյալ գիտելիքների ընդլայնում: 

Առաջադրանքներ՝ տարբերակել անհատական առանձնահատկու-

թյունների դերը և մասնագիտության տեսակները: Որոշել, թե որ մասնա-

գիտական ոլորտն է գրավում նրանց կամ չի գրավում: 

Զրույց մասնագիտական պատրաստվածության մասին:  

Մասնակիցները քննարկում և կարևորում են յուրաքանչյուր մարդու 

կյանքում նպատակը գիտակցելու անհրաժեշտությունը: Անձի՝ որպես 

մասնագետի ծնունդը բարդ և անհատական գործընթաց է: Այսօր մասնա-

գիտանալը անձի այս կամ այն հմտությունների և կարողությունների 

դրսևորման բարձրագույն աստիճանն է, որում նա տեսնում է ինքնիրաց-

ման հիմնական ձևը՝ հասարակության մեջ գործունեություն ծավալելը:  

 

«Գուշակիր մասնագիտությունը» վարժանք 

Մասնակիցները նստում են շրջանաձև, նրանցից մեկը դուրս է գալիս 

սենյակից, մյուսները քննարկում և մտապահում են մի մասնագիտու-

թյուն: Մասնակիցները շարժումներով և դիմախաղով փորձում են բա-

ցատրել տվյալ մասնագիտությունը, իսկ ներս մտնողը պետք է գուշակի: 

Գործողությունը կարելի է կրկնել մի քանի անգամ:  

 

ԸՆԴՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՄՄԱ ¡ 

 

Նպատակը՝ ընդհանուր կարողությունների զարգացման մակարդա-

կի որոշում: «Ընդունակություն» հասկացության բացահայտում, մարդու 

կյանքում և աշխատանքում վերջինիս դերի գիտակցում: 

Առաջադրանքներ՝ ապահովել, որ մասնակիցները հասկանան իրենց 

ունակությունների վերաբերյալ գիտելիքների անհրաժեշտությունը (կա-

տարել թեստավորում) և օգտագործեն դրանք ապագա մասնագիտություն 

ընտրելիս (ընդունակությունների թեստավորում Ռ. Ամթհաուերի գործի-

քակազմով կամ որևէ այլ նախընտրելի մեթոդիկաներով՝ ուղղված հիշո-
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ղության, ուշադրության, մտածողության, երևակայության, ստեղծարա-

րության, խոսքի գնահատմանը): 

Զրույց ընդունակությունների մասին թեստավորումից առաջ:  

Ընդունակությունները մարդու անհատական առանձնահատկու-

թյուններն ու հոգեբանական հատկանիշներն են, որոնք օգնում են հաջո-

ղության հասնել ցանկացած գործունեության մեջ: Ընդունակությունները 

տարբեր են, և անձը, կախված իր ունակություններից, կարող է հաջողու-

թյուններ կամ անհաջողություններ ունենալ տարբեր ոլորտներում:  

Անհրաժեշտ է մասնակիցերին պատրաստել թեստավորման և բա-

ցատրել կանոնները: Մասնակիցների հետ միասին հաշվել թեստից 

ստացված արդյունքները և քննարկել: 

Խմբավարը որպես ամփոփում շեշտում է, որ յուրաքանչյուր անձ ու-

նի ունակություններ, և կարողությունների իմացությունը օգնում է լուծել 

այնպիսի կարևոր խնդիր, ինչպիսին է մասնագիտության ընտրությունը: 

Ընդունակությունները օգնում են տեղեկատվության արագ ձեռքբերմանը, 

համախմբմանը և արդյունավետ օգտագործմանը, գիտելիքների և հմտու-

թյունների գործադրմանը: Ընդունակությունները, տաղանդը և դրանց 

դրսևորման տարբեր ձևերը պետք է դիտարկել հոգեկան մյուս գործըն-

թացների հետ փոխկապակցված: Յուրաքանչյուր անձ ունի իրեն հատուկ 

ընդունակությունների զարգացման ներուժ, թաքնված հնարավորություն-

ներ: Ընդունակությունները տարիքից և սեռից, առողջական կարգավիճա-

կից անկախ են: Դրանք կարող են առաջանալ ինչպես վաղ տարիքում 

(Մոցարտ, Լերմոնտով), այնպես էլ ավելի ուշ: Միայն պետք է գտնել այդ 

«կարևորը» ձեր մեջ և զարգացնել: Փնտրեք, փորձեք, օգտագործեք ամեն 

առիթ ձեր ներքին աշխարհի նոր կողմերը, ձեր ունակությունները բացա-

հայտելու համար: 

 

«Արա այնպես, ինչպես ես» վարժանք 

Խմբավարը ցույց է տալիս մասնակիցներին շարժումներ` ընդօրինա-

կելով տարբեր մարզաձևերի (լող, բռնցքամարտ, դահուկասպորտ և այլն): 

Նույնը կրկնում են նաև մասնակիցները. նրանցից մեկը ցուցադրում է որ-

ևէ սպորտաձևի մարմնական շարժումներ, իսկ մյուսները կրկնում են: Եզ-

րափակելով քննարկում են յուրաքանչյուր մասնակցի ֆիզիկական կարո-

ղություններն ու շարժումների հմտությունները: 
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ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՈՒՐԳ ¡ 

 

Նպատակը՝ ծանոթացում մասնագիտությունների դասակարգմանը, 

սխեմայի կառուցման միջոցով ապագա մասնագիտության «բանաձև» 

կազմելուն: 

Առաջադրանք՝ գրել երազանքի մասնագիտության բանաձևը: 

 «Մասնագիտության բանաձև» վարժանք 

Գրատախտակին նկարում ենք «5-հարկանի բուրգ»: Մասնակիցները 

խմբավարի հետ միասին լրացնում են 4 ստորին հարկերը, իսկ 5-րդ հար-

կի յուրաքանչյուր մասնակից պետք է գրի առնի իր մասնագիտության 

«բանաձևը»: Սխեմայի կառուցումը ուղեկցվում է խմբավարի և մասնա-

կիցների միջև զրույցով, որի ընթացքում տրվում են հարցեր, բերվում օրի-

նակներ: 

Իմ ապագա մասնագիտությունը (երազանքի մասնագիտություն) բա-

նաձևի բուրգը ունի հետևյալ տեսքը. 

 

Աշխատանքային պայմաններ 

(որտե՞ղ աշխատել) 

 

5․ 

 

4․․ 

 

Բանաձև 

 

Խմբեր 

Աշխատանքի միջոցներ 

(ինչպե՞ս աշխատել) 

3… 

 

Բաժիններ 

Աշխատանքի նպատակը 

(ի՞նչ անել) 

2……. 

 

Դասեր 

Աշխատանքի առարկան 

(ինչո՞վ աշխատել) 

1…․․…․․․․. Մասնագիտություններ 

 

Առաջին հարկի լրացում՝ մասնագիտություններ:  

Բոլոր մասնագիտությունները կարելի է բաժանել 5 տեսակի ՝ կախ-

ված աշխատանքի առարկայի բնութագրերից: Աշխատանքի առարկան 

պատասխանում է «Ինչի՞ հետ աշխատել» հարցին, այսինքն՝ այդ մասնա-

գետությունը ինչին է ուղղված: Այն մասնագիտությունները, որոնցում 

ուղղված են բնության օբյեկտներին, դրանք «Մարդ-բնություն» տեսակն է, 

մասնագիտության առարկաներն են բնության տարրեը (բանջարեղենը, 

սերմնաբուծարանը, հողի մասնագետը, անասնաբույժի օգնականը և 
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այլն): Այն մասնագիտությունները, որոնցում աշխատանքն ուղղված է 

տեխնիկական օբյեկտներին (մեքենաներ, մեխանիզմներ, նյութեր) 

«Մարդ-տեխնիկա» տիպի մասնագիտություններ են (կառավարման վա-

հանակի օպերատոր, վարորդ, ինժեներ, փականագործ և այլն): Մասնա-

գիտությունները, որոնցում աշխատանքի ուղղվածությունը մարդն է 

«Մարդ-մարդ» տիպի մասնագիտություններ են (մանկապարտեզի դաս-

տիարակ, վաճառող, բժիշկ, ուսուցիչ և այլն): Այն մասնագիտությունները, 

որոնցում աշխատանքներն ուղղված են նշաններին, համարներին, բա-

նաձևերին, տեքստերին (տեղեկատվությանը), սրանք «Մարդ-նշանային 

համակարգ» տիպի մասնագիտություններ են (այս տեսակի մասնագի-

տությունները շատ բազմազան են. քարտուղար-տպագիր, տեխնիկական 

խմբագիր, թարգմանիչ, հաշվապահ, նոտար և այլն): Այն մասնագիտու-

թյունները, որոնցում աշխատանքն ուղղված է արվեստի առարկաներին 

կամ դրանց ստեղծման պայմաններին, պատկանում են «Մարդ-գեղար-

վեստական պատկեր» տիպին (նկարիչ, դեկորատոր, շինարար նկարիչ, 

փորագրիչ, դիզայներ և այլն):  

1-ին աստիճանում մասնակիցները լրացնում են մասնագիտության 

խումբը:  

2-րդ հարկի՝ դասերի լրացումը: 

Աշխատանքը կատարելիս մարդը առաջնորդվում է որոշակի նպա-

տակներով, այսինքն՝ իր մտքում կառուցում է գործունեության արդյունք-

ների պատկերը: Աշխատանքի նպատակը, օրինակ, կարող է լինել՝ ճա-

նաչողական, փոխակերպող և հետախուզական: 

3-րդ հարկի՝ մասնագիտությունների բաժինների լրացում: 

Մարդը կատարում է իր աշխատանքը որոշակի աշխատանքային մի-

ջոցների օգնությամբ (ինչպե՞ս աշխատել): Լրացնում ենք, օրինակ, ձեռ-

նարկ, գիրք, համակարգիչ, մեխանիկական սարք, ավտոմատ գործիքներ, 

ֆունկցիոնալ աշխատանքային այլ միջոցներ: 

4-րդ հարկի՝ աշխատանքի պայմանների լրացում:  

Մարդը աշխատանքներ է կատարում որոշակի պայմաններում (որ-

տե՞ղ աշխատել): Աշխատանքային պայմաններն են՝ տնային, դրսի, ար-

տասովոր, արտակարգ և այլն։  

Մասնագիտության «բանաձևի» սահմանում․ 
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Բոլոր հարկերը լրացնելուց հետո մասնակիցը բուրգի վերին՝ 5-րդ 

հարկում գրում է իր նախընտրած մասնագիտության «բանաձևը»:  

 

 

ԵՐԿԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆ  

ՄԱՍԻՆ ¡ 

 

Նպատակը՝ բնորոշել մասնագիտական պատրաստվածության ուղին 

և դրանում առկա հեշտ և դժվար հաղթահարելին: 

Առաջադրանքներ՝ գնահատել մասնագիտական պատրաստվածու-

թյան հնարավորությունները: 

«Երկխոսություն մասնագիտությունների վերաբերյալ ...», «Այո՛,     

բայց ...» վարժանք 

Խմբավարը մասնակիցներին առաջադրում է ավարտել «Երկխոսու-

թյունը մասնագիտությունների մասին» վարժությունը - «Այո՛, բայց ...», 

տրվում են համապատասխան թերթիկներ (ըստ ստորև ներկայացված 

պնդումների): Թեման ներկայացնելուց հետո մասնակիցների միջև 

քննարկում է տեղի ունենում, որի ընթացքում խմբավարի հետ պարզա-

բանվում են այն դժվար և հեշտ հաղթահարելի խոչընդոտները, որոնք 

ուղեկցում են մասնագիտության պատրաստվածության ընթացքը:  

 

1. մասնագիտության միայն արտաքին տեսքով հիանալը, առանց 

հաշվի առնելու նրա սահմանափակումները, 

2. մասնագիտության ընտրությունը՝ հաշվի առնելով միայն հասա-

րակության մեջ հեղինակությունը կամ տարածվածությունը, 

3. միայն բարձր աշխատավարձի հիման վրա ընտրություն, 

4. ընտրություն անմիջական միջավայրի ազդեցության տակ, առանց 

հատուկ անձնական ցանկությունների, 

5. ընտրություն միայն առարկայի մասնագիտության հետ նույնակա-

նացմամբ, 

6. որոշակի մասնագիտության ներկայացուցչի նկատմամբ դրական 

վերաբերմունքի փոխանցումը հենց այդ մասնագիտության նկատ-

մամբ,  
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7. մասնագիտության ընտրությունը «ընկերության համար», ընկեր-

ների հետ,  

8. ընտրություն, առանց հաշվի առնելու անհատական ունակություն-

ները, հասկանալու անձնային առանձնահատկությունները (հա-

կումներ, կարողություններ, պատրաստվածություն և այլն), 

9. մասնագիտություն ընտրելիս սեփական ֆիզիկական բնութագրե-

րի, թերությունների անտեղյակությունը կամ թերագնահատումը, 

10. հասարակության համար կարևոր մասնագիտությունների վերա-

բերյալ կարծրատիպային մտածողությունը, որոնցով զբաղվելը եր-

բեմն համարվում է անպարկեշտ («մատուցողներ», «նորաձևու-

թյան մոդել» և այլն): 
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Նպատակը՝ հասկանալ անձնական մասնագիտական պլանները և 

զարգացման հեռանկարները, կառուցել ապագայի մասնագիտական 

պատկերացումների սխեման: Բացահայտել՝ կենսագործունեության մեջ 

ինչպիսի բաղկացուցիչ մաս են կազմում մասնագիտական հեռանկարնե-

րը և կյանքի նպատակները: 

Առաջադրանքներ՝ դուրս բերել այն բաղադրիչները, որոնք մասն են 

կազմում ապագայի Համեմատել մասնագիտության ընտրության սխեման 

կամ մոդելը ուրիշ այլ մոդելների հետ:  

«Ապագա մասնագիտական պատրաստվածության» վարժանք 

Խմբավարը մանրամասն ներկայացնում է այնպիսի գործոնի մասին, 

ինչպիսին է անձնական մասնագիտական ծրագիրը: Խմբավարը զրույցի 

ընթացքում շեշտում է, որ ծրագիրը չի նշանակում, թե ինչ է գրվում թղթի 

վրա և վերնագրված է «Պլան», այլ նշանակում է պատկեր, ապագայի մաս-

նագիտական ներկայացում: Այն ներառում է. 

1. Մասնագիտական հեռահար նպատակներ (երազանքներ)։ 

2. Մասնագիտական մոտակա նպատակներ (հեռավոր նպատակին 

հասնելու փուլեր և եղանակներ): 

3. Ինքն իրեն ճանաչելը (առաջադրված նպատակներին հասնելու 

սեփական հնարավորությունների գնահատում): 

4. Նպատակներին հասնելու պատրաստվածության ուղիների իմա-

ցություն: 

5. Մասնագիտության պատրաստվածության գնահատում (ծրագրե-

րի գործնական իրականացում): 

6. Մասնագիտական հմտությունների պահեստային ընտրանքներ և 

դրանց դասակարգում ՝ որպես հեռավոր նպատակին հասնելու ու-

ղիներ: Կան դեպքեր, երբ մասնագիտական պատրաստվածությու-

նը չի համընկնում նպատակների հետ և համարվում է անկախ 

գործունեության ուղի:  

7. Մասնագիտական նպատակների և մասնագիտական պատրաստ-

վածության միջև չափազանց անհամապատասխանության առկա-
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յության դեպքում մեկ այլ մասնագիտական գործունեության տե-

սակի ընտրություն: 

«Իմ մասնագիտական պատրաստվածությունը» վարժանք 

Մասնակիցներին առաջարկվում է առանձին թերթիկի վրա նկարել 

պատկեր` «Իմ ապագա մասնագիտությունը կամ իմ մասնագիտական 

պատրաստվածությունը» թեմայով, և այն ներկայացնել խմբին, քննարկել 

և ափոփել մասնագիտական պատրաստվածության վերաբերյալ պատկե-

րացումները: 

 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՄԵԿՆԱՐԿԻ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐ ¡ 

 

Նպատակը՝ բոլոր վարժանքների տեսական գիտելիքների, ախտորո-

շիչ և տեղեկատվական բլոկների ամփոփում և համակարգում: Ինքնագա-

նահտման, տվյալների համեմատության և մասնագիտական պատրաստ-

վածության հմտությունների ձևավորում: 

Առաջադրանքներ՝ լրացնել «Մասնագիտական մեկնարկի թերթը», 

վերլուծել սեփական անձի մասին տեղեկությունները, մասնագիտություն-

ների աշխարհի մասին տեղեկությունները և դրանց հիման վրա ար-

դյունքներ ստանձնելը մասնագիտության նախնական պատրաստվածու-

թյան վերաբերյալ: 

  

«Մասնագիտական մեկնարկ» վարժանք 

 

Մեկնարկային թերթիկի օրինակ․ 

1.  Հետաքրքրություններ  

2.  Հակումներ  

3.  Ընդունակություններ  

4.  Պատրաստակամություն  

5.  Հնարավորություններ  

6.  Առողջություն  

7.  Հասարակական պահան-

ջարկ 

 

8.  Անհատական առանձնա-

հատկություններ 
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«Մասնագիտական մեկնարկի թերթիկը» լրացնելու համար մասնա-

կիցները աշխատանքի ընթացքում ձեռք բերված արդյունքների հիման 

վրա ամփոփում են և լրացվում համապատասխան «Մասնագիտական -
մեկնարկի թերթիկ»-ում: Դրա հիման վրա կատարում են սեփական եզ-

րակացությունները մասնագիտության նախնական ընտրության և պատ-

րաստվածության վերաբերյալ: 

Խմբավարը ուղղորդում է քննարկումները՝ շեշտադրելով, որ մասնա-

գիտությանը գիտակցված պատրաստվելու համար կարևոր է՝ անձը 

հաշվի առնի. 

1. Հետաքրքրություններ - կարևոր է գնահատել, որ այս կամ այն չա-

փով դրսևորվող հակումը պարզապես հետաքրքրություն է, այլ ոչ 

թե մասնագիտական  կայուն հետաքրքրություն: Մասնագիտա-

կան հետաքրքրություններն ապահովում են մասնագիտական -
պատրաստվածության զարգացումը: 

2. Հակումներ - նախատրամադրվածությունն է այս կամ այն գործի 

մեջ ներգրավվելու։  

3. Ընդունակություններ - անձի անհատական հոգեբանական հատ-

կանիշներ, որոնք պայման են ցանկացած գործունեության հաջող 

իրականացման համար։ 

4. Պատրաստակամություն ինչ-որ բանի կատարման համար, ցան-

կությունների և գործողությունների միջև համապատասխանու-

թյուն։ 

5. Հնարավորություններ - միջոցներ, պայմաններ՝ ինչ-որ բան իրա-

կանացնելու համար։ 

6. Առողջություն՝  ֆիզիկական, հոգեկան, հոգեբանական։ 

7. Հասարակական պահանջարկ - հասարակության կողմից 

ընտրված մասնագիտության կարիքը։ 

8. Անձնային անհատական առանձնահատկություններ՝ բնավորու-

թյուն, խառնվածք, ուժեղ կողմեր, սահմանափակումներ: 

«Մասնագիտական մեկնարկի թերթը» լրացնելիս մասնակիցներն աշ-

խատում են ինքնուրույն, խմբավարը նրանց տրամադրում է անհատա-

կան օգնություն, օգնում է համեմատել, համադրել ախտորոշիչ տվյալներն 

ու մասնագիտական մտադրությունները, կատարել եզրակացություններ 

և այլն: 
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10 ՏԱՐԻ ԱՆՑ ¡ 

 

Նպատակը՝ մասնագիտական գիտելիքների, ձեռքբերումների և հե-

ռանկարների ինքնագնահատում: 

Առաջադրանք՝ սովորել կարևորել և ինքնագնահատել նախկինում 

ձեռք բերած մասնագիտական գիտելիքները, անձնային կարողություննե-

րը և ամրապնդել դրանք նորովի օգտագործելու համար, վերաիմաստա-

վորել մասնագիտական կյանքը:  

«Հանդիպում տասը տարուց» վարժանք 

Վարժանքի մասնակիցները բաժանվում են զույգերի: Խմբավար.- 

«Եկեք ժամացույցը առաջ դնենք 10 տարի: Հիմա մենք ապրում ենք ... տա-

րում: Ձեր կյանքում շատ բան է փոխվել: Դուք հիմա արձակուրդում եք: 

Ամառ է: Եկել եք այն քաղաքը կամ վայրը, որտեղ դպրոց եք հաճախել: 

Քայլում եք փողոցով և հանդիպում եք Ձեր դասընկերոջը: Ձեր միջև աշ-

խույժ խոսակցություն է ծագում տարիների ընթացքում տեղի ունեցածի և 

Ձեր արածի վերաբերյալ: Ձեզ տրվում է 5 րոպե»:  

Երբ խոսակցությունն ավարտվում է, բոլորը նստում են շրջանաձև և 

ներկայացնում են յուրաքանչյուր մասնակցին, կատարում խմբային 

քննարկումներ: 
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