
Մ Ա Ն Կ ԱՎ Ա Ր Ժ ՈՒ Թ 3 ՈՒ Ն
Հիմնադիր' ՀՀ  ԿԳՆ Կրթության ազգայինինստիտուտ 2 0 0 8 / 1 -  2

Գլխավոր խմբագիր' 0անուկ 0կրտչյան 
Պատասխանատու քարտուղար' Սարգիս Գալոյան

Խմբագրական խորհուրդ
Արտուշ Ղուկասյան •  դ.
Արմեն Թռչունյան •  դ.,
Անահիտ Բախշյան
Գագիկ 0ելիքյան •  թ.
էդվարդ Ղազարյան •  դ.,
Իգոր Կարապետյան •  դ.
Կարեն 0ելքոնյան
Հրանտ Ավանեսյան •  դ.
0անուկ 0կրտչյան •  թ.
Յուրի Յուզբաշյան •  դ.
Նորայր Ղուկասյան
Սարիբեկ Հակոբյան •  թ.
Սուրեն Զոլյան •  դ.
Սիլվա Աչոյան
Վանյա Բարսեղյան •  դ.
Վահրամ Ղազարյան •  թ.

ակադեմիկոս

Խմբագրական կազմ
Անի 0ելիքսեթյան 
Արմինե Դավթյան

Հասցեն' Տիգրան 0եծի 67: Հեռ' 57-11-16, 57-21-00: 
Հանձնված է տպագրության' 10. 05. 08 
Ծավալը' 8 տպ. մամուլ: Տպաքանակը' 2010:
Թուղթ' օֆսեթ: Չափսը' 70X100 1/б:
Գինը' 665 դրամ, միացյալ զույգ համարինը' 1330 դրամ:

Դպրոցներին տրվում է ԱՆՎՃԱՐ

Գրանցման վկայական' 010 000160

375111, 67 Tigran Metsi, Yerevan, Armenia 
Phone 571116, 572100

Տպաքանակը' 2010 օրինակ



Մանկավարժություն 1-2. 2009թ. 
Բ ո վ ա ն դ ա կ ու թ յ ու ն

ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
Մանուկ Մկրաչյան
ժամանակակից դիդակտիկայի հիմնահարցերը ըստ Վ. Դյաչ ենկռյի ..................  5

ԿՐԹԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
Ալբերա Ոսկանյան, Կարինե Մեփքյան
■Քոլեջից բահ անցման հիմնախնդիրները և լուծման ուղիները................................ 15

ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ 
Իգոր Կարապետյան, Նարա Անթանյան
Արժեքային համակարգի ձևավորման առանձնահատկությունները «անկայուն» 
հասարակության պայմաններում.................................................................................. 24

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՐՏԵՐԿՐՈՒՄ
Լ. Ս. Վոլկովա, Ն. Ե. Գրաշ, Ա. Մ. Վոլկով
Ռուսաստանյան դեֆեկտոլոգիայով առկա ինտեգրացված ուսուցման որոշ 
խ նդիրներ........................................................................................................  34

ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ 
Աստղիկ Բալայան
Րիվինի մեթոդիկան որպես սովորողների կարդալու կարողության զարգացման 
արդյունավետ միջոց..........................................................................................................  44

Սուսաննա Նավասարդյան, Լիդա Սահակյան
Նախագծային մեթոդը որպես սովորողների ստեղծագործական մտածողության 
զարգացման միջոց.............................................................................................................. 54

Գուրգեն Կանեցյան
Ուսումնական բանավեճը որպես ուսուցման ինտերակտիվ մեթոդի բաղադրիչ... 63

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
Արմինե Խաչատրյան
Նախադպրոցականների խոսքի թերզարգացման հոգեբանական պատճառները... 68

ԲԱՐՈՅԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
Լուսինե Շադինյան
«Բարոյական դաստիարակություն» հասկացության վերլուծությունը դաստիա
րակության արդի հայեցակարգերի համաաեյ̂ սաшl...............................................  75

ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 
Նանա Գրիգորյան
Ուսանողների տեսական գիտեիքների և գործնական հմտությունների գնահատու
մը համակարգչ ային գրաֆիկայում................................................................................  86



Մանկավարժություն 1-2. 2009թ.
ՏԵՍԱԿԵՏ 
Սասռւն Աբազյան
ՈւսուցմաԸինտեգրացված ձևի կիրառումը նորակոչիկ զինվորների տակտիկական 
ուսուցման գործընթացը կազմակերպ եի......................................................................  ց շ

Հասմիկ Արամյան
Գիտահետազոտական և մանկավարժական գործունեության հարաբերակցու

թյա ն խնդիրները.................................................................................................................  98

ՊԱՏՄԱԿԱՆ
Շողիկ Ոսկանյան, Արուսյակ Հովհաննիսյան
Պերպերյան վարժարանը և նրա դերը հա յ դպրոցի զարգացման պատմության 
էջերում..................................................................................................................................  109

Լուսինե Ղազարյան, Սվետլանա Սարության
Նախադպրոցական մանկավարժության զարգացման պայմանները հա յ մանկա
վարժության պատմության մեջ..........................................................................................  124



Մանկավարժություն 1-2. 2009թ. 
С о д е р ж а н и е

ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ 
Манук Мкртчян
ПроБлемы современной дидактики по В . Д ьяченко...................................  6
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
Алверт Восканян, Карине Меликян
ПроБлем а перехода и з колледж а в  ву з и  пути ее р азр еш ен и я ................  15
ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ 
Игорь Карапетян, Нара Антанян
ОсоБенности  ф ормир ования системы ценностей в  услови ях «неста-
бшьного»  овщ еств а ............................................................................................... 2 2
ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ  
Л. С. Волкова, Н. Е. Граш, А. М. Волков

Н ек оторы е провлемы  интегр ир ованного овр азования в  р оссийск ой
деф ектологи и ..........................................................................................................  32
МЕТОДИЧЕСКОЕ 
Астгик Балаян
И спользование методики  Ривина к ак  эф ф ективный способ р азвити я
навы ков чтения учащихс я ...................................................................................  43
Сусанна Навасардян, Лида Саакян
М етод проектирования к ак  средство р азвити я твор ческих спосовнос-
тей учащихся ............................................................................................................. 53
Гурген Канецян
Учевн ая дискусси я к ак  составн ая часть интер ак тивного метода ову-
чения........................................................................................................................... 61
ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 
Армине Хачатрян
П сихологические причины недор азвити я речи  д етей д ошкольного
возр аста......................................................................................................................  6 7
НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 
Лусине Шадинян
Сущность нрав ственного воспитания в  овщ еовразовательной  ш коле ... 77  
ОБУЧЕНИЕ И ОЦЕНИВАНИЕ 
Нана Григорян
Оценка теор ети ческих знаний и  прак тических навыков студентов по
компьютерной  гр аф и к е .........................................................................................  86
ТОЧКА ЗРЕНИЯ 
Сасун Авазян

Применение интегрированного овучения в  процессе организации 
такти ческого овучения нововр анцев ...............................................................  д3
Асмик Арамян



Մանկավարժություն 1-2. 2009թ.
ПроБлема соотнош ения научно-исследовательских и  педагогических 99  
видов деятельности ................................................................................................

ИСТОРИЧЕСКОЕ
Шогик Восканян, Арусяк Оганесян
Ш кола П ерперян и  ее роль в  истории развития армянской ш колы   110

Лусине Казарян, Светлана Марутян
У словия развития дош кольной педагогики в  истории армянской  
педагогики ................................................................................................................  124



Մանկավարժություն 1-2. 2009թ. 

ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Վ Կ. Դյաչեսկռ

Երբ ասում ենք «կոլեկտիվ ուսուցման եղանակ», հասկանում ենք Վ. Դյաչենկո: 
Նրա ողջ գիտակցական կյանքը մի շռայլ նվիրում էր, նվիրում ուսուցման կազ

մակերպման նոր ձևի տեսական հիմնավորմանն ու պրակտիկայում ներդրմանը: Նրա 
գիտական, գեղարվեստական բարձր մակարդակով գրված տասնյակ գրքեր ու բազ
մաթիվ հոդվածներ մեկընդմիշտ մտել են ժամանակակից մանկավարժական մտքի գան
ձարան: Այսօր հարյուրավոր դպրոցներ, ինչպես Ռուսաստանում, այնպես էլ այլ 
երկրներում իրենց ուսումնական պարապմունքները կազմակերպում են' հիմնվելով 
ուսուցման այդ տեխնոլոգիայի վրա:

Կոլեկտիվ ուսուցման գաղափարներից անմասն չի մնացել նաև մեր կրթական 
հանրությունը: Հայ գիտնականները ուսումնասիրել և արժևորել են Վ. Դյաչենկոյի ման
կավարժական հայացքները: Երկար տարիներ նրան աշակերտել է հայտնի մանկա
վարժ' (այժմ' Գնահատման և թեսթավորման կենտրոնի տնօրեն) Մանուկ Մկրտչյանը: 
Արդյունքում կոլեկտիվ ուսուցման տեխնոլոգիան հարստացել է մոտ մեկ տասնյակի 
հասնող նոր մեթոդիկաներով, որոնք կիրառվում են Ռուսաստանի և Հայաստանի մի 
շարք դպրոցներում:

2008թ.-ի հունվարի 15-ին, 85 տարեկան հասակում, Վ. Դյաչենկոն վախճանվեց; 
«Մանկավարժություն» ամսագրի խմբագրությունն իր ցավակցությունն է հայտնում նրա 
հարազատներին, ընկերներին ու գրչակից եղբայրներին:

Որպես մարդկությանն ու մանկավարժական գիտությանը թողած նրա ժառան
գության ու անձի հանդեպ հարգանքի համեստ դրսևորում, ընթերցողին ենք ներկայաց
նում Վ. Դյաչենկոյի մանկավարժական հայացքների մասին Մ. Մկրտչյանի վերլու
ծական հոդվածը:

ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԴԻԴԱԿՏԻԿԱՅԻ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ ԸԱՏ

Վ. ԴՅԱՉԵՆԿՈՅԻ 

Ներածություն

Համարձակ կարելի է ասել, որ նոր սերնդի ուսուցման ու դաստիարակության 
հիմնախդիրները բոլոր ժամանակներում և ամենուրեք եղել ու մնում են
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մարդկային հասարակության գրլխավոր հոգսերից մեկը: Գործնականորեն 
դժվար է առանձնացնել որևէ խոշոր մտածողի, որն իր աշխատություններում 
այսպես թե այնպես շոշափած չլինի այդ հարցը1: Բնական է, որ ուսուցման ու դաս
տիարակության պատմահասարակական փորձը, վաղ թե ուշ, պետք է 
առանձնացվեր ոչ միայն որպես ըմբռնող մտածողության օբյեկտ, այլ նաև որպես 
գիտահետազոտական գործունեության առարկա:

Արդեն միջին դարերում մանկավարժությունը նշմարվում ու առանձնանում է 
որպես մտավոր գործունեության ինքնակա ոլորտ: Բայց եթե մեծագույն մանկա
վարժների (Յան Ամոս Կոմենսկի և այլք) մանկավարժական գործունեությունը 
դրսևորվեց որպես առանձնահատուկ արհեստ ու արվեստ, իսկ նրանց 
մանկավարժական աշխատությունները ուսումնադաստիարակչական 
գործընթացի կազմակերպման յուրահատուկ կանոններ ու ցուցումներ էին, ապա 
20-րդ դարում մանկավարժական տեսությունները հավակնում էին արդեն լինելու 
գիտական: Նոր ձևավորված սոցիալական ու մարդաբանական գիտությունները' 
հատկապես հոգեբանությունը, հավակնում էին նրան, որ բացահայտել են 
ուսուցման ու դաստիարակության հիմնական օրենքներն ու օրինաչա
փությունները, և որ պրոբլեմը դրանց կիրառումն է գործնական դաշտում: 20-րդ 
դարի կեսերին ընթանում էին լուրջ բանավեճեր ուղղված մանկա- 
վարժագիտության «հոգեբանականացման» (պսիխոլոգիզմի) հաղթահարմանը: 
Հենց այդ փուլում էր, որ Վիտալի Դյաչենկոն հանդես եկավ հանուն ուսուցման 
կազմակերպման ու դրա պատմական զարգացման օբյեկտիվ օրենքներն 
ուսումնասիրող հատուկ գիտության' դիդակտիկայի ստեղծման, միաժամանակ 
մշակելով այդ գիտության հիմունքները: Ցավոք Վ. Դյաչենկոն պաշտոնական 
շրջաններում ոչ ցանկալի հեղինակ էր, սակայն վերջին քսան տարիների ընթաց
քում նա, այնուամենայնիվ, կարողացավ հրատարակել մի շարք մենագրություն
ներ [1,6], բազմաթիվ հոդվածներ և ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ:

Վ. ԴՅԱՉԵՆԿՈՅԻ ԴԻԴԱԿՏԻԿԱՅԻ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ

1 Կարդալով Սոկրատի մի շարք երկխոսությունները, որոնք շարադրված են Պլատոնի հայտնի 
«Երկխոսություններ» աշխատությունում, կամ ծանոթանալով տարբեր ուսումնական առարկաների 
իմաստի ու նշանակության մասին Դեկարդի դատողությունների հետ, որոնք շարադրված են նրա հայ
տնի «Քննախոսություն մեթոդի մասին» աշխատությունում, ակամայից հակվում ես մտածելու, որ 
մարդկային մտքի պատմությունը անընդհատ կրկնվում է:
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Վ. Դյաչենկոյի մոտեցման ելակետային դրույթը ուսուցման մատերիա- 

կանության հարցն է. ուսուցումը հանդիսանում է փոխազդեցություն մարդկանց 
միջև և հենց դրանում է նրա մատերիականությունը:

Հաջորդ կարևորագույն դրույթը հետևյալն է. կրթության ոլորտին բնորոշ են 
օբյեկտիվ օրինաչափություններ և պատմահասարակական զարգացման փուլեր: 
Փաստորեն, ընդհանուր իմաստով զարգացումը հենց անցումն է մի փուլից 
մյուսին:

Եվս մեկ կարևոր պահ. ուսուցման մասին հատուկ գիտության' դիդակտի
կայի ստեղծման հարցադրումը: Ըստ Վ. Դյաչենկոյի, այդ գիտությունը պետք է 
կառուցվի ուսուցման էության սահմանման ու դրանից բխող ուսումնադաստիա- 
րակչական գործընթացի պատմական զարգացման օրինաչափությունների 
բացահայտման հիման վրա: Ընդ որում անհրաժեշտ կլինի ուսումնասիրել ու 
բնորոշել զարգացման ներկա փուլի օբյեկտիվ հակասությունները և ձևակերպել 
հաջորդ փուլի գործառության սկզբունքները (հետագայում նա դրանց կանվանի 
«ուսուցման լրիվ սկզբունքներ»):

ՈւՍՈւՑՍԱՆ ԷՈւԹՑՈւՆԸ (ԲԱՑԱՏՐՈւԹՑՈւՆՆԵՐ ԵՎ 
ՍԵԿՆԱԲԱՆՈւԹՑՈէՆՆԵՐ)

Ուսուցումը, ըստ Վ. Կ. Դյաչենկոյի, մարդկանց միջև հատուկ կերպով 
կազմակերպված հաղորդակցություն է (ձայնանշանային փոխազդեցություն), 
որի ընթացքում վերարտադրվում ու յուրացվում է պատմահասարակական 
փորձը' մարդկային գործունեության բոլոր տեսակները:

«Ուսուցումը ձայնանշանային փոխազդեցություն է գիտելիք ու փորձ 
ունեցողների և դրանք ձեռք բերողների միջև»:

Ուշադրություն դարձնենք այս սահմանումներում մի քանի կողմերի վրա: 
Ուսուցման գործընթացը դա վերարտադրման գործընթաց է, այլ ոչ թե ասելու, 

լսելու և վերապատմելու: Իսկ վերարտադրվում ու յուրացվում է պատ
մահասարակական փորձը: Այսինքն' ուսուցման բովանդակությունը պատմահասա
րակական փորձն է: Իսկ պատմահասարակական փորձը հանդես է գալիս մարդ
կային գործունեության տեսակների ձևով: Այսինքն' ուսուցման բովանդակության 
միավորը դա մարդկային գործունեության տեսակն է:

Ահա ելակետային դիրքորոշումը' մատերիալիստական և գործունեական: Այն 
հնարավորություն է տալիս վերլուծելու ուսուցման գործընթացի կառուցվածքը և
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արտածելու մյուս մանկավարժական հասկացությունները' որպես ածանցյալներ 
ուսուցման էության ըմբըռնումից:

Նկատենք, որ ուսուցման էության վերաբերյալ հարցը պարզերից չէ: Այս 
հարցի կապակցությամբ մանկավարժագիտական տեսություններում գոյություն 
ունեն տարբեր մոտեցումներ: Ուսուցումը աշխատանք է, ուսուցումը ճանաչողա
կան գործունեության տեսակ է, ուսուցումը հաղորդակցություն է սովորեցնողների 
ու սովորողների միջև, ուսուցումը մշակույթի փոխանցում է և այլն: Սակայն 
կարևորը զուտ այդ հարցին պատասխանելը չէ, այլ ուսուցման էության այնպիսի 
սահմանում գտնելը, որը հնարավորինս ավելի ճշգրիտ է արտացոլում ուսուցման 
ինքնատիպությունը' որպես պատմահասարակական պրակտիկայի ինքնուրույն 
ոլորտի:

ՈւՍՈւՑՍԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈւՐ
ՁԵՎԵՐԸ

Ուսուցման գործընթացի կառուցվացքային հիմքերը պարզաբանելու համար 
Վ. Դյաչենկոն ներմուծում է «ուսուցման կազմակերպման ընդհանուր ձևեր» 
հասկացությունը, որոնք մարդկանց միջև հաղորդակցություն կազմակերպելու 
հիմնական կառուցվածքային ձևերն են: Դրանք համապատասխանաբար հե
տևյալներն են.

ւսուցման կազմակերպման անհատական ձև. սա մարդկանց միջնորդավորված հա
ղորդակցումն է,

ւսուցման կազմակերպման զույգային ձև. սա մարդկանց անմիջական հաղորդակ
ցումն է զույգերով' զույգերի անփոփոխ կազմով,

ւսուցման կազմակերպման խըմբային ձև. սա մարդկանց այնպիսի անմիջական 
հաղորդակցումն է խմբում, երբ յուրաքանչյուր պահին մեկը հաղորդակցման 
տեքստը հղում է միաժամանակ բոլորին,

ւսուցման կազմակերպման կոլեկտիվ ձև. սա մարդկանց հաղորդակցումն է խմբում' 
կազմակերպված այնպես, երբ ամեն մեկը հերթով հաղորդակցվում է մյուսների 
հետ: Փաստորեն սա խմբում փոփոխակամ կազմով զույգերով կազմակերպված 
հաղորդակցումն է:

ո

ո

ո

ո
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ՈւՍՈւՑՍԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՊԱՏՄԱՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ 
ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ

Այս հասկացությունը Վ. Դյաչենկոյի դիդակտիկայում գլխավորներից մեկն 
է: Դա է հատկապես օգնում հետևելու ուսուցման պատմական զարգացման 
ընթացքին և կանխատեսելու նրա ապագան:

Ելակետային է այն դրույթը, որ ուսուցման գործընթացը հանդիսանում է 
ուսուցման համակարգի համակարգաստեղծ, որոշիչ բաղադրիչը, հետևաբար 
կախված ուսուցման գործընթացի կառուցվածքից' իրականանում է ուսուցման 
այս կամ այն եղանակը: Ինքը' ուսուցման գործընթացի կառուցվածքը որոշվում է 
ուսուցման կազմակերպման ընդհանուր ձևերի փոխհարաբերություններով ու 
փոխկապվածությամբ:

Այսպիսով, առանձնացվում են կրթության կազմակերպման հետևյալ 
պատմահասարակական եղանակները.

•  Ուսուցման անհատական եղանակ (ՈւԱԵ): Ուսուցման գործընթացի 
կառուցվածքային հիմքը կազմում են ուսուցման կազմակերպման անհատական և 
զույգային ձևերը: Ընդ որում զույգային ձևը հանդիսանում է առաջատարը: Պատ
մականորեն այս եղանակը գործել է մինչև միջին դարերը:

•  Ուսուցման խմբային եղանակ (ՈւԽԵ): Այս եղանակի կառուցվածքային 
հիմքում անհատական ու զույգային ձևերից բացի ընդգրկվում է նաև խմբային ձևը: 
Ավելին, ուսուցման խմբային եղանակի կառուցվածքային ամբողջության մեջ խըմ- 
բային ձևը հանդիսանում է առաջատարն ու առանցքայինը: Պատմականորեն այս 
եղանակը ձևավորվել է միջին դարերում և արմատավորվել է որպես իշխող մինչև 
մեր օրերը: Ուսուցման խմբային եղանակի հիմնական տարատեսակներն են դաս- 
դասարանային (դպրոցներում) և դասախոսություն-սեմինարային համակարգերը 
(բոհերում):

Ուսուցման կոլեկտիվ եղանակ (ՈւԿԵ): Այս եղանակի կառուցվածքային հիմքը 
ընդգրկում է ուսուցման կազմակերպման բոլոր չորս ձևերը' անհատական, զույգա֊ 
յին, խմբային և կոլեկտիվ, ընդ որում առաջատարն ու առանցքայինն այստեղ 
հանդիսանում է կոլեկտիվ ձևը: Հենց այս եղանակի կայացումն է հանդես գալիս 
որպես կրթության ոլորտի հետագա պատմական զարգացման ընթացք: Այսինքն' 
ապագայում կրթության ոլորտում համատարած կգերիշխեն այս եղանակի կոնկ
րետ տարատեսակները:
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ՈւՍՈւՑՄԱՆ ԽՄԲԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿԻ ՕԲՅԵԿՏԻՎ ՀԱԿԱ- 

ՍՈւԹՑՈւՆՆԵՐԻ ԲԱՑԱՀԱՅՏՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈւԹՅՈէՆԸ

Ըստ էության, Վ. Դյաչենկոն նկատել ու ձևակերպել է շատ կարեվոր մի 
օրինաչափություն. ուսուցման կազմակերպման յուրաքանչյուր հաջորդ եղանակի 
կառուցվածքային հիմքը տարբերվում է նախորդից նրանով, որ ընդգըրկվում է 
ուսուցման կազմակերպման նոր ձև, որն էլ ուսուցման նոր եղանակի կառուց
վածքային ամբողջությունում դառնում է առաջատարն ու առանցքայինը:

Սակայն խմբային եղանակից կոլեկտիվ եղանակին անցնելու անհրաժեշ
տության ու պատմական անխուսափելիության հիմնավորման համար հարկավոր 
էր բացահայտել խմբային եղանակի օբյեկտիվ հակասությունները, որոնց վերա
ցումը հենց կարող է կատարվել հաջորդ եղանակի կայացմամբ: Ըստ Վ. 
Դյաչենկոյի' դրանք հետևյալներն են.

•  հակասություն դաստիարակության վերջնական նպատակի և ուսուցման ակ
տուալ, այժմեական նպատակների միջև,

•  հակասություն նրանում, որ սովորողների գործունեության մեջ ճնշող գերա
կշռություն ունեն հայեցողական ընկալման գործընթացները, իսկ գործուն վերար- 
տադրողական, վերակերպողական բնույթի գործընթացները ունեն աննշան 
դրսևորումներ,

•  հակասություն նրանում, որ սովորողների ընդունակությունները խիստ 
տարբեր են, իսկ ուսուցումը կազմակերպվում է ընդհանուր տեմպով,

•  հակասություն դասավանդման անհատական բնույթի և դաստիարակության 
կոլեկտիվ բնույթի միջև,

•  հակասություն ուսուցման գործընթացում հաղորդակցման հիմնական ձևի և 
արտադրական-հասարակական գործընթացներում մարդկանց հաղորդակցման 
հիմնական ձևի միջև,

•  հակասություն դասավանդման միալեզու բնույթի և հասարակական կյանքի 
բազմալեզու բնույթի միջև:

ՈւՍՈւՑՄԱՆ ԿՈԼԵԿՏԻՎ ԵՂԱՆԱԿԻ ՍԿԶԲՈւՆՔՆԵՐԻ 
ՁԵՎԱԿԵՐՊՄԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈւԹՑՈւՆԸ

Ուսուցման մի եղանակից մյուսին անցման պատմական օրինաչափության 
նկատելը դեռ չի նշանակում հաջորդի' ուսուցման կոլեկտիվ եղանակի 
անհետաձգելի ու անհապաղ կայացում: Այդ եղանակը դեռ պետք է կառուցվի'
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հաղթահարելով օբյեկտիվորեն անհրաժեշտ անցման շրջանի յուրահատոկ դժվա
րություններն ու պրոբլեմները: Իսկ սուբյեկիվ մոտեցումներից ու կամայա
կանություններից խուսափելու համար անհրաժեշտ է ձևակերպել ուսուցման 
կոլեկտիվ եղանակի իրական սկզբունքները: Վ. Դյաչենկոն ձևակերպում է 
ուսուցման կոլեկտիվ եղանակի հետևյալ ութ սկզբունքները.

•  ուսուցման ավարտունության սկզբունքը,
•  գիտելիքների (տեղեկությունների) անհապաղ ու անընդհատ փոխանցման 

սկզբունքը,
•  համըդհանուր համագործակցության և ընկերական փոխօգնության 

սկզբունքը,
•  թեմաների (հանձնարարությունների, գործառույթների) բազմազանության 

սկզբունքը,
•  ըստ ընդունակությունների ուսուցման սկզբունքը,
•  տարատարիքայնության և տարամակարդակության սկզբունքը,
•  ուսումնական պարապմունքների յուրաքանչյուր մասնակցի գործու

նեության մանկավարժականացման սկզբունքը,
•  ուսուցման գործընթացի միջազգայնացման, կամ երկլեզու և բազմալեզու 

հիմունքներով ուսուցման սկզբունքը2:

2Մեզանում այս սկզբունքի իրականացման հարցերում զգալի աշխատանքներ են տարվում Բ. Մ. 
Եսաջանյանի ղեկավարությամբ (տես [7]):
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ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՆՈՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ

Վ. Դյաչենկոյի մասնագիտական գործունեության անբաժանելի մասն է 
կազմում գործնական մանկավարժական ոլորտը: Հարկ է նկատել, որ ժա
մանակակից դիդակտիկայի հիմունքները ստեղծելիս նա չի առաջնորդվել զուտ 
տեսական վերացական ընդհանրացումների շահերով, այլ նպատակ է հետապնդել 
կառուցելու գիտականորեն հիմնավորված նոր կրթական պրակտիկա:

Իր իսկ' Վ. Դյաչենկոյի պատմածով, ամեն ինչ սկսվել էր 1941 թվականին 
Ալեքսանդր Րիվինի հետ պատահական հանդիպումից: Ա. Րիվինի հիմնական 
գաղափարը և մանկավարժական գյուտը ուսումնական գործընթացի կազմակեր
պումն էր փոփոխական կազմով զույգերի փոխազդեցությամբ: ժամա
նակակիցներին են հասել այդ համարձակ գաղափարի իրագործման նպատակով 
նրա կիրառած բազմաթիվ ոչ ավանդական մոտեցումների ու հնարքների նկարա
գրությունները: Այդ մոտեցումներն ու հնարքները հանդիսանում են տաղանդավոր 
մանկավարժի ռացիոնալիզատորական ու նորարարական ստեղ
ծագործությունները: Ա. Գ. Րիվինը ունեցել է շատ աշակերտներ ու հետևորդներ, 
չնայած նրան, որ նրանք մանկավարժության հարցերում էրուդիտներ չէին, 
այնուամենայնիվ զգացել ու ընդունել էին հայտնագործության արժեքը և հանդես 
էին գալիս որպես իրենց արտակարգ ուսուցչի գաղափարների կրողներ ու տարա
ծողներ: Սակայն հենց Վ. Դյաչենկոյին է հաջողվում դուրս պրծնել Րիվինի 
գյուտարարության էմպիրիկ ընկալման շրջանակներից, նկատել նրա ման- 
կավաժական հայտնագործության էական կողմերը, կատարել տեսական 
ընդհանրացումներ և արդյունքում ստեղծել ուսուցման մասին ուսմունքի հիմունք
ները' ժամանակակից դիդակտիկայի հիմքերը:

Եվ պատահական չէ, որ հենվելով բնագիտական մեթոդաբանության ամուր 
հենքի վրա և ավարտելով ժամանակակից դիդակտիկայի հիմունքների ստեղծմանը 
նպատակաուղղված հետազոտությունները' նա ձեռնամուխ է լինում ուսուցման կո
լեկտիվ եղանակի անմիջական կառուցմանը: Ոչնչով չնսեմացնելով իր կողմից միշտ 
գերադասված Րիվինի մեթոդիկայի արժանիքները, նա ստեղծում է նոր' 
գիտելիքների անհապաղ և անընդհատ փոխանցման սկզբուքն իրականացնող մե
թոդիկա, որը դրվում է իր իսկ մշակված նոր մանկավարժական տեխնոլոգիայի հիմ
քում: Այն արդեն գործածվում է մի շարք հանրակրթական հաստատություններում 
[8]:
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ՈւՍՈւՑՍԱՆ ԿՈԼԵԿՏԻՎ ԵՂԱՆԱԿԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ԱՌԿԱ ՓՈՐՁԸ

Ուսուցման կոլեկտիվ եղանակի կայացման պրոբլեմներն ու դժվարությունները 
պայմանավորված են երկու գլխավոր հանգամանքներով:

Առաջինը կապված է գիտահետազոտական հաստատությունների, ուսում
նամեթոդական կենտրոնների, ինչպես նաև մանկավարժական կադրերի 
նպատակային պատրաստման ինստիտուտների բացակայության հետ: Գոյություն 
ունեցող բոլոր բազմաբնույթ կառույցները, գիտակցաբար թե ակամա, գործում են 
հանուն իրեն արդեն սպառած ուսուցման խմբային եղանակի պահպանման:

Երկրորդը կապված է հասարակական ու մասնագիտական գիտակցության 
հետ: Մարդկանց մանկավարժական գիտակցական պատկերացումներում այնքան 
ամուր է արմատացած դաս-դասարանային և դասախոսություն-սեմինարային 
կազմավորվածությունների ձևերը, որ այն ամենը, ինչ դրանց շրջանակներից դուրս է 
ինքնըստինքյան համարվում է անհեթեթ:

Վերջին հաշվով սա նորմալ երևույթ է: Երբ գործ ենք ունենում ոչ թե մասնակի 
նորարարական հնարքների, կամ գյուտարարության, այլ ուսուցման ապագա 
պատմահասարակական եղանակի վերաբերյալ գիտականորեն հիմնավորված 
պատկերացումների հետ, անխուսափելի է հասարակական գիտակցության 
ակամա դիմադրությունը: Բայց, փառք Աստծո, գոյու
Այնուամենայնիվ, վերջին երկու տասնամյակների բազմաթիվ փաստեր, հատ
կապես «Ուսուցման կոլեկտիվ եղանակ» մասնագիտական ամսագրի թողարկումը3, 
բազմաթիվ գրքերի ու հոդվածների ի հայտ գալը, ուսուցման կոլեկտիվ եղանակի 
կայացմանը նպատակաուղղված տարածքային նորարարական համալիրների 
ստեղծումը, այսպես կոչված, ՈւԿԵ-ականների4 ամենամյա ամառային համահա
վաքները, մասնագիտական գիտամեթոդական լաբորատորիաների ու կա
բինետների ի հայտ գալը, շարունակաբար կազմակերպվող գիտագործնական 
համաժողովները5 և իհարկե կոլեկտիվ ուսուցման գաղափարախոսության

3 Հանդեսը թողարկվում է 1995 թվականից, Կրասնոյարսկի մանկավարժների «Ոսուցման 
կոլեկտիվ եղանակ» ասոցիացիայի օրգանն է և տարածվում է Ռուսաստանում, Ղազախստանում և 
Հայաստանում:
4 ՈՒԿԵ-ական շարժումը ներկայացված է այն մանկավարժ գիտնականների, պրակտիկների, 
կառավարիչների, մեթոդիստների գործունեությամբ, որոնք իրենց մասնագիտական ոլորտում 
նպատակաուղղված նպաստում են կրթության կազմակերպման կոլեկտիվ եղանակի կայացմանը:
5 Առաջին մասնագիտական գիտաժողովը կազմակերպվեց դեռևս 1987 թվականին Լենինգրադում' 
Հետազոտող մեթոդիստ Վալենտինա Արխիպովայի նախաձեռնությամբ: Գիտաժողովին ներկա
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կրողների բազմաքանակությունը վկայում են մեծ դիդակտի հայացքների 
իսկության ու հեռանկարայնության մասին:

Գրականություն

1. В. К. Дьяченко. Организационная структура учебного процесса и ее развитие. М., 
Педагогика, 1989.
2. В. К. Дьяченко. Коллективный способ обучения. Дидактика в диалогах. М., Народное 
образование, 2004 г. 352 с.
3. В. К Дьяченко. Сотрудничество в обучении. М., Просвещение, 1991 г. 192 с.
4. В. К Дьяченко. Современная дидактика. Новокузнецк, издательство ИПК РО, 1996 г.,
4. 1 -  260 с., ч. 2 -  с.
5. В. К Дьяченко. Новая дидактика. М., Народное образование, 2001 г. -  496 с
6. В. К Дьяченко. Основное направление развития образования в современном мире. М., 
Школьные технологии, 2005 г. 512 с
7. Б. М. Есаджанян. Концепция билингвиального обучения и создание поля 
этнопсихологического взаимопонимания. Мир психологии. 1997. N2., стр. 84-85.
8. Т. В. Яловец. Технология коллективного способа обучения в повышении квали
фикации учителья. Новокузнецк, изд-во ИПК, 2005 г. -  185 с.

էին նաև Կրասնոյարսկի համալսարանի, այսպես կոչված, փորձարարական խմբի մեծ թվով դա
սախոսներ ու ուսանողներ: Չնա յա ծ զիաաժողովի թեմայի անվան մեջ առկա էր «... ուսուցման 
կոլեկտիվ եղանակ ըստ Վ. Դյաչենկոյի» արտահայտությունը' մեծ գիտնականի համար 
գործուղման ծախսեր չէին տրամադրվել: Նա մասնակցեց qիաաժողովին սեփական միջոցներով: 
Ահա մի պարադոքս մեր կյանքի Խորհրդային ժամանակահատվածից ...



Այրերս Ոսկանյան
Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ:
Ավարտեւ է Երևանի պետական համարւարաԸի աշխարհագրական ֆակաւտետը:
80-ից ավեի գիտական և մեթոդական աշխատանքների հեղինակ է, այդ թվամ' բահերի համար 

նախատեսված «Հիդրուոգիա» երկհատորանոց ձեռնարկի:
Երկար տարիներ ղեկավարեւ է բարձրագույն կրթության պրոբւեմների գիտամեթոդական 

կենտրոնը: Սինչե 2007թ-ը եղեւ է Կրթության ազգային ինստիտուտի մասնագիտական կրթության 
դեպարտամենտի ղեկավարը:

Կարինե Մեիքյան
Ծնվեչ է 1948թ. ք. Երևանում:
1979թ.-ից աշխատեւ է բարձրագույն կրթության պրոբւեմների գիտամեթոդական կենտրոնում 

որպես մեթոդիստ և արվեստի բաժնի վարիչ, գիտական աշխատող:
1999թ.-ից ՀՀ ԿԳՆ Կրթության ազգային ինստիտուտում մասնագետ է:

Հեդինակ է 17 հրատարակված հոդվածների, որոնք վերաբերվում են ազգային արվեստի և 

կրթության զարգացման գիտական և մեթոդական հարցերին:

ՔՈԼԵՋԻՑ ԲՈւՀ ԱՆՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԼՈւԾՄԱՆ
ՈւՂԻՆԵՐԸ

Միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր 
կրթություն ստանալուց հետո հան- 
րակըրթական դպրոցի շրջանա
վարտները ընտրում են հայտնի երեք 
ճանապարհներից մեկը' կամ շարու
նակում են ուսումը բարձրագույն 
ուսումնական հաստատությունում, 
կամ շարունակում են ուսումը միջին 
մասնագիտական ուսումնական
հաստատությունում' ստանալով

մասնագիտական կրթություն, կամ 
անցնում են աշխատանքի շուկա' 
պրակտիկ գործունեության:

Հիմնական ընդհանուր կրթու
թյան հիմքի վրա VIII (1ճ)-րդ դասա
րանի շրջանավարտները կարող են 
ուսումը շարունակել նախնական 
(արհեստագործական) ուսումնա
կան հաստատություններում, իսկ



որոշ մասնագիտությունների գծով 
նաև քոլեջներում:

Հիմնական դպրոցի շրջանա
վարտները մասնագիտական
ուսումնական հաստատություններ 
ընդունվելու դեպքում ստանում են 
նաև հանրակրթության ավագ 
դպրոցի համար նախատեսված 
ուսում: Հանրակրթական դպրոցից 
հետո արհեստագործական կամ 
միջին մասնագիտական համակարգ 
ընդունվող սովորողները ձեռք են 
բերում մասնագիտական գիտելիք
ներ ու կարողություններ, ուսում
նասիրում են հումանիտար և սոցի- 
ալ-տնտեսագիտական, մաթեմատի
կական ու բնագիտական, ընդհանուր 
մասնագիտական և նեղ (հատուկ) 
մասնագիտական ծրագրային
դասընթացներ:

Միջին մասնագիտական կրթու
թյուն ստանալուց հետո շրջանա
վարտների մի մասը գիտելիքները 
ընդլայնելու և խորացնելու նպատա
կով ցանկանում է ուսումը շարունա
կել բարձրագույն ուսումնական 
հաստատությունում ստացած կամ 
հարակից մասնագիտությունների 
գծով: Եվ հենց այստեղ էլ առաջա
նում են մի շարք խոչընդոտներ, 
որոնց պայմաններում և' շրջանա
վարտը, և° քոլեջը, և° բուհը կանգնում 
են դեռևս չլուծված խնդրի առջև, որի 
էությունը կրթության հաջորդայնու
թյան ու շարունակականության,

Մանկավարժություն 1-2. 2009թ. 
ինչպես նաև ուսուցման գործըն
թացի օբյեկտիվության ապահո
վումն է: Միջին մասնագիտական 
կրթությունից բուհականի անցումը 
միշտ էլ եղել է քննարկումների, կր
թության քաղաքականության և 
վարչարարության հակասություննե
րի առարկա: Արդյունքում պատշաճ 
օրինաչափ լուծում դեռևս չի ստացել 
քոլեջից բուհ անցման տեխնոլո
գիան և չկան դրանց գիտամեթոդա
կան հիմնավորումները:

Խորհրդային տարիներին էլ գո
յություն ուներ այսպիսի ծայրահե
ղություն: Միջին մասնագիտական 
համակարգի բարձր առաջադիմու
թյամբ շրրջանավարտներից մինչև 
10% իրավունք ունեին դիմել բարձ
րագույն ուսումնական հաստատու
թյուն' ընդհանուր մրցութային հի
մունքներով ընդունվելու համար: 
Մյուսներից պահանջվում էր որոշակի 
աշխատանքային ստաժ, քանի որ 
կար պահանջարկ և նրանք, որպես 
կանոն, նշանակվում էին աշխա
տանքի: Այստեղ ուշագրավ է այն, 
որ միայն բարձր առաջադիմություն 
ցուցաբերած (մինչև 10%) 
ՄՄՈՒՀ-երի շրջանավարտները ու
նեին իրավունք դպրոցի շրջանա
վարտների հետ հավասար պայ
մաններում դիմել ԲՈՒՀ: Սա
կրթության կենտրոնացված կառա
վարման յուրահատկություններից 
մեկն էր: Ակնհայտ է, որ բարձրա



գույն կրթություն ստանալու այս 
պայմաններում չեն խնայվում 
մասնագիտական կրթություն ձեռք 
բերելու վրա ծախսված տարիներն 
ու միջոցները, չեն արժեվորվում 
ձեռք բերած գիտելիքներն ու 
մասնագիտական կարողություննե
րը և, վերջապես, դա, ըստ էության, 
անձի իրավունքների անհիմն սահ
մանափակում էր:

ՀՀ կառավարության 2002 թ. N 
589 որոշմամբ սահմանվեց «Միջին 
մասնագիտական ուսումնական 
հաստատությունների բարձր առա
ջադիմություն ցուցաբերած շրջա
նավարտների համապատասխան 
բարձրագույն ուսումնական հաս
տատություններում ուսումը շարու
նակելու» Կարգ, որը ՀՀ կառավա
րության 2006թ. N 1760-Ն որոշմամբ 
ենթարկվեց արմատական փոփո
խության: Ընթացակարգի էությունը 
կայանում է նրանում, որ միայն 
«լավ» և «գերազանց» առաջադիմու
թյամբ քոլեջի շրջանավարտը, ըստ 
ուսումնական պլանների ու առար
կայական ծրագրերի համապա
տասխանության աստիճանի, կա
րող է ուսումը շարունակել բուհի II 
կամ III կուրսից: Դրան հաջորդում 
են բազմաթիվ արգելակումներ' 
սկսած առարկաների մինչև 25% 
տարբերության, տեղափոխվող 
շրջանավարտների թվի սահմա
նափակման (10 և 20%), ապա նաև
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բուհի ընդունելության տեղերի 10%, 
ապա մտցվում է մրցութային 
ընտրությունը, պետական
որակավորող հանձնաժողով, ապա 
նաև հավակնորդների հարցազրույց, 
և այլն: Այս պայմաններում չկա և չի 
կարող լինել քոլեջային կրթության 
ճիշտ և օբյեկտիվ շարունակա
կանության ապահովումը բուհում: 
Այդ գործընթացում խոչընդոտներն ու 
դժվարությունները ոչ պրոֆեսիոնալ և 
արհեստածին են: Հարցը
ներկայումս դրվում է հստակ և հիմ
նավորված, այսինքն. հանրակրթա
կան դպրոցի այն շրջանավարտնե
րը, որոնք ուսման շարունակությու
նը ընտրում են միջին մասնագիտա
կան կրթություն, ձեռք են բերում 
որոշակի գիտելիքներ, մասնագի
տական կարողություններ և հմտու- 
թյուններ' ի հավելումն հանրակր- 
թությանը: Եթե քոլեջի շրջանավար
տը ցանկանում է ուսումը շարունա
կել բուհում, ապա նա ունի որոշակի 
գիտելիքների կուտակված ծավալ, 
որը չունի և չի կարող ունենալ 
դպրոցի շրջանավարտը: Ուստի
քոլեջի շրջանավարտը պետք է բուհ 
ընդունվի և բուհը ավարտի որոշակի 
առանձնահատկությամբ և արտոն
յալ պայմաններում ինչպես կրթու
թյան բովանդակության յուրացման, 
այնպես էլ ուսման տևողության 
առումով:



Այժմ հակիրճ ներկայացնենք 
կըրթական այդ աստիճաններում 
բուն բովանդակային,
ժամանակային և կըրթության 
ծավալների տարբերություններն ու 
առանձնահատկությունները:

Գործող կանոնակարգի հիմնա
կան չափանիշը, բազմաթիվ պայ
մանների բավարարման դեպքում, 
քոլեջի շրջանավարտի ուսումը շա
րունակելն է բուհի II կամ III կուրսե
րից: Առաջին հայացքից կարծես թե 
հարցի օրինաչափ լուծում է, քանզի 
ինչ-որ տեղից պետք է շարունակվի 
ուսուցումը բուհում: Սակայն կրթա
կան ծրագրերի և ուսումնական 
պլանների վերլուծությունները ցույց 
են տալիս, որ բոլոր կրթաբլոկների 
դասընթաց ները համապատասխա
նեցված չեն օրացույցային ժամա
նակահատվածի հետ և միջառար- 
կայական կապերի մեթոդական 
ապահովվածությունը պահանջում է 
կրթաբլոկների շարունակականու
թյունը համարյա բոլոր կիսամյակ
ներում: Որպես տիպային օրինակ 
ստորև ներկայացվում է բուհի բա- 
կալավրիական «0512-Տարրական 
կրթության մանկավարժություն և 
մեթոդիկա» մասնագիտության և քո
լեջի նույնատիպ «0312-Դասավան- 
դում տարրական դասարաններում» 
մասնագիտության ծրագրերի վեր
լուծությունը նրանց շարունակակա
նության հիմնավորումների ապա-
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հովման տեսանկյունից: Բուհական 
ծրագրով հումանիտար և սո- 
ցիալ-տնտեսագիտական առարկա
ները դասավանդվում են բոլոր (I 
մինչև VIII) կիսամյակներում: Նույ
նը վերաբերվում է նաև մաթեմատի
կական և բնագիտական, ընդհա
նուր մասնագիտական, հատուկ 
մասնագիտական կրթաբլոկներին և 
կրթական մոդուլներին: Այս պարզ 
վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ 
միայն օրացուցային (II կամ III 
կուրս) սահմանազատումը կոպիտ 
սխալ և պարզունակ մոտեցում է: 
Ավելին' բակալավրիական ուսուցումը 
բուհում նախատեսված է 4 տարի, 
իսկ միջին մասնագիտական համա
կարգում ուսման ժամանակացույցը 
տարբեր մասնագիտությունների 
գծով տատանվում է 2-ից մինչև 5 
տարի: Այս հանգամանքը ևս մեկ 
անգամ հաստատում է, որ ընթացա
կարգում սահմանված երկրորդ կամ 
երրորդ կուրսերից ուսման շարունա
կումը գիտամեթոդապես հիմնավոր
ված չէ: Կան բազմաթիվ այլ հիմնա
վորումներ' քոլեջ-բուհ անցումային 
սահմանված պայմանների անկա
տարության և դրա կիրառման բար
դությունների վերաբերյալ:

Անհրաժեշտ է արմատապես վե
րանայել միջին մասնագիտական 
ուսումնական հաստատությունների 
շրջանավարտների համապատաս
խան բարձրագույն ուսումնական



հաստատություններում ուսուցումը 
շարունակելու ընթացակարգը: Այդ և 
բազմաթիվ այլ նպատակներից ելնե
լով, անհրաժեշտ է ՀՀ կրթական հա
մակարգում ներդնել կրթական կրե
դիտների կուտակման և փոխանց
ման համակարգը: Տարբեր երկրների 
բարձրագույն կրթության համակար
գերում առավել շատ օգտագործվում 
են կրեդիտային (ստուգարքային) 
միավորների տարբեր հա
մակարգեր' Եվրոպական համա
կարգը (ECTS), ամերիկյանը 
(USCS), բրիտանականը (CATS), 
ասիական երկրների և Խաղաղ օվ
կիանոսի ավազանի երկըրների հա
մակարգը (UMAP): Դրանցից որևէ 
մեկի ընտրության կամ Հայաստանի 
համար առանձին ազգային համա
կարգի մշակման համար անհրա
ժեշտ են հատուկ ուսումնասիրու
թյուններ: Սակայն նկատի ունենա
լով, որ Հայաստանը միացել է Եվրո
պական կուտակվող և փոխանցվող 
կրեդիտային համակարգին, ստո
րագրել է Լիսաբոնյան համաժողովը 
(1997թ.) և Բոլոնիայի (1999թ.) հռչա
կագիրը, հանրապետությունում որո
շակի քայլեր են արվում Եվրոպա
կան կրեդիտային համակարգը 
բարձրագույն կրթության
համակարգում ներդնելու համար: 
ՀՀ կառավարությունը (2005թ. N 
2307-Ն) որոշում է ընդունել բուհե
րում կրեդիտային համակարգի ներ-
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դրման մասին, որտեղ սահմանվել 
են կրեդիտային համակարգին 
անցնելու ժամանակացույցը և 
պայմանները:

Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավա
րության կողմից սահմանված նոր
մատիվները կրեդիտային համա
կարգի մշակման և ներդրման 
ուղղությամբ, ինչպես նաև եվրոպա
կան երկրների, ՌԴ և ՀՀ կուտակած 
փորձը, մշակել ենք բարձրագույն 
կրթության կրեդիտային միավորներ 
մի քանի մասնագիտությունների 
համար: Նկատի ունենալով, որ կրե
դիտային համակարգը նախատես
ված է ոչ միայն բարձրագույն 
կրթության համակարգի, այլ նաև 
մասնագիտական կրթության մյուս 
աստիճանների համար, մեր կողմից 
կրեդիտային միավորներ են 
հաշվարկվել նաև միջին մասնա
գիտական կրթության որոշ 
մասնագիտությունների համար: 
Մշակումները կատարվել են նույն 
նորմատիվներով և նույնատիպ 
մասնագիտությունների համար: 

Բուհում բակալավրի աստիճան 
ստանանալու համար սահմանված է 
առնվազն 240 կրեդիտ, որտեղ կրեդի
տը ներառում է մասնակցությունը 
դասախոսություններին, լաբորատոր 
և գործնական պարապմունքները, 
պրակտիկաները, քննությունների և 
ստուգարքների հանձնումը,
անհատական պարապմունքների



ցուցանիշը, ռեֆերատների, կուր
սային, դիպլոմային և այլ աշխա
տանքների կատարումը:

Քոլեջի շրջանավարտի համար 
պահանջվող կրեդիտներ դեռևս չեն 
սահմանվել: Սակայն երկակի ստան
դարտներից և կրեդիտների հաշվառ
ման «նոր» մոդելներից խուսափելու 
համար անհրաժեշտ ենք համարել 
պահպանել նույն նորմատիվները, 
որոնք ընդունվել են եվրոպական 
(ECTS) համակարգում:

Կիսամյակում մինչև 30 (տարե
կան' 60) կրեդիտ սահմանումը և 36 
ակադեմիական ժամը մեկ կրեդիտի 
համարժեքության ընդունումը միջին 
մասնագիտական կրթական համա
կարգում (իհարկե հաշվի առնելով 
նաև մի շարք այլ գործոնների պահ
պանումը, որոնք հաշվի են առնվում 
նաև բարձրագույն կրթական համա
կարգում) ամբողջապես ընդունելի 
են քոլեջային կրթական հա- 
մակարգում: Այդպիսով ստացվում է, 
որ քոլեջի շրջանավարտը կարող է 
ուսումը շարունակել իր հավաքած 
կրեդիտ ները տեղափոխելով բուհ 
կամ շարունակական կրթության 
ցանկացած բնագավառ:

Ստորև վերլուծենք ուսումնա
կան պլանների առանձնահատկու
թյունները, նմանություններն ու տար
բերությունները երկու համանուն 
մասնագիտությունների համար: 
Դրանցից մեկը հումանիտար գի-

Մանկավարժություն 1-2. 2009թ. 
տություններից' «Իրավագիտու
թյուն», մյուսը' կրթության և մանկա
վարժության բնագավառից' «Տարրա
կան կրթության մանկավարժություն 
և մեթոդիկա» (քոլեջում կոչվում է 
«Դասավանդում տարրական դա
սարաններում»):

Ըստ էության տարրական դա
սարանների ուսուցչի որակավորում 
է տրվում և' քոլեջում' 3 տարվա 
ուսումնառության արդյունքում, և' 
բուհում' 4 տարվա տևողությամբ 
ուսումնառության շրջանում: Քոլեջի 
շրջանավարտը 3 տարվա ուսումնա
ռության պաշարով գալիս է բուհ: 
Նա, ըստ էության, բուհ է գալիս 
շուրջ 35 առարկա ուսումնասիրած, 
20-շաբաթյա պրակտիկա անցած, 
պետական ամփոփիչ ատեստա
վորում անցած երեք' մանկավար
ժություն, հայոց լեզու ուսուցման մե
թոդիկայով, մաթեմատիկա' ուսուց
ման մեթոդիկայով համալիր 
առարկաներից, որոնց ընդհանուր 
ուսումնական բեռնվածությունը 
հասնում է հազար ակադեմիական 
ժամի: Այդ բոլորը կրթական կրե
դիտների վերածած քոլեջի շրջանա
վարտը կուտակել է 140-150 
կրեդիտ: Հանրակրթական դպրոցի 
շրջանավարտը այդ ճանապարհը չի 
անցել, սակայն երկուսն էլ ուսում
նառություն են ստանում նույն 4- 
ամյա բակալավրական ծրագրով:



«Իրավաբան» մասնագետը քո- 
լեջում պատրաստվում է երկու տա
րում, ուսումնասիրում է 27 առարկա, 
հանձնում է պետական քննություն, 
ինչ որ բուհի շրջանավարտը, անց
նում է արտադրական և ուսում
նական պրակտիկա 14 շաբաթ 
(բուհում 16 շաբաթ), հանձնում է 
պետական ամփոփիչ քննություն

սովորողի ողջ բեռնվածությունը 
և դրանք արտահայտված կրեդիտ - 
ներով:

Բուհը' կախված մասնագիտու
թյունների բնույթից, ընդունում է քո- 
լեջում կուտակած կրեդիտները կամ 
ամբողջությամբ կամ կուտակած 
կրեդիտները այն դիսցիպլիններից 
ու մոդուլներից, որոնք պարտադիր 
են տվյալ բակալավրիական կրթու
թյան մասնագիտության համար: 
Կրեդիտների բարձր միավորների 
առկայության դեպքում բուհը սովո
րողին անցկացնում է ուսուցման 
անհատական գրաֆիկով: Սովորողի 
հետ կնքվում է պայմանգիր, որտեղ 
նշվում են այն բոլոր դիսցիպլիններն 
ու մոդուլները, որոնց վերաբերյալ 
սովորողը որոշակի ժամանակամի
ջոցում պետք է հավաքի համապա
տասխան կրեդիտներ: Կրեդիտների 
հավաքման, դրանց կուտակման չա
փանիշները սահմանվում են ըստ 
բուհում ընդունած կարգի (օրինակ, 
տարեկան մինչև 60 կրեդիտ, կի
սամյակում 20-30 կրեդիտ և այլն):

Մանկավարժություն 1-2. 2009թ. 
համանուն առարկաներից: Կրեդի- 
տային համակարգի ներդրման 
պայմաններում կուտակված կրե
դիտները կկազմեն 90-100 միավոր:

Այսպիսով, քոլեջի շրջանավար
տը բուհի բակալավրիական աստի
ճան ստանալու համար ներկայաց
նում է ուսումնառության ընթացքում

Միջին մասնագիտական կրթու
թյան որակավորման «մասնագետ» 
աստիճանից, բարձրագույն մասնա
գիտական կրթության «բակալավր» 
որակավորման աստիճան ստա
նալու ճանապարհին, բուհը պետք է 
սահմանի հստակ պայմաններ' 
սկսած կուտակված և փոխանցվող 
կրեդիտ ների ընդունման կարգի, 
ուսուցման ձևի կազմակերպման (օ
րինակ, անհատական գրաֆիկով), 
քննությունների ընդունման (օրի
նակ, հանձնաժողովով) և այլ հար
ցերի վերաբերյալ:

Մյուս բոլոր սահմանափակում
ներն ու արհեստածին խոչընդոտ
ներն անհրաժեշտ է հանել քոլեջ- 
բուհ անցման ընթացակարգից:

Բարձրագույն կրթության հա
մար նախատեսված 240 կրեդիտներ 
կուտակելուց հետո շրջանավարտին 
շնորհվում է սահմանված ավարտա
կան վկայական բակալավրի որա
կավորման աստիճանով:



Проблема перехода из колледжа в вуз и пути ее разрешения

Вопрос перехода от среднего специального образования к высшему всегда 

б ы л  в образовательной политике объектом противоречий и дискуссий. В результате 

до сих пор не разработана четкая технология и методические основы перехода от 

среднего специального к высшему образованию. Механический перевод окон

чившего колледж на II л и б о  III курс вуза, не правомерен и ошибочен. В  статье 

приводятся данные сравнительного анализа образовательных программ и учебных 

планов специальностей среднего специального и высшего образования. Опираясь 

на современные образовательные технологии, а также путем введения зачетных 

единиц (кредитов) в систему среднего специального образования, авторы предла

гают научно и методически обоснованные пути разрешения проблемы.



Իզռր Կարապետյան
ԾԸվեւ է 1961թ.-ին Շիրակի մարզի ԿաոԸուտ գյուղում:
Ավարտեւ է Լեբեդև-ՊույւսԸսկու աԸվաԸ պետական մանկավարժական ինստիտուտի օտար 

եզունեբի ֆսկոllտետը:
Մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր:
Աշխատում է ԵՊՄՀ-ում:
Հեղինակ է երկու մենագրւթյան և շուրջ 35հոդվածների:

Նարա Անթանյան
Ծնվեl է 1973թ.-ին Գյումրի քաղաքում:
1995թ.-ին սվսրտ եl է Գյումրիի Սիք. Նագանդ/անի անվան պետական մանկավարժական 

ինստիտուտի բանասիրության ֆսկnղտետի հայոց եզվի և գրականության բաժինը:
1995-1996թթ. սշխ ստ եl է նույն ինստիտուտի բսնսuիրnlթ յսն ֆսկnղտետի հայոց եզվի  

ամբիոնում որպես դասախոս: 2006թ.-ից Խ . Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական 
հա մա ^ա ^նի մսնսվսրժnlթյսն տեսության և պատմության ամբիոնի հայցորդ է:

ԱՐԺԵՔԱՑԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱ- 
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ՊԱՑՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

Ինչպես հայտնի է, նյութական և 
հոգևոր արժեքների միջև տարբերու-

կարգի ձևավորումը, որն անհնարին է 
հիմնավորել առանց նշված հա
մակարգի հստակեցման:թյունը պայմանական է, քանի որ

ցանկացած նյութական արժեք միա- Ինչպես հայտնի է, մարդու արժե- 
քային համակարգը ձևավորվում է 
դաստիարակության և սոցիալակա- 
նացման գործընթացում: Ակնհայտ է, 
որ երկրորդի դեպքում արժեքային 
համակարգի ձևավորումը տեղի է 
ունենում ավելի շատ տարերային 
ձևով: Այն չի կրում կազմակերպված

ժամա
նակ իր վրա կրում է կրթական, 

մշակութային, ազգային, կրոնական, 
պատմական արժեքների կնիքը: 
Երեխայի դաստիարակության
առաջնային խնդիրներից է հա
մապատասխան արժեքային համա



բնույթ: Դժվար է ապացուցել, որ այդ 
գործընթացը կառավարելի դարձնե
լով, կարելի է հասնել դրական արդ- 

բեր: Մի բան է, ձևավորել արժեք
ների համակարգ ավտորիտար կա
ռավարման ոճի տեսանկյունից, մեկ 
ուրիշ բովանդակություն է ստանում 
նշված գործընթացը, եթե այն նախա
գծվում և իրականացվում է դաստիա
րակության և կառավարման ժո
ղովրդավարական ոճի տեսանկյու

նից:
լ գիտականության և գիտակ

ցականության սկզբունքների կի
րառման հնարավորությունները, քա
նի որ մարդու աշխարհահայացքի, 
հոգևոր աշխարհի, մտածելակերպի 
ձևավորման գործում առանցքային 
նշանակություն ունեն ինքնառեֆ- 
լեքսիան և քննադատական մտա
ծողությունը:

Գոյություն ունեն արժեքների 
տարբեր դասակարգումներ:
Արժեքների դասակարգման տես
անկյունից կարևորվում է ոչ միայն 
հոգևոր, այլև նյութական արժեքների 
ճիշտ գնահատման, ճանաչման հիմ- 
նախնդիրը: Անհրաժեշտ է ստեղծել 
համապատասխան մանկա-
վարժահոգեբանական պայմաններ 
սովորողների օբյեկտիվ գնահատման 
մեխանիզմների մշակման համար: 

Տարբեր վիճակագրական ուսում
նասիրությունները ցույց են տալիս, որ 
մարդկանց որոշակի խմբերի գիտակ-

յունքների, քանի որ տարբեր կրթա
կան հարացույցների շրջանակնե
րում, մոտեցումները լինում են տար 

Առաջ է գալիս ևս մի խնդիր' ինչ
պես մեծացնել կազմակերպված, կա
ռավարելի դաստիարակչական գոր
ծոնների դերը սովորողների արժե- 
քային համակարգի ձևավորման գոր
ծում: Դիդակտիկայի լեզվով արտա
հայտած, կարելի է ասել, ինչպես մե- 
ծացնե

ցության մեջ երևան են գալիս արժեք
ների գնահատման նոր միտումներ, 
հատկապես հասարակության համար 
անցումային փուլերում: Տեղի է
ունենում հասարակության
գիտակցության մակարդակում ար
ժեքների վերաիմաստավորում (հին 
արժեքների թերագնահատում կամ 
գերագնահատում): ԽՍՀՄ-ի փլու
զումից հետո, նշված երևույթը չշրջան
ցեց երևի ՀՀ-ի ոչ մի քաղաքացու: 
Գաղտնիք չէ, որ բնակչության լայն 
շերտերը այժմ կրում են այնպիսի ար
ժեքների ազդեցություն, որոնք հա
կասում են ավելի վաղ գոյություն 
ունեցող համակեցության տրամաբա
նությանը:

Արժեքային վերակողմնորոշում
ներն առաջին հերթին արտացոլվում 
են աշխատանքի և փողի նկատմամբ 
մարդկանց ունեցած վերաբերմունքի 
մեջ: Սակայն մարդկանց գիտակցու
թյան և վարքագծի մեջ «նոր արժեք



ների» յուրովի ընկալումը կրում է տա
րասեռ բնույթ, որը կախված է մի 
շարք գործոններից. այն սոցիալական 
միջավայրի գաղափարախոսու
թյունից, որտեղ դրանք տարածվում 
են, տնտեսական և սոցիալական 
զարգացման օբյեկտիվ գործընթաց
ների բնույթից և այլն: Զանգվածային 
գիտակցության և վարքագծի մեջ նոր 
երևույթներն ունեն մի ընդհանրու
թյուն. անձնական և հասարակական 
կողմնորոշիչների որոնում, որոնցով 
պայմանավորված են հա
սարակության մեջ կյանքի անընդ
հատ փոփոխվող պայմաններում 
մարդկանց ժամանակակից պահանջ
մունքներն ու հակումները:

Կրթության դաստիարակության 
ռազմավարություն մշակող գիտնա
կանները կանգնած են մի փաստի 
առաջ. ճգնաժամային իրավիճակ
ներում անհատի արժեքային կողմ
նորոշիչներն անընդհատ փոփոխվում 
են: Դրա հետ մեկտեղ փաստ է նաև 
այն, որ դպրոցը բավականին 
պահպանողական կառույց է: ճիշտ է 
նկատում Լ. Պ. Բուևան, որ 
զարգացող հասարակության մեջ 
արժեբանական խնդիրները մղվում 
են առաջին պլան, իսկ ճգնաժամային 
իրավիճակներում արժեբանական 
պրոբլեմատիկան կորցնում է իր 
արդիականությունը [3, էջ 48]: 
Արժեքային կողմնորոշիչների
վերաիմաստավորման անհրաժեշ

տությունը ստիպում է ոմանց նորից 
վերադառնալ սկզբնական համա
մարդկային արժեքներին: Ավելին, ո
մանք էլ ընկճվում են, հուսահատվում, 
հրաժարվում «պայքարից» կամ 
ընկնում են քաղաքական և 
կրոնական արկածախնդիրների ազ
դեցության տակ, մյուսներն էլ կյանքի 
իմաստը փնտրում են փողի մեջ և 
այլն:

ՀՀ երկրորդ հանրապետության 
սկզբնավորման օրվանից սկսեցին 
ձևավորվել արժեքային կողմնո
րոշիչներ' թե° հասարակական 
գիտակցության, թե° դաստիարա
կության ռազմավարության մշակման 
մակարդակով: Մանկավար-
ժագետները սկսեցին նոր մեթոդաբա
նական դիրքերից գնահատել հայրե
նական և արտասահմանյան մանկա
վարժական ժառանգությունը: Վերաի
մաստավորվեցին մանկավարժական 
արժեբանության մեթոդաբանական 
հիմքերը: Նորից սկսվեցին բուռն
քննարկումներ ազգային կրթական 
արժեքների շուրջ: Կարևոր է այն, որ 
գիտնականները փորձեցին
չհակադրել համամարդկային և 
ազգային կրթական արժեքները:

Հայաստանի կրթական տարած
քը հայտնվեց բավականին անսովոր 
իրավիճակում: Մի կողմից, հայ ման
կավարժներն ավելի արդյունավետ և 
ինտենսիվ ձևով սկսեցին համագոր
ծակցել արևմտյան մանկավարժների



հետ, մյուս կողմից, նրանք չդադա
րեցին համագործակցել ռուսալեզու 
գիտնականների հետ: Դրա հետ մեկ
տեղ նկատվում է դրական միտում 
ազգային կրթական արժեքների 
վերաիմաստավորման և, իհարկե, վե- 
րականգման տեսանկյունից:

1990-ական թվականների տնտե
սական ճգնաժամն իր ազդեցությունն 
ունեցավ սովորողների արժեքային 
համակարգի ձևավորման վրա: Այդ 
ժամանակահատվածում կտրուկ 
նվազեցին ուսուցիչների աշխա- 
տավարձները: Հայկական դպրոցը 
հայտնվեց մի իրավիճակում, երբ հայ 
ուսուցիչն աշխատում էր համարյա 
անվճար: Դա չէր կարող բա
ցասական ներգործություն չունենալ 
թե° նրանց հոգեվիճակի և աշխարհ
ընկալման, թե° աշակերտների արժե
քային համակարգի ձևավորման վրա: 

Փաստորեն, փողի, աղքատու
թյան, ճգնաժամի մասին սկսեցին 
բարձրաձայնել ոչ միայն ուսուցիչ
ներն, այլև աշակերտները: Հարստու
թյան և աղքատության հիմնախնդիրը 
նորից դարձավ արդիական: Հայ
ընտանիքների մեծ մասը կանգնեցին 
«նվազագույն զամբյուղի» ապա
հովման խնդրի առջև:

Ինչպես հայտնի է, փողը ծագել 
է սկզբում ոչ որպես փողային շրջա
նառության մեջ ներդրման մարդկանց 
գիտակցական պայմանավորվա
ծության արդյունքում: Այն չի ներդր

վել որևէ պետության կողմից' վերևից' 
համապատասխան օրենսդրական 
ակտով: Փողը մի յուրահատուկ
ապրանք է, որը տարերայնորեն 
առանձնացել է մյուս ապրանքներից' 
ձեռք բերելով դրանց հետ փո
խանակվելու հատկություն և դի
տարկվելով որպես համընդհանուր 
համարժեք: ժամանակի ընթացքում 
այն փոխանակման միջոց ծառայե
լուց զատ վերաճել է խոշոր տնտեսա
կան ուժի, որի միջոցով մարդիկ ձեռք 
են բերում հարստություն և իշխա
նություն:

ժամանակակից հեղինակները, 
պարզաբանելով այս խնդրի էությու
նը, նշում են, որ «փողի ի հայտ գալով, 
ապրանքային աշխարհը լիարժեք 
բաժանվեց իրար հակասող երկու 
մասերի. մի կողմից, ամենակարող 
ապրանք-համարժեք փողը, մյուս 
կողմից, մնացած բոլոր ապրանքները: 
Առաջինը հանդիսանում է 
հասարակական աշխատանքի անմի
ջական մարմնացում, իսկ մյուսները 
որպես մասնավոր աշխատանքի 
անմիջական արդյունք» [8 էջ 56]: 
Քանի որ զարգացած ապրանքային 
տնտեսական պայմաններում
ապրանքները փոխանակվում են 
միայն փողով, վերջինս դառնում է 
ինքնատիպ մի կենտրոն, որտեղ 
խաչվում են տարբեր ապրանքա- 
տերերի արտադրանքների ուղիները 
[8]: Ուշադրության են արժանի փողի



էության մասին արված այն եզրա
հանգումները, որոնք բացահայտում 
են դեռահասների արժեքային 
համակարգի ձևավորման վրա ազդող 
նյութական արժեքների բովան
դակային առանձնահատկություն
ները: Ինչպես նշում է Գ.Ա. Կոզլովը. 
«1) փողը պատմականորեն որոշակի 
արտադրողների միջև եղած տըն- 
տեսական կապերի արտահայ
տություն է, որը բնորոշ է ապրան
քային տնտեսությանը: Այն իր չէ և ոչ 
էլ ոսկի, այլ մարդկանց միջև հարաբե
րությունների կարգավորիչ' ար
տահայտված ոսկու միջոցով: 2) Փողն 
արտադրողների հասարակական 
աշխատանքի որակի և քանակի 
տարերային չափման միջոց է, որն 
օգտագործվում է շուկայում [8]:

«Անկայուն» կամ նոր կացութա
ձևի անցնող հասարակություններում 
տեղի է ունենում փողի արժեզրկում: 
ԽՍՀՄ-ի լուծարումից հետո, հա
մարյա բոլոր հայ ընտանիքները 
կորցրին իրենց խնայողությունները: 
Արժեզրկվեց նաև, շրջանառության 
մեջ մտնելուց հետո, հայկական դրա
մը: Սկսվեց տնտեսության դոլարա- 
ցումը: Թե ինչ կատարվեց 1990-ական 
թվականներին ձևավորվող սերնդի 
հետ, չկան համապատասխան 
մանկավարժական հետազոտություն
ներ: Նյութական արժեքների զանգ
վածային ֆետիշացումը հանգեցրեց 
բարոյակամային մթնոլորտի

անկման: Փողի դերի գերագնա
հատումը հանգեցրեց ոչ միայն ար
տագաղթի տեմպերի աճի, այլև ուս
ման մակարդակի շեշտակի նվազ
ման:

Այսօր հասարակական գիտակ
ցության մեջ երևան են եկել նոր հաս
կացություններ' «բիզնես», «գործա
րար», որոնք ժամանակակից երե
խան ընկալում է անձնական փորձի 
միջոցով, և սրանք մեծ ազդեցություն 
են թողնում նրա արժեքային 
կողմնորոշումների ձևավորման վրա:

«Գործարարություն» կամ «ձեռ
ներեցություն» տերմինն ունի բազ
միմաստ նշանակություն: Վեբստերի 
բառարանում «ձեռնարկատերը» 
կազմակերպում է, կառավարում և 
պատասխանատվություն կրում իր 
կողմից նախաձեռնած գործարքների 
համար: Ընդհանուր առմամբ
հասարակության լայն շերտերի մոտ 
գերակայում է այն մտայնությունը, որ 
ձեռներեց մարդիկ նախընտրում են 
շահույթի ձեռք բերման ճա
նապարհին միջոցների մեջ խտրա
կանություն չդնել:

Հետաքրքիրն այն է, որ հայերը 
շատ դժվարությամբ են հաղթահա
րում խորհրդային մարդուն հատուկ 
կարծրատիպերը: Շատերն են այն 
կարծիքին, որ գործարարությունը 
կեղտոտ գործ է, իսկ գործարարը' 
խարդախ վաշխառու, որը չունի ոչ 
պատիվ, ոչ խիղճ, մտահոգված է մի



այն ալան-թալանով: Նա հեշտու
թյամբ կարող է լքել իր հայրենիքը, 
կաշառել պաշտոնյաներին և այլն:

Հատկանշական է այն, որ գոր
ծարարին ոչ միշտ են վերագրվում 
բացասական գծեր: Երբեմն նա ներ
կայացված է որպես ռոմանտիկ, խի
զախ մարտիկ, ով մշտապես պայքա
րում է հին համակարգի, հզոր բյու
րոկրատիայի դեմ: Ի դեպ, երկու կեր
պարներն էլ շատ տարածված են: 
Գործարար մարդու համար գործա
րարությունը ոչ միայն աշխատանք է, 
այլև մարտահրավեր ճակատագրին, 
համակարգին, աղքատությանը, 
համընդհանուր փլուզմանը [9, էջ 54]: 
Դրա հետ մեկտեղ, նոր սերնդի մոտ 
արմատավորվեց այն մտայնությունը, 
ըստ որի ամենաուժեղ, ամենազոր 
մարդիկ գործարարներն են: Ընդ
որում, գործարար ասելով, նրանք 
հիմնականում պատկերացնում են 
ինչ-որ կլանին առնչվող մարդու, ով 
փող է վաստակում ոչ օրինական 
ճա նապարհով:

Մի շարք հետազոտողներ (Ս. Ս. 
Բալաբանով, Գ. Լ. Վորոնին, Լ. 3. 
Ֆրանցուզովա) ուսումնասիրել են 
երեխաների և ուսուցիչների կարծիք
ները ձեռնարկատիրոջ կերպարի մա
սին [1, էջ 8-12]: Ուսուցիչների և
նրանց սաների միջև եղած էական 
տարբերությունները նկատվում են 
ձեռնարկատիրոջ կերպարի գնահա
տումների մեջ, որոնք բխում են այդ

հասկացության ոչ ճիշտ ձևակերպու
մից : Հավանաբար, «գործարարու
թյան» տակ նկատի են առնվում մի 
շարք մասնագիտություններ և պաշ
տոններ' բանկիրներ, գործակալներ, 
խոշոր արտադրողներ և վաճառա
կաններ: Հետազոտողները հար
ցումների ընթացքում արձանագրել են 
այն տարածված մասնագիտութ- 
ունները, որոնք հնարավորություն են 
տալիս կարճ ճանապարհով հասնել 
«արագ փողերին», դրանք են' 
տնտեսագետները, ապրանքագետ
ները, հաշվապահները, առևտրական
ները: Տասներորդ դասարանի յուրա
քանչյուր երկրորդ աշակերտ 
ցանկանում է զբաղվել գործարա
րությամբ, և յուրաքանչյուր չորրորդը' 
բացել իր սեփական գործը: Այս բոլոր 
ձգտումների հետ մեկտեղ առկա է 
գործարարության բուն էության 
վերաբերյալ անտեղյակությունը, այն, 
թե ինչպիսին պետք է լինի իսկական 
գործարարը, ինչ կարողություններ են 
պետք ճիշտ տնտեսական գործու
նեություն վարելու համար [1, էջ 8-12]: 

Գյումրի քաղաքում անցկաց
րած հարցումները ցույց են տալիս, որ 
սովորողների մեծ մասը (63%) չեն հա
վատում, որ իրենք կարող են հաջող 
գործարարությամբ զբաղվել Գյում- 
րիում, չնայած հարցման ենթարկ
վածների հարազատների մի ստվար 
զանգված մեծ հաջողությունների է 
հասել արտերկրում: Պատահական



չէ, որ սովորողների մի զգալի մասը 
իրենց հույսերը կապում են 
արտագնա աշխատանքի կամ կըր- 
թություն ստանալու հետ: Երևան քա
ղաքում այդ տոկոսը 42 է: Ակնհայտ է, 
որ նշված տոկոսները շատ արագ 
փոխվում են և ձևավորվում ոչ միայն 
տնտեսական, այլև բա-
րոյահոգեբանական գործոնների ազ- 
դեցությամբ:

Սովորողների 64%-ը /Գյումրի/ 
չեն հավատում, որ եթե սեփական 
գործ սկսելու համար կան անհրա
ժեշտ պայմաններ, այն է' լավ մշակ
ված օրենսդրություն, ֆինանսական 
միջոցներ, տնտեսագիտական հա
րուստ գիտելիքներ և արտադրական 
փորձ, ապա այս դեպքում ամեն ինչ 
դառնում է դյուրին: Դրա հետ մեկտեղ, 
անհրաժեշտ է նշել, որ շուկան ոչ 
միայն տնտեսական, այլև սոցիալ- 
մշակութային երևույթ է: Նրա զար
գացման դինամիկան պայմանավոր
ված է ոչ միայն տնտեսական նա
խադրյալներով, այլև այն սոցիալ- 
մշակութային, հոգեբանական պատ- 
րաստվածությամբ, որը բնորոշ է այս 
կամ այն ազգին' շուկայական ար
ժեքների ըմբըռնմանը: Այս առումով 
կարևոր է այն, որ հայերը, մի քանի 
հարյուրամյակ չունենալով պե
տականություն, աչքի են ընկել իրենց 
գործարարական, առևտրական 
հատկանիշներով: Ավելին, կրոնի,
լեզվի հետ միասին, գործարարու

թյունը կատարել է հայապահպան 
դեր:

Ն. Բերդյաևը գրում էր, որ «եվ
րոպացի բուրժուան վաստակում և 
հարըստանում է իր ունեցած մեծ կա
տարելության և առավելության գի- 
տակցմամբ բուրժուական առաքի
նության նկատմամբ ունեցած հավա
տով: Իսկ ռուս բուրժուան շահույթ 
ստանալով և հարստանալով իրեն 
զգում է մի քիչ մեղավոր' քամահրելով 
բուրժուական առաքինությունները'
«մեղքի թողություն» աղերսելով 
մեկենասությամբ ու բարեգործու
թյամբ» [2, էջ 71]:

Դաստիարակության գործը 
կազմակերպողները պիտի կարողա
նան ցույց տալ նյութական և հոգևոր 
աշխարհի անմիջական կապը, այն 
առումով, որ առաջինը կարող է լինել 
միջոց երկրորդին հասնելու համար: 
Փողը, ոսկին, կահույքը, թանկարժեք 
մեքենաները չեն կարող լինել կյանքի 
նպատակ, մարդկանց գնահատելու 
չափանիշ: Շատ գիտնականներ շեշ
տում են կրոնի դերը: Մյուսները փոր
ձում են քննարկել խնդիրը փիլիսո
փայության, տնտեսագիտության և 
մշակութաբա նությա ն տեսա նկյունից: 
Կասկած չկա, որ գիտական ռեֆ- 
լեքսիայի բարձր մակարդակը ձևա
վորում է ավելի ճիշտ արժեքային 
կողնորոշիչներ: Սակայն քիչ չեն այն 
դեպքերը, երբ համակողմանի կրթու
թյուն ստացած մարդը հանուն նյու



թական արժեքների անտեսում է հորը, 
մորը, ընկերոջը, հայրենիքը և այլն: 
Ինչպես ասում են' «հանուն փողի 
ուրանում է սեփական մորը»:

Համապատասխան գրականու
թյան վերլուծությունը ցույց է տալիս, 
որ նյութական և հոգևոր արժեքների 
վերաբերյալ կան խիստ հակասական 
կարծիքներ: Մի կողմից փողը
դիտարկվում է որպես մի յուրահա
տուկ գործոն, որն ազդում է մարդու 
կյանքի վրա և պայմանավորված է 
նրա կենսական պահանջմունքների 
նյութական ապահովման գոր
ծոններով: Այս իմաստով փողը հան
դիսանում է գոյության համար ան
հրաժեշտ յուրահատուկ արժեք: Իսկ 
մյուս կողմից, այս տեսակետը բա
վականին քննադատվում է գեղար
վեստական գրականության մեջ. շատ 
դեպքերում փողը հանդես է գալիս 
որպես որոշակի գործոն, որով պայ
մանավորված է հասարակության մեջ 
մարդու կարգավիճակը: Զանազան 
աղբյուրների համաձայն փողն 
անհրաժեշտ է կյանքին առավել 
բարձր որակ հաղորդելու համար 
(ժակ Պետր), ստեղծագործական 
գաղափարների իրագործման հա
մար, անձնական ազատության 
ապահովման համար, տնտեսական 
անկախություն ունենալու համար, 
բյուրոկրատական «ավանդապաշ
տությունից», ոչ պիտանի և ցածր 
շփումներից ազատվելու համար, և

անձնական կյանքի անձեռնմխելիու
թյունն ապահովելու և կենցաղային 
գիտակցության շրջանակներում գոր
ծող համակարգի վրա ազդեցության 
համար [10, էջ 34-35]:

Մարդկանց երրորդ խմբի հա
մար փողը դառնում է արժեքների ար
ժեք' արտացոլելով մարդկային թու
լությունը, ցածրությունը, անպատիվ 
լինելը, կապվածությունը, որը հոգևոր 
անկատարության է տանում:

Չորրորդ խմբի համար փողը 
հանդես է գալիս որպես մարդկանց 
կրթվածության մակարդակի չափա
նիշ: Կան մի շարք աշխատություն
ներ, որտեղ տրված է ամերիկյան հա
սարակության սոցիալականացման 
գործընթացների փողից կախվա
ծության վերլուծությունը: Կապիտա
լիստական հասարակության մեջ փո
ղը ոչ միայն փոխանակման միջոց է, 
այլև բարձրագույն արժեք, անհատի 
սոցիալական արժանապատվության 
չափանիշ, հեղինակության խոր- 
հըրդանիշ [6, էջ 137]: Ամերիկյան հա
սարակության մեջ գերիշխող արժե
քային նորմերի արդյունք է փողը, 
աշխատավարձը: Անկախ նրանից, 
թե այդ փողերը ձեռք են բերվել 
օրինական, թե անօրինական 
ճանապարհներով, դրանցով կարելի է 
ունենալ ցանկացած ապրանք կամ 
ծառայություն: Այդ պատճառով
ամերիկյան մշակույթում շեշտը 
դրված է հարստության վրա' որպես



առանց համապատասխան
օրինական միջոցներով դրանց ձեռք
բերման հիմնական խորհրդանիշ [6, 
էջ 137]: Մեր հասարակության մեջ 
փողի նկատմամբ ունեցած հե
տաքրքրության խնդրի շուրջ կան բա
զում կարծիքներ, ընդհուպ մինչև 
առածներ և ասացվածքներ, ինչպի
սիք են «երջանկությունը փողի մեջ 
չէ», «ավել փող, ավել գլխացավանք», 
«ամեն ցավ փողից է», «մի ունեցիր 
հարյուր դահեկան, ունեցիր հարյուր 
բարեկամ»: Խորհրդանշական են
պատմվածքներն ու հեքիաթներն այն 
մասին, թե ինչպես է փողը գայթակղել 
մարդուն, դրդել հանցագործության և 
վերջապես ոչնչացրել նրան: 
Այսպիսով, փողը զարմանալի գործիք 
է, որը պետք է նախ իմանալ օգ
տագործել: Ինչպես նշում են փողի ե
րևույթի ուսումնասիրողները, գոյու
թյուն ունեն փողի ձեռք բերման երկու 
միջոցներ' գողանալ կամ աշխատել, 
բայց այն ձեռք բերելու միակ արդար 
միջոցը մարդկանց սեփական 
մասնագիտական ներուժի իրացման 
առաջարկելն է, որն այն գլխավոր 
կապիտալն է, որը վտանգված չէ ար
ժեզրկման և գտնվում է մարդու 
գլխում [11, էջ 106]:

Այսպիսով, գրական աղբյուրնե
րի վերլուծությունը հնարավորություն 
ընձեռեց ներկայացնել հասա

րակության անցումային փուլը հաղ
թահարող կըրթական հանրության 
հիմնախնդիրներից մեկը' նյութական 
և հոգևոր արժեքների վերաի
մաստավորման, վերագնահատման 
գործընթացի ազդեցությունը մարդու 
սոցիալականացման և դաստիարա
կության վրա: Մանկավարժները պի
տի հաշվի առնեն, թե ինչ մեծ 
ազդեցություն ունի անհատի ար- 
ժեքային կողմնորոշիչների վրա նյու
թական արժեքների թերագնահա
տումը կամ գերագնահատումը: Դրա 
հետ մեկտեղ, անհրաժեշտ է հիշել, որ 
հոգևոր արժեքները կարող են դրա
կան ազդեցություն ունենալ նյու
թական արժեքների վերագնահատ
ման, վերաբաշխման վրա' բարե
գործություն, մեկենասություն, և հա- 
կառակը' նյութական արժեքներն 
իրենց հերթին կարող են ազդել հո
գևոր արժեքների ձևավորման վրա' 
շատ փողի առկայությունը կարող է 
հանգեցնել հոգևոր անկման: Այսպի
սով, մանկավարժների համար առաջ
նային խնդիր է դառնում նյութական և 
հոգևոր արժեքների ձևավորման 
ռազմավարության մշակումը' թե° 
դաստիարակության, թե° սոցիա
լականացման մակարդակներում:
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Լ. Ս. Վոլկովա, Ն. °  Գրաշ, Ա Մ. Վոլկով

ՌՈւՍԱՍՏԱՆՑԱՆ ԴԵՖԵԿՏՈԼՈԳԻԱՅՈՎ ԱՌԿԱ ԻՆՏԵԳՐԱՑՎԱԾ 

ԿՐԹՈւԹՑԱՆ ՈՐՈՇ ԽՆԴԻՐՆԵՐ

XX դարի 90-ական թվականնե
րին Ռուսական հասարակության մեջ 
սկսված արմատական սոցիալ-տնտե- 
սական բարեփոխումները, ստեղծեցին 
իրական նախադրյալներ' ինչպես երկ- 
րի միջին և բարձրագույն դպրոցների 
ժռդովրդավարացման և հումանացման, 
այնպես էլ կրթական համակարգի, մե
թոդաբանության, ուսումնադաստիա- 
րակչական գործընթացների կազմա
կերպման տեխնոլոգիայի նորոգման, 
նոր կազմակերպական ձևերի որոնման, 
գիտության կողմից մշակվող և մանկա
վարժական պրակտիկա ներդրվող նո
րարարությունների նկատմամբ վերա
բերմունքի բնույթի փոփոխության հա
մար: Մանկավարժական կրթության
բնագավառում կատարվող հիմնարար 
բարեփոխումը իրականացնում է 
«Կրթության փիլիսոփայության» և 
«Կրթական քաղաքականության» բո
վանդակային նորոգում և փոփոխութ
յուն, կրթական պարադիգմի, նրա 
գաղափարական ուղղվածության և 
ընթացակարգային որոշիչների փոփո
խում: Ռուսական հասարակության հու
մանիստական ավանդույթները և սո

ցիալական-հումանիտար մակարդակը 
անմիջականորեն շոշափում են կրթութ
յան ոլորտը, որի բաղկացուցիչ մաս է 
հանդիսանում հատուկ (շտկողական) 
մանկավարժությունը: Հասարակական 
գիտակցության մեջ համամարդկային 
արժեքների առաջնայության հաստա
տումը, ամենից առաջ կապված է զար
գացման մեջ խնդիրներ ունեցող երե
խաների հանդեպ ունեցած նոր վերա
բերմունքի, նրանց սոցիալականացման 
և ինտեգրացման հարցերի լուծման 
հետ:

Ի՞նչ է ինտեգրացումը և ի՞նչու է 
այսօր, զարգացման մեջ թերություններ 
ունեցող երեխաների ինտեգրացված 
ուսուցման հիմնախնդիրը ստացել այդ
պիսի արդիական նշանակություն և ոչ 
միանշանակ լուծում:

Առաջիններից մեկը, ով իր աշխա
տություններում հիմնավորեց նորմալ 
զարգացում ունեցող երեխաների ուսուց
ման վրա մաքսիմալ կողմնորոշման գա
ղափարը, մեր ականավոր գիտնական 
Լ. Ս. Վիգոտսկին էր: Նա նշում էր, որ 
մեր շտկողական դպրոցն, իր բոլոր ա
ռավելություններով հանդերձ, տարբեր



վում է այն հիմնական թերությամբ, որ, 
տարբեր զգայական թերություններով, 
սահմանափակ մտավոր կարողու
թյուններով իր աշակերտին սահմանա
փակում է դպրոցական կոլեկտիվի նեղ 
շրջանակում, ստեղծում մի փակ աշ
խարհ, որտեղ ամեն ինչ հարմարեցված 
է երեխայի արատին, ամեն ինչ նրա ու
շադրությունը կենտրոնացնում է իր ա
րատի վրա և դուրս չի բերում իրական 
կյանք: Սրանից ելնելով, գիտնականը 
գտնում է, որ զարգացման խանգա
րումներ ունեցող երեխայի դաստիարա
կության խնդիրներն են. նրա ինտեգրա
ցումը հասարակական կյանք և, նրա 
պահպանված անալիզատորների գոր
ծունեության ակտիվացման ճանապար
հով, թերությունների փոխհատուցման 
իրականացումը: Ի դեպ, փոխհատու
ցումը Վիգոտսկին հասկանում էր ոչ թե 
կենսաբանական, այլ սոցիալական տե
սանկյունով, քանի որ գտնում էր, որ 
շտկողական ուսումնադաստիարակչա- 
կան գործընթացում, հարկ է լինում գործ 
ունենալ ոչ այնքան կենսաբանական 
գործոնների, որքան դրանց սոցիալա
կան հետևանքների հետ: Լ. Ս. Վիգոտս
կին համոզված է, որ լայնածավալ 
կողմնորոշումը դեպի նորմալ զարգացող 
երեխաները, պետք է ծառայի որպես 
հատուկ (շտկողական) մանկավարժու
թյան վերանայման ելակետ, որը պետք 
է ենթարկվի ընդհանուր մանկավարժա
կան ուսուցման և դաստիարակության 
նպատակներին:

Լ. Ս. Վիգոտսկու գաղափարները 
իրականացվում են Արևմտյան Եվրո
պայի և ԱՄՆ-ի դպրոցների պրակտի
կայում, իսկ վերջին ժամանակներում 
ավելի ակտիվ նաև Ռուսաստանում:

Մեր երկրի համար ինտեգրացված 
ուսուցման խնդիրը պահանջում է իր լու
ծումը պետական մակարդակով, որպես
զի զարգացման մեջ խնդիրներ ունեցող 
երեխաներին ապահովի իրենց առողջ 
հասակակիցների հետ հավասար կրթու
թյուն ստանալու հնարավորություն, որն 
անհրաժեշտ է հասարակության մեջ 
առավելագույն հարմարման և լիարժեք 
ինտեգրման համար:

Ինչպես նշում են հեղինակներ Լ. 
Ս. Վոլկովան, Տ. Ս. Զիկովան, Վ. Վ. 
Կոռկունովը, Ն. Ն. Մալոֆեևը, Մ. Ի. 
Նիկիտինան, Գ. Վ. Նիկուլինան, Օ. Ցու. 
Ռազումովան, Վ. Կ. Ռոգուշինը, Լ. Մ. 
Շիպիցինան, Ն. Դ. Շմատկոն, և այլոք, 
Ռուսաստանում սահմանափակ հնա
րավորություններով երեխաների ուսուց
ման մեջ իրականացվող ինտեգրացման 
գործընթացներն ունեն իրենց յուրա
հատկությունը, քանի որ զարգանում են 
հատուկ սոցիալ-մշակութային կարգա
վիճակի պայմաններում: Ռուս գիտնա
կանները «ինտեգրացում» և «ինտե
գրացված ուսուցում» հասկացություն
ները հիմնականում դիտում են «տարբե
րակում» և «տարբերակված ուսուցում» 
հասկացությունների հետ համադրու
թյան մեջ: Այս հասկացությունների և 
դրանցից բխող գործընթացների էու



թյունն ու բովանդակությունը մշակվում է 
ռուս գիտնականների կողմից (Լ. Ս. 
Վոլկովա, Տ. Ս. Զիկովա, Վ. Վ. Կորկու- 
նով, Վ. Վ. Լեբեդինսկի, Ն. Ն. Մալոֆեև, 
Ե. Գ. Ռեչիցկայա, Ի. Վ. Ցուկերման):

Հեղինակները ուշադրություն են 
դարձնում այն բանին, որ, այսօր, Ռու
սաստանում գոյություն ունի հատուկ 
կրթության զարգացման երկու ճանա
պարհ. տարբերակում և ինտեգրացում: 
Տարբերակումը կատարվում է 8 տիպի 
հատուկ (շտկողական) հաստատու
թյունների կատարելագործման, ինչպես 
նաև, նոր տարբեր հոգեբանամանկա- 
վարժական, բժշկա-սոցիալական կենտ
րոնների, վարքագծի խանգարումներով 
երեխաների համար նախատեսված հա
տուկ դպրոցների ստեղծման հաշվին: 
Ինտեգրացումը ենթադրում է սոցիալա
կան ինտեգրացում, այսինքն' ինտե
գրացում հասարակությանը, սոցիումին, 
ինչպես նաև ինտեգրացված ուսուցում: 

Հատուկ կրթության զարգացման 
առավել տարածված ուղին դեռևս տար
բերակված ուսուցումն է որպես առավել 
համապատասխանող' այժմ գոյություն 
ունեցող կադրերի պատրաստման հա
մակարգին և դժվարություններ ունեցող 
երեխաների և հաշմանդամների նկատ
մամբ մեր հասարակության մեջ ձևա
վորված վերաբերմունքի ստերիոտի- 
պին: Ինտեգրացված ուսուցումը ման
կավարժից պահանջում է պատրաստ- 
վածության բոլորովին այլ մակարդակ, 
բարձր արհեստավարժություն, ստեղ

ծագործություն, փորձ և վարպետու
թյուն: Լ. Մ. Շիպիցինան արդարացիո- 
րեն նկատում է, որ այսօր չի կարելի 
բռնի ուժով արգելել տարբերակումը, 
քանի որ ներկայումս այն հանդիսանում 
է երեխայի ուսուցման գործընթացում 
անհատական մոտեցման միակ հիմքը: 
Չի կարելի նաև բռնությամբ ներդնել ին
տեգրացումը, քանի որ առանց համա
պատասխան գիտական, կազմակերպ
չական, կադրային և մեթոդական ապա
հովության դա անխուսափելիորեն կվե
րածվի գաղափարի խեղաթյուրման 
(պարզունակացման):

Առանձնահատուկ կրթական հնա
րավորություններով և սահմանափակ 
աշխատունակությամբ մարդու ինտե
գրումը հասարակության մեջ, ներկա 
դրությամբ, նշանակում է. հասարակա
կան կյանքի բոլոր տեսակներում նրան 
բոլոր իրավունքների և իրական հնարա
վորությունների ընձեռման գործընթաց և 
արդյունք' հասարակության մյուս ան
դամների հետ հավասար պայմաննե
րում, որը կոմպենսացնում է նրա զար
գացման խանգարումներն ու կենսա
գործունեության հնարավորությունների 
սահմանափակումը:

ժամանակակից ռուս դեֆեկտո- 
լոգների աշխատանքների վերլուծությու
նը, մասնավորապես Ն. Ն. Մալոֆեևի 
հետազոտությունները, թույլ են տալիս 
խոսել ինտեգրացիայի զարգացման եր
կու հնարավոր ուղիների մասին: Հեղի
նակն առանձնացնում է ինտեգրացման



զարգացման հեղափոխական և էվոլյու
ցիոն ուղիները: Վերլուծելով ինտեգրա
ցիայի հեղափոխական ուղին, որն իրե
նից ներկայացնում է ուսուցման տար
բերակված համակարգի' ավերում, որ
պես հատուկ կրթության ավանդական 
ձևի, և ինտեգրացված ուսուցման արև- 
մըտյան մոդելների արհեստական ներ
դրում, հեղինակը նախազգուշացնում է, 
որ այն սխալ և վտանգավոր է, քանի որ 
ենթադրում է զարգացման տարբեր ժա
մանակաշրջանների արևմտյան և ռու
սական կրթական համակարգերի հա
մատեղում: Այն պատճենում է արև- 
մըտյան մոդելները' առանց հաշվի առ
նելու Ռուսաստանի պայմանները: Մեզ 
թվում է, ավելի պատշաճ է ինտեգրաց
ման գործընթացների կայացման էվո
լյուցիոն ճանապարհը, որն ավելի է ար
դարացնում իրեն, քանի որ ենթադրում է 
ինտեգրացման գործընթացների աստի
ճանական զարգացում հատուկ կրթու
թյան համակարգի ներսում: էվոլյուցիոն 
ինտեգրացիան ավելի պրագմատիկ ու 
գործուն է, և նրան պետք է վերաբերվել 
շատ զգույշ ու հավասարակշռված:

Հեղինակները, ուսուցման ինտե
գրացված մոտեցումը որակելով որպես 
հատուկ կրթության ռազմավարություն, 
ինտեգրացիան սահմանում են որպես 
զարգացման խանգարումներ ունեցող 
երեխաների ուսուցման հնարավոր մո
տեցումներից մեկը և մշակում են այս 
կարգի մարդկանց հասարակության մեջ 
ինտեգրելու սոցիալական, հոգեբանա

կան և մանկավարժական պայմանները 
(Վ. Մ Բելգուս, Վ. Դ. Վինոգրադով, Լ. 
Ս. Վոլկովա, Վ. Վ. Վորոնկովա, Ա. Պ. 
Գոզովա, Ա. Ի. Դյաչենկո, Գ. Լ. Զայ- 
ցեվա, Ս. Ա. Զիկովա, Տ. Ս. Զիկովա, Բ. 
Ի. Կովալենկո, Մ. Ի. Նիկիտինա, Գ. Վ. 
Նիկուլինա, Լ. Պ. Նոսկովա, Գ. Ի. Պե- 
նին, Վ. Գ. Պետրովա, Վ. Ի. Սելիվերս- 
տով, Վ. Ա. Ֆեոկտիստովա. Գ. Վ. Չիր- 
կինա, Լ. Մ. Շիպիցինա և այլք): Ռուս 
գիտնականներն առաջարկում են ինտե
գրացված ուսուցման կազմակերպման 
հետևյալ ձևերը.

•  ուսուցում հանրակրթական դըպ- 
րոցների սովորական դասարաններում,

•  ուսուցում հանրակրթական դըպ- 
րոցների հատուկ դասարաններում, 
մասնակի ինտեգրացում արտադասա
րանական գործունեության ժամանակ,

•  ուսուցում շտկողական հաստա
տությունում և աշակերտի տեղափոխում 
հանրակրթական դպրոց,

•  զարգացման խանգարումներով 
անձանց լրիվ կամ մասնակի ինտեգրա
ցում' մասնագիտական ուսուցման ըն
թացքում:

Ռուսաստանում, ներկայիս, ինտե
գրացված ուսուցման առավել տարած
ված մոդելը հանրակրթական դպրոցում 
բացված հատուկ դասարաններն են: 
Դրանք ստեղծվում են.

•  ինտելեկտի զարգացման խան
գարումներ ունեցող երեխաների համար 
(այնտեղ, որտեղ մոտակայքում այս 
կարգի երեխաների համար չկան հա



տուկ դպրոցներ), նրանց քանակը հա
մեմատաբար մեծ չէ,

•  հավասարեցման կամ շտկման 
դասարաններ' հոգեկան զարգացման 
հապաղում ունեցող երեխաների հա
մար,

•  փոխհատուցող ուսուցման, 
մանկավարժական օգնության, հարմա
րեցման, առողջության դասարաններ 
ռիսկի խմբի երեխաների համար (վար
քագծի, ուսուցման մեջ դժվարություններ 
ունեցող, տկար առողջություն ունեցող 
երեխաներ):

Բավական հաճախ մենք կարող 
ենք հանդիպել այնպիսի իրադրության, 
երբ զարգացման խանգարումներով 
երեխա ունեցող ծնողներին խորհուրդ է 
տրվում երեխային հենց սկզբից տեղա
վորել հատուկ (շտկողական) հաստա
տություն, որովհետև մինչև այժմ Ռու
սաստանում կրթության ոլորտում ինտե- 
գրրմանը վերաբերվում են որոշ թերա
հավատությամբ: Պատճառները, որոնք 
սովորաբար նշվում են այդ դեպքում, 
բացատրվում են նրանով, որ հան
րակրթական դպրոցները համալրված 
չեն հատուկ կադրերով և որ երեխաները 
չեն կարող ստանալ անհրաժեշտ ամ
բողջ օգնությունը' եթե հաճախեն այս 
դպրոցների սովորական դասարաններ: 
Այս փաստարկում կա ճշմարտություն, 
քանի որ հաճախ ինտեգրացված ուսուց
ման սկզբունքի վրա հիմնված ծրագրե- 
րը' միշտ չէ, որ արժանանում են հան
րակրթական դպրոցների ուսուցիչների

հավանությանը' տեղային և տարածա֊ 
շրջանային մակարդակներով: Սովորա
բար հարցն այն չէ, թե ինտեգրացումը 
արդյո՞ք բարիք է (մեծ մասը համա
ձայնվում է, որ այո): Ավելի շատ վի
ճարկվում են հետևյալ հարցերը.

- արդյո՞ք բոլոր երեխաները պոտեն
ցիալ կարող են ինտեգրվել,

- ի՞նչ կերպ լուծել այս երեխաների 
հանդեպ ունեցած վերաբերմունքի 
խնդիրը' ծնողների, երեխաների, 
դպրոցի ուսուցիչների և պետական 
կրթական մարմինների միջավայ
րում,

- ինչպե՞ս ապահովել արդյունավետ 
ինտեգրացման համար անհրա
ժեշտ միջոցները:
Մեզ թվում է, որ հիմնավորված չէ 

երեխայի ուսուցման նկատմամբ, հան
րակրթական դպրոցին ինտեգրումը դի- 
տարկել որպես հատուկ դպրոցի նկատ
մամբ առավել էժան (ֆինանսական ա
ռումով) այլընտրանք: Հաճախ երեխան 
ինտեգրացման պայմաններում չի կա
րողանում ստանալ այն ամենը, ինչն 
անհրաժեշտ է իր ուսուցման և շտկման 
համար: Շտկողական դպրոցներն ունեն 
հատուկ սարքավորումներ, ապահով
ված են հատուկ (շտկողական) տեխ
նոլոգիաների որոշակի մակարդակով, 
բժիշկներով, հոգեբաններով: Այս ամենի 
մեծ մասը չի կարող տեղափոխվել հան
րակրթական դպրոց: Այդ պատճառով 
միշտ չէ, որ ինտեգրումը, պետք է դի- 
տարկել որպես զարգացման խնդիրներ



ունեցող երեխայի ուսուցման լավագույն 
հեռանկար' հատուկ դպրոցի համեմա
տությամբ:

Ինտեգրացված ուսուցման սկզբի 
ժամկետների որոշումը նույնպես հան
դիսանում է բարդ խնդիր և լուծվում է 
յուրաքանչյուր երեխայի համար ան
հատական մոտեցմամբ ու նրա ծնողի 
ցանկությամբ: Ամենից առաջ այն կախ
ված է զարգացման խանգարման ար
տահայտվածությունից : Այսպես' զար
գացման թեթև խանգարում ունեցող երե
խաները կարող են ինտեգրվել սոցիու- 
մում վաղ նախադպրոցական տարիքից 
և ներառվել տարրական դպրոցի ինտե
գրացված ուսուցման մեջ: Տեսողության, 
լսողության և խոսքի լուրջ խանգարում
ներ ունեցող երեխաներին նպատակա
հարմար է հանրակրթական դպրոց ին
տեգրել նախնական շտկողական աշ
խատանքներից հետո, իսկ ծանր և 
բարդ խանգարումներով երեխաների 
ուսուցումը հնարավոր է միայն հատուկ 
դպրոցում:

Ռուսական մանկավարժությունը 
մեկ տասնամյակ չէ, որ զրկված է հան
րակրթական դպրոցում սովորող ուսուց
ման մեջ դժվարություններ ունեցող երե
խաներին համապատասխան օգնու
թյուն ցուցաբերելու հնարավորությու
նից: Տպավորություն է ստեղծվել, որ 
հատուկ դպրոցները հանրակրթական 
դպրոցի ուսուցիչներին կարծես թե «ա
զատել են» պրոբլեմային երախաներին 
տեսնելու և հասկանալու, նրանց որակ

յալ մանկավարժական օգնություն ցու
ցաբերելու պարտականությունից: Հան
րակրթական և հատուկ դպրոցները բա
ժանել են իրենց իրավասությունների ո- 
լորտները: Այս իրավիճակում, զարգաց
ման ոչ ցայտուն արտահայտված խան
գարումներով երեխաները, ժամանակին 
չհայտնաբերվելով և հատուկ մանկա
վարժական օգնություն ստանալու իրա
կան հնարավորություններ չունենալով, 
ստիպված էին սովորել հանրային դըպ- 
րոցի պայմաններում' ընդ որում չստա
նալով համապատասխան հոգեբանա- 
մանկավարժական աջակցություն: Մինչ 
օրս հանդիպող այս երևույթը Վ. Ի. Լու- 
բովսկին արդարացիորեն անվանում է 
«հարկադրական ինտեգրացում»:

Վերջին տարիներին ձևավորվեց 
որոշակի միտում ինտեգրացման հար
ցերը լուծել միայն հատուկ դպրոցի 
կողմից: Հանրակրթական դպրոցի ուսու
ցիչներն ավելի հաճախ չեն մասնակ
ցում այս հիմնախնդրի լուծմանը: Առա
ջանում է էական հակասություն, երբ, 
նույնիսկ, զարգացման մեջ խնդիրներ 
ունեցող ինտեգրացիային պատրաստ 
երեխային հանրակրթական դպրոցը չի 
ընդունում: Երեխաների բռնի անջատու
մը տեղի է ունենում մի շարք մանկա
վարժական սկզբունքների բարոյական 
ձևախեղման պատճառների, իսկ ավելի 
հաճախ հանրակրթական դպրոցի ման
կավարժների' կենսագործունեության 
սահմանափակ հնարավորություններով



երեխաների հետ աշխատելու լրիվ 
անպատրաստվածության պատճառով: 

Ինտեգրացված ուսուցման հա
մար կարևոր հարց է հիմնախնդիրների 
ախտորոշման միասնական մոտեցում
ների մշակումը, որոնց ամբողջությամբ 
որակյալ պետք է տիրապետեն հան
րակրթական դպրոցի մասնագետները: 
Ընդ որում, խոսքը ոչ միայն մեկը մյուսի 
հետ համադրվող հիմնախնդրի ախտո
րոշման մեթոդների մասին է, այլ նաև, 
ախտորոշումից բխող, հնարավոր շըտ- 
կող-զարգացնող ծրագրերի համալիրը 
նկարագրող խորհրդատվության մասին: 
Անհրաժեշտ է փնտրել ինտեգրացված 
ուսուցման կառուցման այնպիսի միջոց
ներ, որտեղ հանրակրթական դպրոցը ոչ 
պակաս ակտիվ դերակատարում կունե
նա, քան հատուկ դպրոցը:

Հատուկ դպրոցը իր աշակերտնե
րին պետք է պատրաստի հանրակրթա
կան դպրոց փոխադրվելու հնարավորու
թյանը: Հանրակրթական դպրոց փոխա
դրվելու այդ նախապատրաստումը, 
հնարավորությունն ու նպատակահար
մարությունը պետք է որոշվեն երեխայի 
հարմարման բնույթով և զարգացման 
մակարդակով, ծնողների ցանկությամբ 
և նման երեխային ընդունելու պատ
րաստ դպրոցի առկայությամբ: Երեխա
յի փոխադրումը հատուկ նախադպրո
ցական հաստատությունից կամ դպրո
ցից հանրակրթական դպրոց, պետք է 
ուղեկցվի հատուկ մանկավարժների և 
հոգեբանների աջակցությամբ և օգնու

թյամբ' երեխաների կողմից ուսումնա
կան ծրագրերի յուրացման հաջողու
թյան դժվարին խնդիրները լուծելու հա- 
մար:

Ելնելով ինտեգրացված ուսուց
ման խնդիրներից, որոնք շոշափում են 
հենց կենսագործունեության սահմանա
փակ հնարավորություններ ունեցող երե
խաների և նրանց ծնողների շահերն ու 
պահանջմունքները, ծագում է ուսուց
ման բովանդակության էական բարե
փոխման անհրաժեշտություն: Ինչպես 
նշում են գիտնականներ Վ. Մ. Աստա- 
պովը, Լ. Ս. Վոլկովան, Տ. Ս. Զիկովան, 
Վ. Վ. Կորկունովը, է. Ի. Լեոնգարդը, Ն. 
Ն. Մալոֆեևը, Ն. Մ. Նազարովան, Մ. Ի. 
Նիկիտինան, Ն. Դ. Շմատկոն, Ե. Ա. 
Ցամբուրգը և այլոք, կրթության ոլոր
տում նոր գաղափարախոսության մշա
կումը նախատեսում է.

•  բազմատեսակ կրթական հա
մակարգի ձևավորում;

•  անցում կրթական ստանդարտ
ների, որոնք երաշխավորում են զար
գացման խանգարումներով բոլոր երե
խաների հաջող սոցիալականացումն ու 
«կյանքի որակի» բարելավում;

•  զարգացման խանգարումներով 
երեխաների հոգեբանամանկավարժա- 
կան և բժշկասոցիալական աջակցման 
արդյունավետ համակարգի ստեղծում;

•  զարգացման խանգարումներով 
երեխաների ուսուցման վերաբերյալ ոչ 
միայն սոցիալ մանկավարժների և հո
գեբանների, այլ նաև հանրակրթական



դպրոցի ուսուցիչների որակավորման 
բարձրացման և վերապատրաստման 
համակարգի վերանայում:

Ինչպես նշում են հեղինակները, 
ինտեգրացիայի անցման դժվարություն
ները պայմանավորված են Ռուսաստա
նի ֆինանսա-տնտեսական խնդիրնե
րով; բարձրագույն մասնագիտական 
կրթության պետական չափորոշիչների 
և զարգացման խանգարումներով երե
խաների ինտեգրացված ուսուցման ու 
ժամանակակից հատուկ (շտկողական) 
դպրոցների պահանջների անհամապա
տասխանությամբ; անհրաժեշտ նորմա- 
տիվ-իրավական բազայի բացակայութ
յամբ; ժամանակակից հատուկ կրթու
թյան տեսական և պրակտիկ հիմնա- 
խնդիրների վերաբերյալ ուսումնական, 
ուսումնամեթոդական և գիտական գրա
կանության սահմանափակությամբ և 
այլն:

Այսօր, մեր երկրում հատուկ կըր- 
թությունը դեռևս չի համապատասխա
նում կենսագործունեության սահմանա
փակ հնարավորություններով անձնանց 
կրթության ոլորտի բոլորի կողմից ըն
դունված միջազգային նորմերին: Մեր 
երկրում ինտեգրացված ուսուցման խըն- 
դիրն իր լուծումն է պահանջում պետա
կան մակարդակով: Հենվելով կրթության 
նախարարության որոշման և հատուկ 
կրթության համակարգի ձևավորման 
հայեցակարգի վրա, հարկ է նկատել, որ 
ինտեգրացված գործընթացը հաճախ 
ընթանում է տարերայնորեն, որոշ դեպ

քերում այն անորոշ ձևով արագանում է 
(ինտեգրացիան ներմուծվում է վար
չական միջոցներով' առանց ընդհանուր 
նշանակության կրթական հաստատու
թյունների և նրանց մանկավարժական 
կազմի բավարար պատրաստվածու- 
թյան): Ինտեգրացված ուսուցումը պետք 
է բազմակողմանիորեն հիմնավորել. 
պատասխանել այն հարցին, թե ի՞նչ է 
այն նշանակում մեր, այլ ոչ թե արև
մտյան պայմաններում, անհրաժեշտ է 
օրենսդրորեն սահմանել ինտեգրացված 
երեխայի կարգավիճակը, մշակել հան
րակրթական հաստատությունում նրա 
ինտեգրացիայի համար անհրաժեշտ 
համակարգ և, համապատասխանաբար 
պատրաստել կադրեր: Դեռևս մնում են 
չմշակված առանձին հաստատություն
ների մասնագետների փոխգործունեու- 
թյան և միջգերատեսչական մակարդա
կի տեխնոլոգիաները:

Ավելին, ինտեգրացիայի բռնի 
ներդրումը, այս գործընթացի արագաց
ման և միջոցների խնայողության հա
մար հատուկ (շտկողական) հաստա
տությունների փակումը, նսեմացնում են 
ինտեգրացիայի գաղափարը, դժվարեց- 
նում հասարակության կողմից նրա բա
րոյական հիմքերի յուրացման գործըն- 
թացը:

Զգայական և շարժողական խան
գարումներ ունեցող անձնանց ինտե
գրացիայի գործընթացը, չպետք է ա
վարտվի իրենց դպրոցական կրթությու
նից հետո, ուստի, այսօր, Ռուսաստա



նում ինտեգրացված ուսուցման մշակ
վող հիմնախնդիրներից մեկը հաշման
դամների մասնագիտական կրթության 
հիմնախնդիրն է: Ցավոք, ստիպված ենք 
հավաստել այն փաստը, որ մեր երկ- 
րում, այս կարգի համաքաղաքացիների 
բարձրագույն կրթության համակարգը 
մինչև այժմ չի ստացել պատշաճ զար
գացում: Սա էականորեն արգելակում է 
շարժողական և զգայական դեպրիվա- 
ցիայով անձանց սոցիալական պաշտ
պանության արդյունավետ համակարգի 
ստեղծումը և խանգարում է նրանց 
լիարժեք սոցիալիզացիայի հիմնախն- 
դրի հիմնավոր լուծմանը:

Ռուսաստանում կուտակված է 
այս ոլորտի որոշ փորձ: Այսպիսի ին
տեգրացիայի ավելի ցայտուն օրինակ 
կարող են ծառայել Ն. է. Բաումանի 
անվան Մոսկվայի պետական տեխնի
կական համալսարանի բարձրագույն 
դպրոցում չլսող և լսող ուսանողների 
համատեղ մասնագիտական ուսուցումը, 
Ա. Ի. Գերցենի անվան ռուսական պե
տական մանկավարժական համալսա
րանի ընդհանուր ուսանողական հոսքի 
մեջ ինտեգրված չլսող, կույր և շարժո
ղական խանգարումներով ուսանողների 
համատեղ ուսուցումը, չլսող ուսանող
ների համատեղ ուսուցումը Մոսկվայի 
մանկավարժական համալսարանում, 
Չելյաբինսկի պետական համալսարա
նում և այլուր: Այս բուհերում լսողու
թյան, տեսողության և շարժողական 
խանգարումներ ունեցող երիտասարդ

ներն ու աղջիկները իրենց հասակա
կիցների շրջանում լիիրավ դիրքերում են 
և, իրենց ցանկություններով, համառու
թյամբ, հաստատակամությամբ, հաջո
ղություններով, ապացուցում են իրենց 
ընտրված մասնագիտական ուղիների 
հավաստիությունն ու կայացվածութ- 
յունը: Սակայն, բազմապրոֆիլ համալ
սարանների և ֆակուլտետների գիտնա
կանները տեսնում են ոչ միայն իրենց 
նվաճումները, այլ նաև զբաղվում հաշ
մանդամների բարձրագույն կրթության 
լուրջ հիմնախնդիրների լուծմամբ: 
Թվարկենք դրանցից միայն մի քանիսը.

•  հաշմանդամների տեխնիկա
կան և հումանիտար կրթության տեսա
կան և մեթոդաբանական տեսակետ- 
ների մշակում (Օ. Կ Ագավելյան, Վ. Ն. 
Վովկ, Վ. Զ. Կանտոր, Մ. Ի. Նիկիտինա, 
Ա. Գ. Ստանևսկի, Վ. Ի. Մատվեև, Ե. Գ. 
3ուդինա և ուրիշներ),

•  ուսումնամեթոդական, տեղեկա
տվական, բժշկասոցիալական աջակ
ցության մշակում (Օ. Վ. Ավիլով, Օ. Բ. 
Դաուտովա, Վ. Ն. Կազլով, Վ. Ա. Մալ- 
կով, Մ. Ի. Նիկիտինա, Գ. Վ. Նիկու- 
լինա, 3ու. Վ. Սիկորա, Գ. Ն. Պարշին, 
Ա. Գ. Ստանևսկի և ուրիշներ),

•  մասնագիտական կողմնորոշ- 
ման համակարգի կազմակերպում (Օ. Լ. 
Բոբկովա, Ե. Մ. Կուզնեցովա, է. Վ. Մի- 
րոնովա. Վ. Պ. Սմիրնովա, Վ. Վ. Տի- 
մոֆեևա և ուրիշներ),

•  նախաբուհական նախապատ
րաստական համակարգի մշակում (Վ.



Պ. Մեզրին, Ցու. Ն. Մանուիլովա, Ե. Ա. 
Մարտինովա, Մ. Ի. Նիկիտինա և ուրիշ
ներ):

Զարգացման խանգարումներ ու
նեցող տարբեր տարիքային խմբի ան
ձանց ինտեգրացված ուսուցման մասին 
ուսումնամեթոդական գրականության 
թռուցիկ ամփոփումը, թույլ է տալիս խո
սել այն մասին, որ ռուս գիտնականները 
առանձնացնում են այս բարդ, կարևոր և 
ակտուալ հիմնախնդրի մի քանի հիմնա
կան հարցեր, հատկապես.

Ո՞վ է սովորում: Այսինքն' հան
րակրթական դպրոցում և բուհում ին
տեգրացված ուսուցումը սահմանափակ 
հնարավորություններով երեխաների և 
մեծահասակների ո՞ր խմբի համար է 
հասանելի և բարենպաստ:

Որտե՛՞ղ: Այսինքն' ինչպիսի՞ն են 
մասսայական դպրոցում սահմանա
փակ հնարավորություններով երեխա
ների և բարձրագույն դպրոցում հաշ
մանդամների հնարավոր ուսուցման 
կազմակերպչական ձևերը:

Ի ն չ: Այսինքն' ինչպիսին է հա
տուկ կրթության բովանդակությունը ին
տեգրացիայի պայմաններում, ինչպի
սին են ուսուցման տարբերակները և մի 
տարբերակից մյուսին ճկուն անցման 
հնարավորությունները:

Ե՞րբ : Այսինքն' ե՞րբ պետք է սկսել 
ինտեգրացված ուսուցումը (նախա
դպրոցական, կրտսեր դպրոցական, թե 
միջին և ավագ դպրոցական տարիքում):

Ո՞վ է սովորեցնում. Այսինքն ինչ
պիսի՞ն պետք է լինի հանրակրթական 
դպրոցի ուսուցչի և բուհի դասախոսի 
նախապատրաստումը զարգացման 
խանգարումներ ունեցող անձանց հետ 
աշխատելու համար, ինչպիսի՞ն են 
հանրակրթական դպրոցում հատուկ 
մանկավարժի և հատուկ հոգեբանի գոր
ծառույթները և բարձրագույն դպրոցում 
ուսումնամեթոդական, տեղեկատվա
կան, բժշկասոցիալական ուղեկցության 
ձևերը:

Այսպիսով, անհրաժեշտ է հատուկ 
և հանրակրթական համակարգերի հա
րաբերակցության խորը վերլուծություն, 
քանի որ, ի սկզբանե ինտեգրացիան 
ենթադրվում էր որպես այս երկու կրթա
կան մոդելների փոխկապակցում, փոխ
ներթափանցում և փոխգործունեություն:

Սակայն, այսօր մենք կարող ենք 
տեսնել դեֆեկտոլոգիական գիտության 
և տասնյակ տարիների ընթացքում 
մշակված զարգացման տարբեր խան
գարումներ ունեցող անձանց ուսուցման 
մեթոդապես տարբերակված համակար
գի լղոզման վտանգավոր գործընթաց
ներ: Մեր կարծիքով, տարբերակված 
ուսուցումը չի բացառում ինտեգրացված 
ուսուցումը, այլ լրացնում և հարստաց
նում է այն' դրա հետ մեկտեղ լուծելով 
յուրաքանչյուրի սեփական խնդիրները, 
իսկ ընդհանուր առմամբ, կենսագործու
նեության սահմանափակ հնարավորու
թյուններով անձանց օգնում է հաղթա
հարել դժվարությունները, կատարելա



գործվել իրենց հետագա կյանքում և ընտրած մասնագիտական գործունե
ության մեջ:

Ռուսերենից թարգմանեց 
Անի Մեիքսեթյանը

Աստղիկ Բալայան

Ծնվեչ է 1977թ.-ինք. Երևանում:

Ավարտեւ է Երևանի Խ . ^ով/ա մի անվան մանկավարժական համարւարաԸի Նախնական 

կրթության սկզբնական և հատուկ կրթության ֆակոււտետը, 2002թ.-ին'ՀՊՄՀ-ի ասպիրանտուրան: 

1999թ.-ից աշխատում է նույնհամարւարանամորպես դասախոս:

Աշխատեւ է ԱնաԸիա Շիրակացու անվան ճեմարանում, «Բյուրակն» կրթական համաիրում 

որպես մանկավարժ:

Հեղինակ է 25-ից ավեի հոդվածների:

ԿԱԻ-ի մասնագետ է:

ՐԻՎԻՆԻ ՄԵԹՈԴԻԿԱՆ ՈՐՊԵՍ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ԿԱՐԴԱԼՈւ 
ԿԱՐՈՂՌւԹՑԱՆ ԶԱՐԳ 

ԱՑՄԱՆ ԱՐԴՑՈւՆԱՎԵՏ ՄԻՋՈՑ

Մայրենի լեզվի դասընթացի հիմ
նական նպատակներից մեկը լավ 
ընթերցողներ պատրաստելն է: Իսկ ի՞նչ 
է նշանակում «լավ ընթերցող». մի՞թե 
երեխաները, ճանաչելով հայերեն 
այբուբենի բոլոր տառերը և դրանք 
վարժ միավորելով բառերի ու նախա
դասությունների մեջ, արդեն լավ ընթեր-

Գրաճանաչ լինել' դեռ չի նշանա
կում ակտիվ ընթերցել կարողանալ: 
Կարդալու կարողության ձևավորման 
առաջին աստիճանի հաղթահարումից 
հետո անհրաժեշտ է լուրջ աշխատանք
ներ ծավալել սկսնակ ընթերցողների մեջ 
կարդալու որակական հատկանիշների 
ձևավորման ուղղությամբ: Այդ աշխա
տանքների հիմնական նպատակը սովո



րողների մեջ կարճ ժամանակում հնա- 
րավորինս շատ և հիմնարար տեղեկու
թյան ձեռքբերման կարողության ձևա
վորումն ու զարգացումն է, քանի որ 
կարդալու կարողությունն այսօր ոչ թե 
նպատակ, այլ միջոց է' նոր գիտելիքնե
րի և տեղեկատվության ձեռքբերման 
համար: Այսօր ուսուցչի խնդիրը ավելի 
շատ աշակերտների գործունեության 
նպատակաուղղումն է, սովորել սովո
րեցնելը, քան միայն գիտելիքներ հա- 
ղորդելը, քանի որ միայն ուսուցման ըն
թացքում հնարավոր չէ այնքան տեղե
կություն փոխանցել և սովորեցնել, որ
քան անհրաժեշտ է նրա զարգացման 
համար: Ուստի, այսօր համար մեկ 
նպատակը, գրքից օգտվելու կարողու
թյան ձևավորումն է:

Տարրական դպրոցում ընթերցո
ղական կարողությունների ձևավորումն 
իրականացվում է բացատրական ըն
թերցանության մեթոդով, որը հայ դպրո
ցում գործածվել է դեռևս Խ. Աբովյանի 
կողմից: Հետագայում այն նշանավոր 
շատ մեթոդիստ-մանկավարժների կող
մից մշակվել, կատարելագործվել է' 
դառնալով բնագրերի շուրջ տարվող 
բազմաշերտ և բազմակողմանի աշխա
տանքների իրականացման մի կուռ հա
մակարգ:

Այսօր էլ մայրենի լեզվի ընթերցա
րաններում տեղ գտած նյութերը սովո
րողների կողմից ուսումնասիրվում են 
հիմնականում բացատրական ընթերցա
նության մեթոդով: Շատ ուսուցիչներ

որոշ փոփոխություններ, լրացումներ են 
կատարում մեթոդի մեջ' երբեմն էլ հա
մադրելով այն համագործակցային 
ուսուցման տարբեր մեթոդների կամ 
դրանց առանձին տարրերի հետ: Օրի
նակ, հաճախակի են կիրառվում Կան
խագուշակումներով կարդալը, Փոխգոր- 
ծուն նշանների համակարգը, Կմախքը, 
Երեք կողպեք' մեկ բանալի և այլ մե
թոդներ: Կարելի է ասել, որ այս մեթոդ
ներն, իհարկե, տալիս են իրենց դրական 
արդյունքը, սակայն, ավելի շատ կոսմե
տիկ փոփոխություններ են իրականաց
նում սովորողների մեջ կարդալու որակի 
բարձրացման ուղղությամբ տարվող աշ
խատանքներում:

Մեր կողմից փորձ է արվել կրտսեր 
դպրոցականների մեջ կարդալու կարո
ղության զարգացումն ապահովել մեկ 
այլ' Րիվինի մեթոդիկայի կիրառմամբ 
[2, էջ 31-47]: Այն նախատեսված է հենց 
տեքստերի ուսումնասիրման համար և 
կարող է կիրառվել կարդալու վարպե
տության տարբեր' ասենք, օրինակ, 
«բառային», «նախադասությունային», 
«պարբերությունային» մակարդակների 
դեպքում: Բանն այն է, որ Րիվինի մե
թոդիկայի էությունը թեմայի հատվածա
բար ուսումնասիրման մեջ է, այսինքն' 
սովորողները տեքստը բաժանում են 
որոշակի (ոչ մեծ) հատվածների և աշ
խատում այդ հատվածների վրա: Ընդ 
որում' որպես ուսումնասիրվող հատված 
կարող են հանդիսանալ պարբերությու
նը, նախադասությունը կամ բառը: Այս



հանգամանքը հնարավորություն է տա
լիս Րիվինի մեթոդիկան կիրառելու դըպ- 
րոցի բոլոր դասարաններում' սովորող
ների մեջ կարդալու զարգացման բա
ռային, նախադասությունային, պար- 
բերությունային մակարդակներին հա- 
մապատասխա ն:

Րիվինի մեթոդիկան ունի գործնա
կանում կիրառման որոշ առանձնա
հատկություններ: Հատկապես տարրա
կան դպրոցում մեթոդիկայի կիրառմանը

անհրաժեշտ է հանգամանորեն նախա
պատրաստվել: Ներկայացնենք երրորդ 
դասարանում Րիվինի մեթոդիկայի կի
րառման մեր փորձը:

Նախապատրաստական աշխա
տ ա նքներ Առաջին հերթին ընտրվում 
են ընթերցարանում տեղ գտած այն 
նյութերը, որոնք պետք է սովորողներն 
ուսումնասիրեն դասարանում: Այնու
հետև կազմվում է հաշվառման աղյու
սակը և փակցվում պատին:
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1. Հարությունյան Ջուլիա +

2. Պողոսյան Խաչիկ

3. Արամյան Գայանե +

4. Հովհաննիսյան Տաթևիկ

5. Գրիզորյան Արման

6. Դուդումյան Անի

7. Սեդրակյան Արման +

Աղյուսակում պետք է կատար
վեն նշումներ աշխատանքի ընթացքի 
վերաբերյալ' ուսուցչի կամ աշակերտ
ների կողմից: Եթե նույնիսկ սկզբնա
կան շրջանում նշումները կատարում է 
ուսուցիչը, ապա նախընտրելի է' աս

տիճանաբար այդ աշխատանքը թող
նել աշակերտներին:

Հաշվի առնելով կրտսեր դպրո
ցականների տարիքային առանձնա
հատկությունները և այն, որ նրանք 
դեռ նոր են սովորում աշխատել Րիվի
նի մեթոդիկայով' կարելի է պատրաս



տել նաև տարբեր հուշաթերթեր' տետ
րի գրանցման կարգի, զույգում աշ
խատանքի իրականացման ալգորիթմի 
վերաբերյալ: Հուշաթերթերը նախա
տեսվում են զույգերի համար. սկզբում 
յուրաքանչյուր սեղանին դրվում է մե
կական հուշաթերթիկ, իսկ հետագա

յում, անհրաժեշտության դեպքում, 
երեխաները կարող են վերցնել դրանք 
պահարանից կամ ուսուցչի սեղանից: 
Սովորաբար մեկ-երկու բնագրի ուսում
նասիրությունից հետո աշակերտներն 
աշխատում են առանց հուշաթերթերի:

Բնագրի վերնադիրը

I

հատված

•  անհասկանալի կամ նոր բառեր, 

բացատրությունը

•  հատվածի վերնադիրը

•  զույգի անունը

•  զույգի թեմայի վերնադիրը կամ 

համարը

II

հատված

•  անհասկանալի կամ նոր բառեր, 

բացատրությունը

•  հատվածի վերնադիրը

•  զույգի անունը

•  զույգի թեմայի վերնադիրը կամ 

համարը

ա
հատված

Ցանկության կամ հնարավորու
թյան դեպքում' կարելի է յուրաքանչ
յուր հուշաթերթից պատրաստել մեկ 
մեծադիր նմուշ և պաստառի նման 
ամրացնել պատին: Տեքստերում
տեղ գտած նորածանոթ կամ ան
հասկանալի բառերի բացատրու
թյան համար անհրաժեշտ է դասա
րանում ունենալ բացատրական, հո- 
մանիշների, հականիշների դպրոցա

կան բառարաններ (յուրաքանչյու
րից 2-3 հատ):

Առաջին կամ երկրորդ դասարա
նում' Րիվինի մեթոդիկայի կիրառ
ման առաջին շրջանում, երբ սովո
րողները դեռևս չունեն տեքստի վրա 
աշխատելու բավարար հմտություն
ներ, ուսումնասիրվող յուրաքանչյուր 
բնագրի համար հարկ է պատ
րաստել նաև հատուկ հարցարան



Ինչպե՞ս աշխատել զույգում

1. Թեման ստանալուց հետո աղյուսակում քո անվան դիմաց կատարիր

2. Տետրում նշիր թեմայիդ վերնադիրը:
3. Զույգ ընտրիր սովորողներից և տետրում նշիր նրա անունը, թեմայի վերնադիրը կամ 

համարը:
4. Բարձրաձայն կարդա' բնագրիդ առաջին հատվածը:
5. Բնագրիդ առաջին հատվածը կարդա' նախադասություն առ նախադասություն և 

քննարկիր զուգընկերոջդ հետ:
6. Յուրաքանչյուր նախադասության ընթերցումից հետո տետրում գրիր անհասկանալի 

կամ նորածանոթ բառերը, գրիր դրանց բացատրությունը:
7. Ամբողջ հատվածը քննարկելուց հետո զուգընկերոջդ հետ վերնագրիր այն:
8. Առաջին հատվածի վերնագիրը գրիր տետրում:
9. Նույն ձևով օգնիր զուգընկերոջդ մշակել իր բնագրի առաջին հատվածը:
10. «Շնորհակալություն» հայտնիր զույգիդ և հրաժեշտ տուր նրան:
11. Երկրորդ հատվածի մշակման համար ընտրիր նոր զույգ:
12. Պատմիր նրան քո բնագրի առաջին հատվածի բովանդակությունը:
13. Նոր զույգիդ օգնությամբ մշակիր թեմայիդ երկրորդ հատվածը նույն ձևով:
14. Ուշադիր լսիր նոր զուգընկերոջդ պատմածը իր նյութի վերաբերյալ:
15. Օգնիր նրան մշակել իր թեմայի հաջորդ հատվածը:
16. «Շնորհակալություն» հայտնիր զույգիդ և հրաժեշտ տուր նրան:
17. Հաջորդ հատվածի մշակման համար նոր զուգընկեր գտիր:

ներ, որոնք օգնում են սովորողներին 
ճիշտ և ավելի հեշտ յուրացնելու 
հատվածների, ինչպես նաև 
ամբողջ բնագրի բովանդակությունը: 
Քանի որ սկզբնական շրջանում երե
խաները պետք է բնագրի բովանդա
կությունից, նորածանոթ բառերից 
բացի յուրացնեն նաև աշխատանքի 
նոր ձևը, նպատակահարմար է հար
ցարաններում բնագրի վերնագրի, 
հարցերի ու առաջադրանքների հետ 
նշել հատվածների առաջին և վեր
ջին բառերը, ինչպես նաև այն բա
ռերն ու արտահայտությունները, 
որոնք պետք է երեխաները գրեն 
տետրերում և սովորեն:

Թեմայի յուրացումը: Յուրաքան
չյուր աշակերտ ստանում է թեմա և

հաշվառման աղյուսակում իր ան- 
վանդի): Տետրում նոր էջից գրում է 
թեմայի վերնագիրը: Թեմաները
բաշխվում են այնպես, որ 2-3 աշա
կերտ ունենա նույն թեման:

Սովորողները թեմաները յուրաց
նում են ըստ պարբերությունների 
(ըստ հատվածների' տեքստի հա
մառոտ իմաստային մասերի)' յու
րաքանչյուր նոր պարբերության յու
րացման համար զույգ կազմելով 
դասընկերներից մեկի հետ:

Առաջին պարբերության մշակ
ման համար սովորողը զույգ է կազ
մում, զույգի անունը գրանցում իր



տետրում: Նա իր թեմայի
առաջին պարբերությունը
բարձրաձայն կարդում, քննարկում է 
զույգի հետ, տետրում գրում և 
բառարանով բացատրում է անհաս
կանալի բառերը: Պարբերության
բովանդակությունը պար
զաբանելուց հետո նրանք միասին 
վերնագրում են այն: Սովորողն այդ 
վերնագիրը գեղեցիկ գրում է տետ
րում: Այնուհետև նա օգնում է զույ
գին' նույն կերպ աշխատելու իր թե
մայի պարբերության վրա (դա կա
րող է զույգի առաջին պարբերությու
նը չլինել), որից հետո նրանք բա
ժանվում են:

Երկրորդ պարբերության մշակ
ման համար սովորողը նոր զույգ է 
կազմում, նրա համար կարդում է 
առաջին պարբերության վերնա

գիրը, պատմում պարբերության բո
վանդակությունը, պատասխանում 
զույգի կողմից առաջադրված հար
ցերին, անհրաժեշտության դեպքում' 
վերնագրի մեջ կատարում ճշ
գրտումներ: Եթե պատմելու ժամա
նակ աշակերտը լավ չի հիշում պար
բերության բովանդակությունը, կա
րող է օգտվել գրքից կամ դիմել զույ
գի օգնությանը: Միայն դրանից հե
տո կարդում է երկրորդ պարբերու
թյունը, զույգի հետ քննարկում, 
պարզաբանում դրա բովանդակու
թյունը, բացատրում անհասկանալի 
բառերը, վերնագրում պարբերությու
նը և վերնագիրը գրում տետրում: 
Նույն ձևով նա օգնում է իր զույգին 
աշխատելու իր թեմայի հերթական 
պարբերության մշակման ուղղու- 
թյամբ:



Ուս ասի որ տանք, սարեր շառ կտանք (էջ 109)
I  մաս

>  - Նկարագրիր Սողոմոն թագավորի փղին:
- Ինչու՞ փիղը չէր պատժվում իր վատ արարքների համար:
❖  Հսկա, ոտնատակ անել, անպատիժ մնալ: 
o Վերնագրիր և սովորիր պատմել:

II մաս

>  - Ի՞նչ ձեռնարկեցին մրջյունները:
- Ի՞նչ խնդրեցին մրջյունները թագավորից:
- Ի՞նչ պատասխանեց մրջյուններին թագավորը:
❖  ճարահատյալ, իմաստուն, ավերել, ցեղ, ջնջել, արգելել, գանգատ: 
o Վերնագրիր և սովորիր պատմել:

Ш  մաս

>  - Ինչու՞ մրջյունները որոշեցին ժողովի հավաքվել:
- Մի՞թե կարևոր էր, որ աշխարհի բոլոր մրջյունները գային ժողովի:
- Համատեղ ի՞նչ որոշում ընդունեցին մրջյունները:

- Ի՞նչ տեղի ունեցավ փղի հետ:
❖  Հույսը կտրել, ժողով, տկար, անգետ, գիտուն, խելք խելքի տալ, հնար գտնել, 
մրջնավարի, ինչ-որ մեկին վայել, փնչոց, խուլ, ոտնաձայն:
o Վերնագրիր և սովորիր պատմել:

IV մաս 
' արհամարհիր:

>  - Ինչու՞ թագավորն անհանգստացավ փղի բացակայությունից:
- Թագավորի ծառաները որտե՞ղ գտան փղին:
- Ինչպե՞ս ընդունեց տխուր լուրն արքան:
- Բացատրիր թագավորի վերջին խոսքերը՛ «Թշնամիդ թեկուզ մրջյուն լինի, մի' 
արհամարհիր»:
❖  Փնտրել, հայտնել, թակարդ, ողբալ, ափսոսալ, թշնամի, արհամարհել: 
o  Վերնագրիր և սովորիր պատմել:

Անդրադարձիր հեքիաթի վերջում տրված հարցերին:

Եթե սովորողի թեման ծավա
լուն է' կազմված մեծ թվով պարբերու
թյուններից (ինչն այնքան էլ ցանկալի 
չէ տարրական դպրոցում), ապա 
վեցերորդ, յոթերորդ պարբերու
թյուններից հետո նա կարող է նոր 
զույգերին մանրամասն չպատմել 
առաջին մի քանի պարբերությունների 

դրանց վերնագրերը, այսինքն' 
տեքստի մանրամասն պլանը' 
սովորողը կարող է հանձնել այն: Յու
րաքանչյուր աշակերտ, ավարտելով

(1-4-րդ հատվածների) բովան
դակությունը, այլ ներկայացնել դրանց 
գլխավոր միտքը, իսկ արդեն մշակած 
մյուս պարբերությունները պետք է 
մանրամասն վերարտադրի' տետրից 
կարդալով դրանց վերնագրերը:

Մշակելով իր թեմայի բոլոր պար
բերությունները և տետրում ունենալով 
թեմայի ուսումնասիրումը, այդ մասին 
նշում է կատարում աղյուսակի համա
պատասխան մասում' կետը կամ գիծը 
դարձնելով պլյուս' (+), իսկ թեման



հանձնելուց հետո (+) նշանը վերցնում 
է շրջանակի մեջ: Միայն դրանից հետո 
նա կարող է նոր թեմա վերցնել:

Ուսուցչի դերը թեմայի մշակման 
ժամանակ: Աշխատանքի ողջ ընթաց
քում ուսուցիչը կատարում է ոչ միայն 
կազմակերպողի, կոորդինաց նողի դեր, 
այլև անմիջական մասնակցություն է 
ունենում սովորողների թեմաների որո
շակի հատվածների մշակմանը' հեր
թով զույգ կազմելով նրանց հետ: 
Միայն այդպես նա կարող է յուրա
քանչյուր աշակերտի սովորեցնել ճիշտ 
պահպանել պարբերության մշակման 
ալգորիթմը, ստուգել մշակած պարբե
րությունների յուրացման մակարդակը, 
ուղղություն տալ զույգում իրականաց
վող աշխատանքների վերաբերյալ:

Ամեն անգամ աշխատանքի վեր
լուծության (ռեֆլեքսիայի) ժամանակ 
ուսուցիչը կարող է անդրադառնալ ընդ
հանուր բնույթի թերություններին, 
սխալներին, տալ համապատասխան 
ցուցումներ' դրանցից խուսափելու 
նպատակով (Աշխատեք զույգում աշ
խատելիս արդեն մշակած պարբերու
թյան վերարտադրումը չվերածել սո
վորեցնելու գործընթացի: Շատ երկար 
մի' աշխատեք միևնույն զույգի հետ. 
փորձեք խնայողաբար օգտագործել

ձեր ժամանակը: Տետրում վերնագրերը 
գրելիս ուշադրություն դարձրե՜ք ձեռա
գրին, աշխատեք գրել առանց ջնջում
ների և այլն):

Շատ կարևոր է նաև իրենց հա
ջողությունների, ձեռքբերումների հա
մար աշակերտներին խրախուսելը: 
Բայց դա չպետք է կրի ընդհանրական 
բնույթ (Ապրեք, լավ աշխատեցիք: 
Ամեն ինչ շատ լավ է և այլն), այլ կոնկ
րետ օրինակներով պետք է ցույց տալ, 
թե ինչն են արդեն կարողանում անել 
երեխաները (Ձեր վերնագրերն արդեն 
ավելի կոնկրետ են արտահայտում 
հատվածների բովանդակությունը: 
Զույգում աշխատելիս քիչ եք օգտա
գործում ոչ գրական բառեր, աշխա
տում եք ձեր խոսքում կիրառել բնա
գրերից սովորած բառերը և այլն):

Ցանկալի է, որ ուսուցիչը յուրա
քանչյուր թեմայի ուսումնասիրության 
ժամանակ աշակերտի հետ առնվազն 
մեկ անգամ զույգ կազմի: Բայց հնա
րավոր է, որ դասարանում կլինեն 
աշակերտներ, որոնց հետ ավելի հա
ճախակի աշխատելու անհրաժեշտու
թյուն կզգացվի: Ամեն անգամ աշխա
տելով այս կամ այն աշակերտի հետ' 
ուսուցիչն իր անունը գրում է նրա 
տետրում:



Թեմա N 5. Թագավորը և բանաստեղծը [1, էջ 73]

1-ին հատԱած Տաթևիկ, N  4

1. Թագավորի մեծամիտ կարծիքն իր մասին

2-րդ հատԱած

գովարանեւ - գովել, մեծարել, հաճելի խոսքեր ասել Խաչիկ, N 2

փքվկ հնդկահավի պես մեծամտանալ, գոռոզանալ

2. Պալատականների կարծիքը թագավորի ոտանավորների մասին

3-րդ հատԱած

տաղանդավոր շնորհալի, շնորհաշատ

շիկնեւ կարմրել, տաքանալ, այստեղ' ամաչել, բարկանալ

աղանդեր Արման, N  5

3. Տաղանդավոր բանաստեղծի անկեղծ կարծիքը թագավորի

ոտանավորների մասին

4-րդ հատԱած

Ուսուցիչ

Թեմայի հանձնումը. Սովորողը 
թեման կարող է հանձնել տարբեր կերպ: 
Նպատակահարմար է, որ նա ելույթ ու
նենա փոքր խմբի առջև, որի թվակազմը 
տատանվում է երկուսից վեց մարդու 
սահմաններում: Խմբում կարող են ընդ
գրկվել այն աշակերտները, ովքեր ու
սումնասիրում են նույն թեման, ովքեր 
պետք է սկսեն ուսումնասիրել այն, 
նրանք, ովքեր վաղուց ուսումնասիրել են 
այն և ուզում են կրկնել, ինչպես նաև' 
ուսուցիչը: Փոքր խմբում ելույթը կարող է 
տևել 5-10 րոպե:

Սովորողը թեման կարող է հանձ
նել նաև միայն ուսուցչին' պլանով վե
րապատմելով բոլոր հատվածների բո
վանդակությունը, պատասխանելով ու
սուցչի հարցերին, ներկայացնելով տետ
րի գրանցումները և այլն:

Տետրի գրանցման կարգը. Տետրի 
էջը բաժանվում է երկու անհավասար 
մասերի: Լայն հատվածի առաջին տո
ղում գրվում է ստեղծագործության վեր- 
նագիրը: Լջի նեղ մասում' յուրաքանչ
յուր պարբերության վերնագրի դիմաց, 
գրվում է զույգի անունը, նրա թեմայի 
վերնագիրը կամ համարը: Դա հնարա
վորություն է տալիս աշակերտին հե
տևելու, թե ինչ հաճախականությամբ է 
հանդիպել այս կամ այն թեմային, որո
շել, թե որ թեման կարելի է ուսումնա
սիրել ինքնուրույն, որ թեմայի ուսում
նասիրությունն է նպատակահարմար 
սկսել և այլն: Յուրաքանչյուր թեմա 
պետք է գրել նոր էջից:

Րիվինի մեթափկայի առավկա- 
թյռւննեբը



- Աշխատելով փոքրիկ հատված
ներով' սովորողները ավելի լավ են յու
րացնում նյութը:

- Յուրաքանչյուր պարբերություն 
քննարկելով զույգի հետ, վերլուծելով 
նրա բովանդակային մանրամասները' 
սովորողը ակտիվ խոսքային գործու
նեություն է իրականացնում, ինչը նպաս
տում է նրա խոսքի զարգացմանը (խո
սելով են խոսել սովորոում):

- Թեման մշակելիս սովորողները 
օգտվում են բառարաններից, այս կամ 
այն բառի, արտահայտության իմաստը 
հարցնում իրարից' ձեռք բերելով շատ 
կարևոր կարողություններ, հմտանալով 
հաղորդակցության մեջ:

- Յուրաքանչյուր հատվածի քըն- 
նարկման արդյունքում սովորողները 
դուրս են բերում նրա հիմնական, գլխա
վոր միտքը և ձևակերպում այն վեր
նագրի տեսքով:

- Փոփոխական կազմով զույգե
րում աշխատելիս աշակերտները սովո
րում են լսել իրար, օգնել, աջակցել միմ
յանց, համաձայնել, ընդհանուր որոշ
ման գալ և ընդհակառակը' վիճել, 
պաշտպանել սեփական տեսակետը և 
այլն:

- Կարդալու, խոսելու և լսելու խոս
քային գործողություններից բացի' յու
րաքանչյուր պարբերության մշակման 
ժամանակ սովորողը նաև գրում է, 
նշումներ կատարում և այլն:

- Ամեն անգամ' հերթական պար
բերության մշակումը սկսելուց առաջ, 
աշակերտը վերարտադրում, կարծես 
վերաիմաստավորում, ամրապնդում է

թեմայի մինչ այդ մշակած ամբողջ մա
սը: Հետաքրքիր է, որ տարբեր մարդ
կանց հետ աշխատելիս միևնույն հատ
վածը սովորողը պատմում է յուրովի' 
ամեն անգամ իր համար բացահայտե- 
լով նոր բաներ: Դիդակտիկական ծրա
գրավորման տեսության ներկայացու
ցիչները կարևորում են ուսումնական գի
տելիքի կրկնությունը տարբեր առիթ
ներով: Օրինակ' օտար լեզվի ուսուցման 
ժամանակ նոր բառի ուսուցման համար 
այն պետք է սովորողներին առաջարկել 
7 23 անգամ: Վ. Ֆ. Շատալովի ուսուց
ման տեխնոլոգիայում նախատեսված է 
ուսուցանվող նյութի կրկնություն առ
նվազն 8 անգամ [4, էջ 45]: «Պետք է հի
շել. որպեսզի կարողությունը վերածվի 
հմտության, յուրաքանչյուր մարդ այն 
պետք է կրկնի առնվազն 6 անգամ (որոշ 
մարդիկ' նույնիսկ 10 անգամ և ավելի)» 
[3, էջ 47]:

- Աշխատելով տարբեր զույգերի 
հետ' սովորողները հնարավորություն են 
ունենում նախապես ծանոթանալու այն 
թեմաներին, որոնք իրենք նույնպես 
ուսումնասիրելու են:

- Յուրաքանչյուր պարբերության 
մշակումից հետո սովորողը վերնագրում 
է այն' գրելով իր տետրում: Թեմայի 
մշակումն ավարտելուց հետո նա ունե
նում է մանրամասն պլան, որն օգնում է 
նրան վերարտադրել թեման (կամ նրա 
որևէ մասը):

Եթե նույնիսկ հնարավոր չէ կամ 
դժվար է Րիվինի մեթոդիկան կիրառել 
իր աճողության մեջ, կարելի է պար
բերաբար կիրառել նրա որոշ տարրեր'



սովորողների մեջ աստիճանաբար զար- կան, համագործակցային, հաղորդակ- 
գացնելով ակտիվ ընթերցողական գոր- ցական կարողություններ ու հմտություն- 
ծունեություն իրականացնելու, ինչպես ներ: 
նաև ճանաչողական, տրամաբանա-

Գրականություն
1. Վ. Ավագյան, Ն. Անտոնյան, Ռ. Խաչատրյան: Մայրենի 3: Հանրակրթական 

դպրոցի դասագիրք: Եր., «Լույս», 2004:
2. Մ. Ա. Մկրտչյան: Կրթության կազմակերպման կոլեկտիվ եղանակի կայաց- 

ման հիմնահարցերը, Եր., 2001:
3. Н. В. Григорян. Математика в начальной школе. 1-4 класс. Вместе с роди

телями. -  СПБ.: Издательский дом ,, Нева” ; М.: „Олма -  Пресс”, 2001.
4. В. Н. Рыжов. Дидактика: Учеб. Пособие для студентов пед. Колледжей и ли

цеев /В. Н. Рыжов. -  М., ЮНИТИ -  ДАНА, 2004. (Серия “Среднее профес
сиональное образование: Педагогика”).

Астгик Балаян
Использование методики Ривина как эффективный 

сносов развития навыков чтения учащихся

В статье овсуждается вопрос развития навыков чтения в начальной школе. 
Как эффективный сносов предлагается один из методов Коллективного сносова 
овучения (КСО) - метод Ривина. Осовенностью этого метода является разравотка 
овзацов литературного текста в нарах сменного состава.



Ստսաննա Նավասարդյան

Ծնվել է 1952թ. ք. Երևանում:
Ավարտեւ է Երևանի Պետական համարւարաԸի քիմիական ֆակաւտետը: Աշխատում է 

«Ջվանտ» վարժարանում որպես քիմիայի ուսուցչուհի:
Հեղինակ է 15 հոդվածների, մեկ օիմպիական խնդրագրքի, համահեղինակ' ուսուցչական 

ձեռնարկի:

Լիդա Սահակյան

Ծնվեւ է 1941թ. ՀՀ Կրասնռյարսկի շըրջաԸի Թ րո^ուր գյուղում:
Ավարտեւ է Երևանի Պետական համաբւարաԸի քիմիականֆակտրոետը:
1996թ.-իցդեղագիտության ամրիռԸի վարիչ, 1997թ.-ից պրոֆեսոր:
Հեղինակ է ինը դասագրքերի, մի շարք մեթոդական ձեռնարկների, 135-ից ավեի գիտական 

հոդվածների: ՀՀԿԳՆ քիմիա առարկայի մեթոդական խորհրդի անդամ, միջազգային
Սենդեւեևյան օւիմպիադայի ժյուրիի անդամ, 1996-2004թթ. ՀՀ օիմպիադայի քիմիա
առարկայական հանձնաժողովի նախագահ:

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՄԵԹՈԴԸ ՈՐՊԵՍ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ 
ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՄՏԱԾՈՂՈւԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

Մարդու հաջողությունները մեծ մա
սամբ որոշվում են իր կյանքը որպես 
նախագիծ կազմակերպելու ընդունա
կությամբ. որոշել հեռավոր և ամենա- 
մոտ հեռանկարները, գտնել և յուրաց
նել անհրաժեշտ ռեսուրսները, փոխել 
գործունեության պլանը և իրականաց
նելով այն գնահատել' թե արդյո՞ք հա
ջողվել է հասնել դրված նպատակին: 
Աշխարհի մասշտաբով կատարված 
բազմաթիվ ուսումնասիրությունները
ցույց են տվել, որ ժամանակակից քա
ղաքականության, սպորտի, բիզնեսի, 
արվեստի առաջատարների մեծ մասն 
ունեն նախագծային մտածողություն

[1]: Այսօր դպրոցում առկա են բոլոր 
հնարավորությունները մտածողության 
այս ձևի զարգացման համար, որն 
իրականացվում է սովորողների գոր
ծունեության հատուկ տեսակի' նա
խագծային գործունեության կազմա
կերպման միջոցով:

Դպրոցում առարկաների նկատ
մամբ հետաքրքրություն ցուցաբերող 
աշակերտների հետ ուսուցիչները շատ 
հաճախ տարբեր տիպի աշխատանք
ներ են իրականացնում: Դրանցից են 
առարկայական օիմպխսդանկըւ և 
ինաելեկաmալ խաղերը: Սեկ այլ ձև է 
աշակերտների հետազոտական և նա



խագծային գործունեության կազմակեր
պումը:

Ակնհայտ է, որ կրթական բարե
փոխումների գչխավոր արդյունքն այ
սօր պետք է չինի դպրոցն ավարտող 
երիտասարդի, ինչպես իր, այնպես էլ 
հասարակության բարեկեցության հա
մար անձնական պատասխանատվու
թյուն կրերււ կարողությունն ու պատ- 
րաստակամությունը: Դրա համար դըպ- 
րոցի գործունեության ռազմավարու
թյունը պետք է ուղղված չինի զարգաց
նող կրթությանը, որի ընթացքում ուսուց
չի ե հոգեբանի ուշադրության կենտրոնը 
աշակերտի մտածողությունն ու ուսում
նական գործունեությունն է, այլ ոչ 
միայնուսուցանելու մեթոդներն ու տեխ- 
նոչոգիաները [2]:

Այս տեսանկյունից, հատկապես 
նախագծային գործունեությունը, ըստ 
մեզ, համապատասխանում է կրթության 
նոր խնդիրներին և կարող է դառնալ 
կրթության բովանդակության բարեփո
խումների տարրերից մեկը' և° դպրոցում, 
և° բուհում:

Նախագծային ուսուցման կենտրո
նական հասկացությունը նախագիծն է' 
սովորողի համար կենսական կարևոր 
նշանակություն ունեցող խնդրի լուծման 
մտահղացումը: Բառարաններում նա
խագիծ բառը բացատրվում է որպես 
ինչ-որ փաստաթղթի կամ մտահղաց
ման նախնական բովանդակություն, ծը- 
րագիր: Ամերիկացի մանկավարժ և նա
խագծային մեթոդի հիմնադիր Ուիլյամ

Քիլպատրիկը մանկավարժության բնա
գավառում այս մեթոդի կիրառելիությու
նը բնորոշել է որպես նպատակահար
մար գործունեության մեթոդ, որը կապ
ված է իրական կենսական միջավայ
րում դպրոցական խնդրի լուծման հետ: 
Այլ կերպ ասած' նախագծային մեթոդն 
ուսումնական գործունեության ձև է [3]: 
Այս դեպքում սովորողներն անմիջա
կանորեն ներառված են ակտիվ իմացա
կան գործընթացում, ինքնուրույն ձևա
կերպում են ուսումնական խնդիրը, հա
վաքում են անհրաժեշտ տեղեկություն
ներ, մշակում խնդրի լուծման տարբե
րակները, վերլուծում աշխատանքի 
արդյունքները, կատարում եզրահան
գումներ' ձեռք բերելով ուսումնական 
կենսափորձ:

Ըստ Ա. Ն. Չայկայի ուսուցման 
այս տեսակը ցանկալի է այն դպրո
ցականների համար, ովքեր մտածված 
նպատակ են դրել կրթություն ստանալ 
հանրակրթական դպրոցի տեխնոլոգիա
կան, գեղագիտական և այլ պրոֆիլային 
դասարաններում [2]: Այս մտածելա
կերպի հետ, իհարկե, մենք համաձայն 
չենք, քանի որ մեր փորձը ցույց է տվել, 
որ նախագծային ուսուցումը զարգաց
նում է սովորողի ընդհանուր ստեղծա
գործական մտածողությունը, ինչը շատ 
անհրաժեշտ է' կյանքի ցանկացած ուղի 
ընտրած երիտասարդի համար:

Ներկայումս նախագծային ուսու
ցումն ինժեներատեխնիկական ուղղվա
ծությամբ միջնակարգ և բարձրագույն



կրթօջախների առանձնաշնորհն է: 
Կրթական համակարգի մյուս օղակները 
շատ քիչ են օգտվում ուսուցման այդ 
մեթոդից: Այնինչ, նախագծային կրթու
թյունը աշխարհի հետ նախագծային մե
թոդով փոխազդեցության ձևավորման 
եղանակ է, այսինքն նախագծային 
մտածողությունը հանում է հակասու
թյունները' ժամանակակից հասարա
կության զարգացման տեխնոլոգիական 
փուլի և կրթության միջև:

Նախագծային կրթության հայե
ցակարգի հեղինակ Գ. Լ. Իլյինը [5] ա
ռանձնացնում է նախագծային կուլտու
րա և նախագծային ստեղծագործական 
մտածողություն հասկացությունները: 
Նախագծային ^Ц 1Ш1Ц1шФ  առանձնա
հատկությունը հանդիսանում է նյութա
կան և հոգևոր ոլորտներում ինչ որ նոր 
բան ստեղծելու ձգտումը:

Նախագծային ստեղծագործական 
մտածռղռlթյռlвը գիտական մտածողու
թյան հիմքն է, որը ծնունդ է տալիս նոր 
մտքերի և գաղափարների, այն նաև նե
րառում է քննադատական մտածողու
թյունը: Լավագույն, սեփական լուծումը 
գտնելու ձգտումը ուսուցման հիմնական 
շարժառիթն է' նախագծային կրթու
թյան գործընթացում:

Մանկավարժի համար նույնպես 
նախագիծը աշակերտների ստեղծա
գործական գործունեության զարգաց
ման ձևերից մեկն է: Ներկայումս այն 
ավելի լայն ճանաչում է ստանում, քանի 
որ մենք դաստիարակում ենք հասարա

կության համար անձի նոր տեսակ, որն 
ունակ լինի գիտատար բարձր տեխնոլո
գիաների կիրառման:

Աշխատանքի նման ձևը դպրոց է 
անցել բուհերից: Այդ նպատակով' նա
խագծային գործունեության մեթոդիկա
յի յուրացումը սկսվել է հանրակրթական 
այն դպրոցներում, որոնք իրականաց
նում են հոսքային ուսուցում: Մեր աշ
խատանքային փորձը ցույց է տալիս, որ 
այդ գործունեության մեջ ներգրավվում 
են ոչ միայն ավագ, այլև' միջին դպրոցի 
աշակերտները: Անհրաժեշտ է, բոլոր 
տարիքներում էլ բացահայտել այն 
աշակերտներին, ովքեր հետազոտու
թյուններ կատարելու հակում ունեն, և 
ուսուցման ընթացքում զարգացնել 
նրանց այդ մտավոր կարողությունը:

Ներկայումս միջնակարգ և բարձ
րագույն դպրոցի խնդիրն է ոչ միայն 
սովորողների կրթության բարձր մակար
դակի ապահովումը, այլև' նրանց մտա
ծողության բազմակողմանի զարգացու
մը, իրենց գիտելիքներն ինքնուրույն 
լրացնելու և ժամանակակից տեղեկա
տվության «օվկիանոսում» կողմնորոշվե- 
լու ունակությունը: Այս խնդիրը հատուկ 
նշանակություն է ձեռք բերում հատկա
պես բնագիտական շարքի առար
կաների համար, քանի որ հենց ա'յդ 
առարկաներն են զարգացնում սովորողի 
գիտահետազոտական գործունեության 
համար անհրաժեշտ ունակություններն 
ու կարողությունները:



Դրված խնդիրների լուծման նպա
տակով արդեն երկար տարիներ հաջո
ղությամբ կիրառվում է նախագծային 
մեթոդը. Այդ մեթոդն արդեն գոյություն 
ունի ավելի քան 100 տարի, բայց դեռևս 
չի կորցրել իր արդյունավետությունն ու 
արդիականությունը [4]:

Հոդվածում կդիտարկվի նախա
գծային մեթոդը' քիմիայի դասավանդ
ման գործընթացում և կվերլուծվեն արդ
յունքները' համեմատելով դրանք ավան
դական մեթոդների հետ: Կփորձենք
մանկավարժական գիտափորձի հիման 
վրա հաստատել մեթոդի առավելություն
ներն ու արդյունավետությունը:

«Ուսումնական նախագիծ» ասելով 
հասկանում ենք սովորողների ստեղծա- 
qnրծականհեաազnաական խնդրի լուծ
ման ցանկացած գործունեություն' նա
խապես անհայտ արդյունքով, ի տար
բերություն lաբnրաաnր աշխատանքի. 
Այսպիսով' նախագիծն ավելի լայն հաս
կացություն է, քան հետազոտական աշ
խատանքը և ընդգրկում է վերջինս' որ
պես ուսումնական նպատակներին հաս
նելու միջոց: Ընդսմին նպատակը կոնկ
րետ արդյունքում է գտնում իր արտա
հայտությունը և ունի ուսումնական, մե
թոդական կամ գեղագիտական նշանա
կություն, ինչպես նաև' կարող է լինել 
գործունեության հաջողության գնա
հատման անկողմնակալ չափանիշ:

Նախագծային մեթոդի կիրառումը 
նպաստում է ծրագրային նյութի ընկալ
մանը, թույլ է տալիս բնականոն կերպով

զարգացնել անհրաժեշտ ուսումնական 
ունակություններ, ձևավորել հաղորդակ
ցային կարողություններ: Հատուկ պետք 
է նշել այս մեթոդի արդյունավետությու
նը' սովորողների պատասխանատվու
թյան, ինքնուրույնության, խմբի հետ 
աշխատելու ունակության զարգացման 
գործում:

Գոյություն ունեցող մանկավարժա
կան պրակտիկան հիմք է տալիս նա
խագծերը դասակարգելու հետևյալ 

կերպ [4].
•  ըստ նախագծի մշակմանը մաս

նակցող աշակերտների թվի տարբե
րում են անհատական կամ խմբային 
նախագծեր.

•  ըստ բովանդակության' միառար- 
կայական կամ միջառարկայական.

•  ըստ նախագծային գործունեու
թյան շարունակականության' նախա
գծերը կարող են լինել կարճաժամկետ 
(1-2 պարապմունք), միջին ժամկետով 
(1 ամիս) և երկարաժամկետ (1 ամսից 
մինչև 1 տարի).

•  գերիշխող գործունեության ձևից 
կախված' տարբերում են. տեղեկատը- 
վական, հետազոտական, գործնական, 
հեռահաղորդակցական նախագծեր:

Մենք կազմակերպել ենք «Քիմիա» 
առարկայից մի շարք նախագծեր. ալ- 
կալիական մետաղների կենսաբանա
կան դերը, օրգանիզմի վրա այդ մեթոդ
ների ազդեցության մեխանիզմը (VIII 
դասարան), երկաթի կոռոզիան (X դա
սարան), թթվածնի մոլեկուլի, իոն մո



լեկուլի, մոլեկուլ ռադիկալի վարքն օր
գանիզմում և այդ մասնիկների կենդանի 
բջջի վրա ունեցած ազդեցությունը (X 
դասարան), դեղաբույսերից կենսաբա
նորեն ակտիվ նյութերի անջատումն ու 
դրանցից տարբեր քսուկների պատրաս
տումը (IX դասարան) և այլն:

Չնայած առաջադրված թեմաների 
բազմազանությանն ու տարբերությանը' 
ըստ դժվարության և աշակերտական 
հետազոտության խորության, բոլոր նա
խագծերը բնութագրվում են իրականաց
ման նույն մոտեցմամբ: Տարբերում են 
նախագծերի իրականացման հետևյալ 
փուլերը [2,3].

1) Նախապատրաստական, 2) պ
լանավորման, 3) հետազոտման, 4) ար
դյունքների քննարկման, 5) գնահատ
ման:

1) Նախապատրաստական փու
չում հստակեցվում է աշխատանքի բո
վանդակությունը. որոշվում է նախագծի 
թեման և նպատակը, հիմնախնդրի ներ
կայացման ձևը:

Սովորողները քննարկում են թեման 
ուսուցչի հետ և ստանում անհրաժեշտ 
լրացուցիչ տեղեկություններ, ապա 
դնում նպատակներ:

Ուսուցիչը ծանոթացնում է սովո
րողներին նախագծային մեթոդի իմաս
տին ու պարզաբանում հետազոտու
թյան մեթոդները:

«Քվանտ» վարժարանի X դասա
րանի աշակերտների հետ ընտրեցինք 
նախագծի թեմա' «Երկաթի կոռոզիան»:

Ընդհանրապես նախագծի թեման 
ընտրվում է ուսուցչի առաջարկած թե
մաներից կամ այն կարող է ծագել բոլո
րովին պատահաբար: Օրինակ' նշված 
թեման ծագեց պատահաբար: Այդ թե
մայի նկատմամբ տասներորդ դասա
րանցիների հետաքրքրությունն առա
ջացավ նրանից, որ նրանք չկարողա
ցան լուծել Շուշիի ազատագրման 15- 
ամյակին նվիրված համահայկական 
օլիմպիադայում առաջադրված խնդիրը, 
որը վերաբերում էր օքսիդացման տար
բեր աստիճանով երկաթի միացություն
ների խառնուրդի վերլուծությանը: Մենք 
ընդլայնեցինք խնդիրը' հիմքում դնելով 
համամոլորակային հիմնախնդիր. Ի՜նչ 
կպատահի, եթե առհասարակ վերանա 
երկաթը, և ընտրվեց կոռոզիան որպես 
երկաթի վերացման գործոն թեման: Ի՞նչ 
գործոններ են երկաթին դարձրել այդ
քան կարևոր և, փաստորեն, անփոխա
րինելի: Այդ հարցի պատասխանի
փնտրտուքն էլ կանխորոշեց նախագծի 
հետագա աշխատանքները:

Հայտնի է, որ կոռոզիան մեծ վնաս 
է հասցնում տնտեսությանը, և մինչ օրս 
ժանգի բաղադրությունը ճշգրիտ հայտ
նի չէ: Նպատակ է դրվում ուսումնա
սիրել և փորձով բացահայտել բոլոր այն 
արտաքին գործոնները, որոնք նպաս
տում են երկաթի ժանգոտմանը:

2) Պլանավորման փուլում ուսուցի- 
չը կատարում է նախապատրաստական 
աշխատանք: Իր խնդիրներում ներա
ռում է աշակերտների գիտելիքների հի



ման վրա առաջնային գաղափարների 
առաջադրումը, աշակերտների հակում
ների, հետաքրքրությունների և հնարա
վորությունների բացահայտումը, նա
խագծերի թեմաների առաջադրումը, 
վարկածների ու նպատակների ձևակեր
պումը, պլանի մշակումը, աշխատող 
խմբերի ձևավորումը, նախագծի ղեկա
վարի ընտրությունը:

Կարևոր պահ է ռեսուրսային ա- 
պահովվածությունը' համակարգչային 
սարքավորումների, աուդիո, վիդեո, 
պատճենահանման տեխնիկայի տրա- 
մադրումը, գրադարանային սպասար
կումը:

Մասնակիցների պարտավորու- 
թյունների բաշխումը կատարում են 
իրենք' աշակերտները' բաց քննարկ- 
մամբ: Ուսուցիչը նույնպես հայտնում է 
իր կարծիքը: Խիստ կարևոր է հենց 
սկզբից հստակ սահմանել նախագծի 
յուրաքանչյուր մասնակցի խնդիրն ու 
կատարելու ժամկետը: Մենք կազմել 
էինք մոտավոր ժամանակացույց, որում 
նշվել էին յուրաքանչյուր փուլի ավարտի 
ժամկետը և ակնկալվող արդյունքները:

3) Վերլուծական փուլում աշա
կերտները գտնում ու հավաքագրում են 
տեղեկություններ' օգտագործելով գրա
կանության ադբյուները, զանգվածային 
լրատվամիջոցները, համացանցը: Ու
սուցիչը աշակերտների ուշադրությունը 
բևեռում է տեղեկատվության հավաք
ման այնպիսի մեթոդների վրա, ինչպի
սիք են դիտարկումը, անկետավորումը,

վիճակագրական հարցումները, փորձի 
իրականացումը: Գրականության հետ 
աշխատելու համար' առաջին փուլում 
ուսուցիչը սովորեցնում է սեղմագրման 
սկզբունքները: Աշակերտները յուրաց
նում են տեղեկատվության հավաքման 
հմտությունը, զարգացնում են տեղեկա
տվությունը համեմատելու, դասակար
գելու, վերլուծելու և համեմատելու ընդու
նակությունը:

Աշակերտներից մեկին հանձնա
րարվում է պատմական տեղեկություն
ներ հավաքել երկաթի վերաբերյալ, հա
ջորդ երկուսին' մանրամասն ներկայաց
նել երկաթի ֆիզիկաքիմիական, մեխա
նիկական հատկությունները, երկու 
մասնակից պետք է ներկայացնեն կո
ռոզիայի քիմիական հիմունքները, 
էԼեկտրոդային պոտենցիաների ծա
գումն ու դրանց դերը երկաթի ժանգոտ
ման գործում, ինչպես նաև' կոռոզիայի 
կանխման վերաբերյալ տվյալներ: Կա
տարելով իրենց բաժին աշխատանքը և 
միացնելով ստացված գիտելիքները' 
խումբը պատրաստվում է Լաբորատոր 
պայմաններում ստանալ ժանգոտված 
երկաթ և որոշել ժանգի քիմիական բա 
ղադրությունը.

Կարելի է նաև խումբը բաժանել 
չորս ենթախմբի: Առաջինը կարող է 
պատրաստել գրականության վերաբեր
յալ ակնարկը, երկրորդը' նախապատ
րաստել և կատարել փորձնական մասը, 
երրորդը' նախագծի համակարգչային 
ներկայացմամբ, իսկ չորրորդը' պատ



րաստի դպրոցական համաժողովի հա
մար կատարված աշխատանքի մասին 
զեկույց:

4) Արդյունքների ներկայացման և 
քննարկման (հաշվետվության) փուլում 
ընձեռվում է աշակերտներին նախագծի 
ներկայացման ձևի ընտրության ընթաց
քում առավելագույն ազատություն, որը 
կարող է կատարվել տարբեր ձևերով' 
բանավոր հաշվետվություն, բանավոր 
հաշվետվություն' նյութի ցուցադրումով, 
գրավոր հաշվետվություն:

Սովորողները քննարկում են 
դրանք, իսկ ուսուցիչը լսում և նպատա
կային հարցեր է առաջարկում կամ 
ելույթ ունենում' որպես սովորական 
մասնակից:

Նախագծային գործունեության 
վերջնական արդյունքը ներկայացվում է 
զեկուցման, համակարգչային ներկա
յացման, ցուցատախտակի համար 
պատրաստված հոդվածի ձևով:

Արդյունքների և գործընթացի գնա
հատումը կատարվում է կոլեկտիվ 
քննարկման միջոցով:

Ուսուցիչը գնահատում է սովորող
ների ջանքերը, նրանց ստեղծագործա
կան ունակությունները, տեղեկատվա
կան աղբյուրների օգտագործման որա
կը, աշխատանքի շարունակականու
թյան հնարավորությունները, հաշվե
տվության որակը:

Սակայն այս մեթոդը կիրառելիս 
անհրաժեշտ է հիշել, որ այն չի կարող 
ներառել քիմիայի դասընթացի ողջ ծա

վալը, պահանջում է երկար ժամանակ և 
շատ աշխատատար է: Ըստ մեր դի
տարկման, նախագծային ուսուցումն 
առավելագույնս արդյունավետ կլինի 
որպես ավանդական ուսուցման մեթոդ
ների խիստ կարևոր լրացում:

5) Նախագծային աշխատանքը 
թույլ է տալիս յուրաքանչյուր աշակեր
տի գիտելիքների ու կարողությունների 
համաիր գնահատման: Նախագծային 
աշխատանքի ստեղծագործական հաշ
վետվությունը կարելի է համարել ամփո
փիչ ատեստացիա (քննություն): Այդ 
դեպքում ուսուցիչը յուրաքանչյուր աշ
խատանքի համար պետք է պատրաս
տի գրախոսական: Շնորհանդեսից հե
տո խիստ կարևոր է աշակերտների հետ 
քննարկել արդյունքները, նշել դրականը, 
քննարկել թերություններն ու նշել նա
խագծային աշխատանքները բարելավ
վելու կապակցությամբ աշակերտների 
առաջարկները (ռեֆլեքսիայի սկզբունք): 

Այսպիսով' դպրոցականների նա
խագծային գործունեությունը' որպես 
ուսուցման մեթոդ, նրանց մեջ ստեղծում 
է կարևոր նախադրյալներ' ձևավորելու 
և զարգացնելու համար թե° առարկա
յական կարողությունները (քիմիական 
փորձ, որակական և քանակական վերլ
ուծություն), թե° ընդհանուր ուսումնա
կան կարողություններ: Նախագծային 
գործունեությունը նպաստում է կարողու
թյունների հավաքածուով և ինքնուրույն 
աշխատելու փորձով օժտված, մտավոր 
գործունեության հնարքներին տիրապե-



տող, և համագործակցելու պատրաստ մանը: 
սովորողների մի նոր տեսակի ձևավոր-
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Метод проектирования как средство развития творческих способностей учащихся

В статье рассматривается возможности применения метода проектирования 
в школьном курсе химии. Авторы считают этот метод необходимым дополне
нием к традиционным методам овучения.



Գորգեն Կանեցյան
Ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի մեխանիկայի ֆակուլտետը: 

Երևանի Խ . Աբովյանի անվան մանկավարժական համալսարանի Մաթեմատիկայի 

դասավանդման ամբիոնի ասպիրանտ է, մեխանիկական հաշվարկների գծով 

մասնագետ:

ՈւՍՈւՍՆԱԿԱՆ ԲԱՆԱՎԵՃԸ ՈՐՊԵՍ ՈւՍՈՒՑՍԱՆ ԻՆՏԵՐԱԿՏԻՎ
ՄԵԹՈԴԻ ԲԱՂԱԴՐԻՉ

Հասարակության ժողովրդավարա- 
կանացումը, միջազգային կապերի ընդ
լայնումն ու արտասահմանյան երկըր- 
ների հետ նոր որակական հարաբերու
թյունները հանգեցնում են հանրակրթա
կան և մասնագիտական կրթության բո
վանդակության, ուսուցման մեթոդների 
ու տեխնոլոգիաների անընդհատ կա
տարելագործման, միջազգային չափա
նիշներին համապատասխան մրցունակ 
մասնագետների պատրաստման ան
հրաժեշտության: Այս առումով ժամա
նակակից հասարակությունը դպրոցի 
[1] և բարձրագույն մասնագիտական 
ուսումնական հաստատությունների առ
ջև դնում է որոշակի պահանջների բա- 
վարարող շրջանավարտների պատ
րաստման խնդիր: Նրանք պետք է'

•  կարողանան կողմնորոշվել կյան
քի փոփոխվող իրադրություններում, 
ինքնուրույն ձեռք բերել անհրաժեշտ գի
տելիքներ և կիրառել դրանք գործնա
կան տարբեր խնդիրների լուծման ժա
մանակ,

•  ունենան ստեղծագործական 
մտածողություն, կարողանան տեսնել 
ծագող խնդիրները, և օգտագործելով 
արդի տեխնոլոգիաները գտնեն դրանց 
լուծման ռացիոնալ ճանապարհները, 
լինեն նախաձեռնող ու նոր մտահաղա- 
ցումների հեղինակ,

•  տիրապետեն տեղեկատվական 
հաղորդակցության մեթոդներին. կարո
ղանան որոշակի հիմնախնդիրների 
լուծման նպատակով հավաքագրել ան
հրաժեշտ փաստեր, դրանք վերլուծել, 
կատարել անհրաժեշտ ընդհանրացում
ներ' համադրելով նմանատիպ և այլ
ընտրանքային լուծումների տարբերակ
ները, կատարեն հիմնավորված եզրա
կացություններ, օգտագործեն ձեռք բեր
ված փորձը նոր խնդիրների առաջադր
ման և լուծման համար,

•  լինեն շփվող, կարողանան աշ
խատել թիմում, գտնեն ելք ցանկացած 
կոնֆլիկտային իրավիճակից դուրս գա
լու համար, ինքնուրույն աշխատեն սե
փական մտավոր, մասնագիտական,



մշակութային, բարոյական մակարդա
կի զարգացման ուղղությամբ:

Այս բոլոր հիմախնդիրները, ի 
տարբերություն ավանդական ուսուց
ման, կարելի է իրականացնել միայն 
սովորողի ուսումնական ակտիվ գործու
նեության պայմաններում, դասավան- 
դողի կողմից ուսուցման ինտերակտիվ 
մեթոդների կիրառման միջոցով' օգտա
գործելով համագործակցային եղանակը 

[2-6]:
Ինտերակտիվ ուսուցման ժամա

նակ ուսուցման գործընթացի բոլոր մաս
նակիցները գործնականորեն ընդգըրկ֊ 
վում են ակտիվ ճանաչողական գործըն- 
թացում:

Ուսուցման ինտերակտիվ մեթոդ
ները թույլ են տալիս ուսումնառոդի հա
մար անընդհատ նորացվող դաստիա
րակչական և ուսումնական իրադրու
թյունների այնպիսի պայմաններ ստեղ
ծել, որտեղ իրականանում է նրա անձի 
ամբողջական ներգրավվումը գործու
նեության և փոխադարձ շփման գործըն
թացին, որը ակտիվացնում է նրա ներ
քին կարողությունները' դրանով իսկ 
նպաստելով ներքին հասունացմանը:

Ուսուցման ակտիվ մեթոդների 
թվին է պատկանում ուսումնական բա
նավեճը: Ուսուցման գործընթացում բա
նավեճի հիմնական խնդիրը ճանաչո
ղական հետաքրքրության խթանումն է, 
ուսումնառողների ներգրավումն այս 
կամ այն հիմնախնդրի վերաբերյալ 
տարբեր գիտական տեսակետ ների ակ

տիվ քննարկման մեջ, և դրդապատ
ճառը' հասկանալու սեփական և ուրիշի 
դիրքորոշումների հիմնավորման տար
բեր մոտեցումները:

Ուսումնական բանավեճի արդյու
նավետ կիրառման հիմնախնդրի լուծու
մը հնարավոր չէ պատկերացնել առանց 
երկխոսության փոխազդեցության' որ
պես ուսումնա-դաստիարակչական նը- 
պատակի, հայեցակարգի դիտարկման: 
Երկխոսություն ասելով, հասկանում ենք 
հաղորդակցական որոշակի մի միջա
վայր, որը ծառայում է որպես մեխա
նիզմ անհատի ձևավորման, ինքնազար
գացման և ինքնիրացման համար' 
մշակույթների բազմազանության պայ
մաններում:

Ինչպես ասել է Մ. Մ. Բախտինը. 
«ճշմարտութունը չի ծնվում և չի 
գտնվում առանձին վերցրած մի մարդու 
մտքում, այն ծնվում է միասին ճշմար
տություն որոնող մարդկանց մոտ' երկ
խոսության ընթացքում»: Մ. Մ. Բախտի- 
նի, Բ. Խ. Բիբլերի փիլիսոփայական 
եզրակացությունների վրա է հիմնվում 
իր ուսումնասիրություններում «մըշա- 
կույթների երկխոսության դպրոցի» 
ստեղծող' Ս. Յու. Կուրգանովը [7,8]:

Սովորաբար բանավեճ ասելով 
հասկանում ենք մտքերի փոխանակման 
բոլոր հնարավոր ձևերը: Ուսումնական 
բանավեճը ուսումնառողների տրամա
խոսական փոխազդեցության ձևավոր
ման հիմնական միջոցն է, որի ժամա
նակ, սովորողների համեմատաբար



փոքր խմբերում, անց է կացվում որոշա
կի թեմայով խմբային բանավեճ:

Բանավեճը, որպես խմբային 
քննարկում' կախված ուսումնասիրվող 
օբեկտից, երևույթից, հիմնախնդրի մա
կարդակից, կատարված դատողություն
ներից, կարող է լինել տարբեր բնույթի:

Մանկավարժական գրականու
թյան մեջ բանավեճի մեթոդները չեն 
դասակարգվում ըստ գործունեության 
բաղադրիչների (սուբյեկտի, օբյեկտի, 
միջոցների, նպատակների, գործողու
թյունների, պահանջների, պայմանների, 
արդյունքների): Գործնականում այն ու
նիվերսալ մեթոդների համախումբ է, որը 
կարելի է հաջողությամբ կիրառել տար
բեր բնագավառներում, օրինակ' բնագի
տական, հումանիտար, ճշգրիտ գիտու
թյունների դասավանդման գործընթաց
ներում:

Բանավեճի անցկացման համար 
անհրաժեշտ է ուսումնառողների հան
գամանալից նախնական պատրաստ- 
վածություն' ինչպես բովանդակային, 
այնպես էլ կանոնակարգային իմաս
տով, և քննարկվող խնդրի առնվազն եր
կու հակադիր տեսակետների առկայու
թյուն:

Ուսումնական բանավեճը բանա
վեճերի մյուս ձևերից տարբերվում է 
նրանով, որ նրա հիմնախնդիրը նորու
թյուն է միայն բանավեճի մասնակից
ների համար, այսինքն' հիմնախնդիրը, 
որը գիտության մեջ արդեն իր լուծումը

ունի, պետք է լուսաբանվի լսարանում, 
ուսուցման ընթացքում:

Ուսումնական բանավեճը անց
կացնողի համար բանավեճի արդյունք
ները, որպես կանոն, նախապես նախա
գծված են: Բանավեճի նպատակը որո
նումների գործընթացն է, որը պետք է 
բերի օբյեկտիվորեն հայտնի, (սովորող
ների տեսանկյունից) սուբյեկտիվորեն' 
անհայտ նոր գիտելիքների: Ընդ որում, 
այդ որոնումը օրինաչափորեն պետք է 
հանգեցնի դասավանդողի կողմից նա
խատեսված առաջադրանքին և նախա
գծված արդյունքին: Իսկ դա, մեր կար
ծիքով, հնարավոր է, երբ հիմնախնդրի 
լուծման որոնումները (խմբային բանա
վեճ) ամբողջությամբ վերահսկվում և 
ուղղորդվում են դասավանդողի կողմից:

Բանավեճի անցկացման համար 
մանկավարժը ստեղծում և պահպանում 
է սովորողների փոխհարաբերություննե
րի որոշակի մակարդակ' բարյացակամ 
և անկեղծ փոխհարաբերություններ:

Դասավանդողը ուսունառոդներին 
պետք է ցուցադրի իր լիակատար վըս- 
տահությունը, օգնի նրանց նպատակնե
րի և խնդրների ձևավորման ու ճշգըրտ- 
ման հարցերում, առաջնորդվի խաղըն
կերոջը չգնահատելու միտումով' վերա
բերվելով նրան որպես իրեն հավասարի' 
սեփական կարծիք ունենալու իրավուն
քով:

Մանկավարժը պետք է վերահսկի 
ճշմարտության որոնման ողջ գործըն
թացը, ապահովի սովորողների ճշմար-



տացի մտահանգումները և եզրահան
գումները, ինչը նրանից պահանջում է 
դիտարկվող հիմնախնդրի իմացության 
բարձր մակարդակ, որը որպես կանոն, 
ձևավորվում է նմանատիպ խնդիրների 
լուծման բավականաչափ աշխատան
քային փորձի պայմաններում: Լավա
գույն ձևով նախագծված, կազմակերպ
ված և իրականացված բանավեճի հա
մար մանկավարժ-կազմակերպիչը
պետք է ունենա նաև լուրջ մեթոդական 
պատրաստվածություն, տիպիկ իրա
դրությունների լուծումների նախագծման 
բարձր մակարդակ, ինչպես նաև ոչ 
ստանդարտ իրավիճակներում, հան
պատրաստից լուծումներ գտնելու ան
հրաժեշտ որակ, միաժամանակ, նաև ու
սանողներին այլ լուծումներ որոնելու 
ուղղորդման բավականաչափ բարձր 
կարողություն [9]:

Այսպիսով, ուսումնական բանա
վեճը կարելի է դիտարկել որպես ուսում
նական գործունեության սուբյեկտներ 
հանդիսացող' դասավանդոդի և ուսում- 
նառողի, փոխհարաբերությունների և 
փոխգործողությունների ընթացքում, գի
տելիքների յուրացման, կարողություն
ների ու հմտությունների ձևավորման ին- 
տերակտիվ մեթոդ: Այս մեթոդի էությու
նը կայանում է նրանում, որ ի տարբե
րություն ավանդական մեթոդների, ու
սումնական նյութի յուրացումը ապա
հովվում է ոչ միայն ընկալման, հիշողու
թյան, ուշադրության միջոցով, այլ նաև 
մտքի լարման, սխալ մտածելակերպի

հաղթահարման, տարբեր տեսակետնե- 
րի համադրման և ճշմարտության որոն
ման ճանապարհով: Մեթոդը թույլ է տա
լիս առավելագույն չափով օգտագործել 
ունկնդիրների փորձը, դրանով իսկ, 
օժանդակելով ուսումնասիրվող նյութի 
յուրացմանը: Դա պայմանավորված է 
նրանով, որ խմբային բանավեճի ժա
մանակ ոչ թե դասավանդողն է ուսու
ցանվողներին մատուցում ճշմարիտը, 
այլ իրենք ուսուցանվողները' հիմնվելով 
սեփական փորձի վրա, հանգում են 
տվյալ խնդրի լուծմանը, գտնում ապա
ցույցները, առաջադրված սկզբունքները 
և հիմնավորումները: Այդ ամենը նպաս
տում է ստեղծագործական և վերլուծա
կան մտածողության զարգացմանը, ա
պագա մասնագետի նախապատրաստ
մանը, նպատակամղմանը' ինքնուրույն 
հետազոտական աշխատանքի: Ուսում- 
նառողները սովորում են հաղորդակցվել, 
համագործակցել միմյանց և ուրիշների 
հետ, մտածել քննադատորեն, պարզ ու 
հստակ ձևավորել իրենց մտքերը, կա
ռուցել փաստարկված ապացույցների 
համակարգը, վիճել և ապացուցել իրենց 
իրավացիությունը:

Ուսումնական խմբային բանավե
ճերը մեր կարծիքով առավելապես ար
դյունավետ են ֆիզիկամաթեմատիկա- 
կան առարկաների բարդ նյութի ուսուց
ման, մշակման և անհրաժեշտ դրույթ
ների ձևակերպման, նյութի ամրապընդ- 
ման, պրակտիկ կարողությունների ձե- 
վավորման ժամանակ:
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Гурген Канецян

Учебная дискуссия как составная часть интерактивного метода
обучения

Исследованы принципы организации и проведения учебной дискуссии. 
Будучи самостоятельным методом интерактивного обучения, дискуссия 
является частью почти всех интерактивных методов обучения. Учебная 
дискуссия-это способ усвоения знаний, формирования умений и навыков в 
активном процессе взаимодействия педагога и обучаемых, как субъектов 
учебной деятельности.



Արմինե Խաչատրյան

Ծնվել է 1979թ.-ին, ք. Երևանում:

Ավարտել է ՀՊՄՀ-ի Տարրական կրթության և դեֆեկտոլոգիայի ֆակուլտետը: 

Աշխատում է Գ. Սաարովռյաովայի անվան թիվ 177 դպրոց վարժարանում: 

ՀՊՄՀ-ի հոգեբանության ամբիոնի հայցորդ է:

ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ԽՈՍՔԻ ԹԵՐԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ

Սրընթաց զարգացող հասարակու
թյունը չի կարող շրջանցել աճող սերնդի 
հոգեկանի զարգացման և դաստիարա
կության հիմնախնդիրը: Նորույթ չէ այն 
փաստը, որ անձի հոգեկանի զարգացու
մը դրսևորվում է տարբեր մակարդակնե
րով, հատկություններով' կազմելով մեկ 
ամբողջություն: Վարքի բոլոր ձևերը, հո
գեկան բոլոր հատկություններն ու ըն
դունակությունները, որոնք հատուկ են 
մարդուն, երեխայի կողմից ձեռք են բեր
վում շնորհիվ այն բանի, որ վաղ ման
կական տարիքում նրան սովորեցնում 
են քայլել, առարկաների հետ գործողու
թյուններ կատարել, տեսնել, լսել, դիտել, 
ճանաչել և մտապահել: Հասկանալի է, 
որ այդ տարիքում երեխայի ուսուցումն 
ամենից հաճախ չկանխամտածված, 
տարերային բնույթ ունի: Աստիճանա
բար մեծահասակների հետ երեխայի 
շփման հիմնական ձևը սկսում է դառնալ 
համատեղ գործողությունը, որտեղ երե

խայի ակտիվությունը պայմանավոր
վում է մեծահասակի գործողություննե
րով: Երեխայի սոցիալական հակազ
դումները զարգանում են մանկության 
ողջ շրջանում: Այդ շփման ոլորտում են 
առաջ գալիս խոսքի զարգացման 
սկզբնական նախադրյալները [1, էջ 43]: 

Այդպիսի հաղորդակցման պարզ 
ձևերից է երեխայի հուզական հակազ
դումը մեծահասակին: Սրա առաջացու
մը հիմք է հանդիսանում հաղորդակց
ման մյուս ձևերի առաջացման և զար
գացման համար, մասնավորապես շըր- 
ջապատող մեծահասակների խոսքի ըն
կալման և հնչյունների կրկնօրինակման 
համար: Հաղորդակցման այս ձևերն ար
դեն ի հայտ են գալիս երեխայի կյանքի 
առաջին տարվա երկրորդ կեսին: Հարկ 
է նշել, որ մեծահասակին հակազդելը 
պայմանավորված է նրանով, որ հենց 
մեծահասակը' հոգ տանելով երեխայի



հանդեպ, նրա մոտ ստեղծում է դրական 
հույզեր' վերացնելով բացասականը:

Դրական հուզական հակազդում
ները տեղափոխվում են մեծահասակի 
ձեռքում գտնվող առարկայի վրա: 
Դրանք սկսում են երեխայի համար ա
ռավել հրապուրիչ բնույթ կրել: Երեխայի 
մոտ հաղորդակցման պահանջմունքի 
առաջացումը դրսևորվում է նրանով, որ 
նա ձեռք է մեկնում իրեն մոտեցողին, 
իրեն չգրկելու դեպքում ձայներ է արձա
կում: Այդ պահից սկսած հաղորդակցու
մը սկսում է երկկողմ բնույթ կրել: Օրի
նակ, մեծահասակն օգնության է հաս
նում, երբ երեխան ձգվում է դեպի իրեն 
գրավող առարկան, բայց չի կարողա
նում վերցնել այն: Արդյունքում երեխան 
մատնացույց է անում իրեն գրավող ա
ռարկան, որն էլ դառնում է նրա և մեծա
հասակի միջև հաղորդակցման գործո
ղություն: Առաջին տարվա երկրորդ կե
սին ինտենսիվորեն զարգանում է խոսքի 
ընկալումը: Հենց այս տարիքից է, որ 
երեխայի հանդեպ հոգ տանող մեծա
հասակը պայմաններ է ստեղծում երե
խայի խոսքի ընկալման համար: Խոսքը 
որևէ գործողությամբ զուգակցելը շատ 
կարևոր է, քանի որ լսելով' երեխան 
նախ ընկալում է հուզական տոնը, ա- 
պա' տարբերակում է առանձին բառե
րը:

Գործողության ընթացքում մեծա
հասակի կողմից որևէ բառի կրկնության 
դեպքում կապ է առաջանում այդ առար
կայի և դրա անվան միջև: Այդ կապը

ձևավորման մի քանի փուլ է անցնում: 
Սկզբում մեծահասակի տրված հարցե
րին երեխան չի հակազդում, նա չի շըրջ- 
վում դեպի առարկան: Հետո բառին նա 
հակազդում է կողմնորոշիչ որոնողական 
շարժմամբ, բայց դեպի այն կողմը, 
որտեղ սովորաբար գտնվում է այդ ա- 
ռարկան: Այս դեպքում կապը հաստատ
վում է ոչ այնքան առարկայի, որքան 
դրա գտնվելու վայրի միջև: Այս փուլում 
առավել կարևոր նշանակություն ունի 
մեծահասակի հարցի երանգն ու առո
գանությունը: Վերջապես տարբերակիչ 
կապ է առաջանում առարկայի և դրա 
անվան միջև, որն արտահայտվում է 
նրանով, որ երեխան որոնում և գտնում է 
առարկան նաև այլ վարից: Հակազդ
ման այս ձևն առաջանում է մոտավո
րապես 10 ամսեկանում:

Խոսքի ընկալման իրավիճակից 
կախված երեխայի հակազդումների 
մակարդակը կարող է բարձրանալ. 
սկզբում երեխան հակազդում է մյուս 
առարկաներից մեկուսացած որոշակի 
առարկայի: Իսկ հետո ընտրում և գըտ- 
նում է կողք կողքի գտնվող 2-3 առար
կաներից մեկը [3, էջ' 47-49]:

Խոսքի յուրացումը երեխային 
հնարավորություն է տալիս մտնելու հա
սարակական հարաբերությունների ո
լորտ, դառնալ այդ հարաբերությունների 
լիարժեք անդամ, քաղաքացի: Երեխայի 
խոսքի զարգացումը բաժանվում է 3 
հիմնական փուլի:



Առաջին փուլը, որը նախորդում է 
բուն խոսքի տիրապետմանը, մոտավո
րապես 2-րդ ամսից մինչև 11-րդ ամիսն 
ընկած ժամանակահատվածն է: Երկ
րորդը լեզվի յուրացման նախնական 
փուլն է, որը շարունակվում է 11-րդ ամ
սից մինչև մոտավորապես մեկ տարե
կան յոթ ամսեկան հասակը: Երրորդը, 
որ կարելի է անվանել լեզվի քերականա
կան կառուցվածքի յուրացման փուլ, 
շարունակվում է մեկ տարեկան յոթ ամ
սեկանից մինչև երեք տարեկանը: Հե
տագայում երեխայի խոսքը սկզբունքա
յին վերակառուցումների չի ենթարկվում, 
այլ տեղի է ունենում միայն բառապա
շարի ավելացում և օգտագործվող քե
րականական ձևերի մշակում [2, էջ 248]: 

Բոլոր ժամանակներում, անկախ 
ազգային պատկանելությունից, պետու
թյան, հասարակության կարգավիճա
կից ակնհայտ են խոսքին տիրապետե- 
լու դժվարությունները' հատկապես նա
խադպրոցական տարիքում: Այս տարի
քում են նկատելի դառնում խոսքի զար
գացման և ձևավորման այն խաթարում
ները, որոնք հետագայում երբեմն դառ
նում են պարզապես հոգեկանի զար
գացման խոչընդոտներ և խաթարման 
գործոն: Մանկան հոգեկանի զարգաց
ման խնդրի առնչությամբ կան տարբեր 
մոտեցումներ: Ընդ որում, ըստ դրա 
առանձնացնում են երեխայի հոգեկանի 
զարգացման տարբեր փուլեր: Օրինակ' 
Ա. Ն. Լեոնտևը առանձնացնում է 7 փուլ.

1. Նորածնության շրջանը (մինչև 
6 ամսեկան) առաջին փուլն է, երբ պարզ 
գործողությունների արդյունքում սկսում 
է ձևավորվել երեխայի վարքը: Հարկ է 
նշել նաև, որ հատկապես ինտենսիվ 
սկսում են ձևավորվել զգայությունները: 
Նկատվում է համային և հոտառական 
զգայությունների տարբերակում, ինչը 
կապված է երեխայի կերակրման հետ: 
Զարգացման բարձր մակարդակի են 
հասնում շուրթերի, այտերի մաշկային 
զգայությունները: Սկզբնական շրջա
նում տեսողական ընկալումը բացա
կայում է. երեխան հակազդում է միայն 
խոշոր կամ վառ, շարժուն առար
կաներին: Միաժամանակ սկսում են 
զարգանալ կողմնորոշման հակազդում
ները, օրինակ' մոր շշուկից լռելը:

2. Վաղ մանկության տարիքում 
(մինչև 6 ամսեկան) երեխան առարկա
ներով տարբեր գործողություններ է կա
տարում. սկսում է զարգանալ նրա ըն
կալումը: Երեխան շոշափում կամ վերց
նում է առարկան' միաժամանակ տեսո
ղությունը կենտրոնացնելով դրա վրա: 
Այս երևույթը պայմանավորված է տեսո
ղական և շոշափողաշարժողական կա
պերի առաջացմամբ, որոնք էլ ընկած են 
առարկայական ընկալման հիմքում:

3. Ուշ մանկության տարիքում (1-3 
տարեկան) երեխան յուրացնում է նոր 
գործողություններ, ինչը պայմանավոր
ված է շրջակա աշխարհի հետ նրա հա
րաբերությունների փոփոխմամբ: 7-րդ 
ամսում արդեն լավ զարգացած են երե



խայի շոշափողական գործողություն
ները: Նա կարողանում է վերցնել առար
կան, տանել բերանը, հրել: Նրա փոխ
հարաբերությունները մեծահասակների 
հետ սկսում է կրել համատեղ գործու
նեության բնույթ, ինչի ընթացքում մեծա
հասակն ավելի հաճախ նախապատ
րաստում է երեխայի գործողություննե
րը: Օրինակ' մեծահասակը մոտեցնում է 
առարկան, երեխան այն վերցնում է: 
Երեխաներն աստիճանաբար սկսում են 
իմաստավորել առարկաները: Առարկա
ների միջոցով հաղորդակցվելու արդ
յունքում սկսում է ձևավորվել երեխայի 
խոսքը: Նա ավելի հաճախ է սկսում 
գործողությամբ պատասխանել մեծա
հասակի հարցերին:

4. Սինչնախադպրոցական (1-3 
տարեկան) փուլում երեխայի հոգեկանի 
հիմնական փոփոխությունների էությու
նը կայանում է նրանում, որ նա աստի
ճանաբար սկսում է յուրացնել շրջակա 
աշխարհի առարկաների հանդեպ 
մարդկային վերաբերմունքը: Ընդ որում 
առարկաների հատկությունների ճանա
չողությունը իրականացվում է մեծերի 
գործողությունների կրկնօրինակման մի
ջոցով, այսինքն տեղի է ունենում առար
կաների ընկալում' միաժամանակ 
նրանց գործառույթի իմաստավորում: 
Այս գործընթացը կրում է երկակի բնույթ. 
մի կողմից դա պարզ հմտությունների 
զարգացում է, օրինակ գդալից, բա
ժակից օգտվելը, մյուս կողմից երեխան 
յուրացնում է առարկաների հատկանիշ

ներն ու գործառնությունները' խաղի ըն
թացքում: Սա հոգեկանի զարգացման 
մի նոր փուլ է, երբ երեխան աշխարհը 
ճանաչում է ոչ թե մեծերի հետ համա
գործակցելով, այլ' ինքնուրույն: Արդ
յունքում ձևավորվում է երեխայի բառա
պաշարը: Խաղի ընթացքում խոսքն ա
վելի հաճախ զուգակցվում է գործունեու
թյամբ, ավելի հաճախ հանդես է գալիս 
որպես հաղորդակցման միջոց: Այս փու
լում երեխայի խաղին բնորոշ է երևա
կայական իրավիճակների բացակայու
թյունը: Նա առանց առարկայի իմաստը 
գիտակցելու կրկնօրինակում է մեծին' 
շոշափելով առարկան: Խաղի ընթաց
քում զարգանում է երեխայի ընկալումը, 
վերլուծահամադրության և ընդհանրաց
ման ունակությունը, այսինքն ձևավոր
վում են մտածողական գործառնություն- 
ները:

5. Նախադպրոցական (3-7 տարե
կան) տարիքում երեխան ձգտում է ոչ թե 
անել այն, ինչ կարող է, այլ' այն, ինչ 
տեսնում և լսում է: Այս հակասությունը 
լուծվում է սյուժետային խաղերում: Ի 
տարբերություն նախորդ տարիքային 
փուլի, այստեղ խաղերը բովանդակու
թյուն ունեն, այժմ նա հասկանում է 
մարդկանց և առարկաների դերերի 
տարբերությունները: Առարկային տի- 
րապետելը երեխայի համար նշանա
կում է իր վրա որոշակի սոցիալական 
դեր կրել. այն մարդու դերը, ով որոշակի 
գործողություններ է կատարում տվյալ 
առարկայի հետ: Այդ պատճառով էլ



սյուժետային խաղերը նպաստում են 
սոցիալական հարաբերությունների յու
րացմանը: Պատահական չէ, որ սյուժե
տային խաղերը հաճախ անվանում են 
դերային: Խաղի հիմքում ընկած են երե
խայի տպավորությունները, այն ամենն, 
ինչ նա տեսնում և լսում է: Դերային խա
ղի ընթացքում երեխան սկսում է ինք
նուրույն ղեկավարել իր վարքը:

Այս փուլի մյուս կարևոր առանձ
նահատկությունը երեխայի անձի ձևա
վորումն է: Այս գործընթացում հիմնա
վորվում են նրա բնավորության գծերը: 
Դրան նպաստում են նաև հեքիաթների 
կարդալը, նկարչությունը, կառուցողա
կան խաղերը:

6. Վաղ դպրոցական տարիք (7-ից- 
11-12 տարեկան)

Այս փուլում շրջապատող աշխար
հի հետ երեխայի հարաբերությունների 
համակարգը բնորոշվում է ոչ միայն մե
ծերի, այլև հասակակիցների հետ փոխ
հարաբերությունների զարգացմամբ:
Նրա առջև դրվում են նաև լուրջ պար
տականություններ: Դրանց կատարման 
բնույթից էլ կախված է նրա ապագան և 
դերը հասարակության մեջ: Վաղ դպրո
ցական տարիքը բնորոշվում է բոլոր 
ճանաչողական հոգեկան գործընթաց
ների զարգացմամբ, որոնք նպաստում 
են անձի զարգացմանը:

7. Դեռահասություն կամ երիտա
սարդության սկզբում (13-14-ից-17-18 
տարեկան) երեխաները շարունակելով 
ուսուցման գործընթացը, սկսում են ակ

տիվ մասնակցել հասարակական կյան
քին: Նրանք հստակ կողմնորոշվում են 
նաև սեռային տարբերության մեջ:

Խնդիր է առաջանում հնարավո- 
րինս ավելի վաղ տարիքում խոսքի 
ձևավորման խնդիրների ծագման այն 
պատճառների բացահայտումը, որը 
հնարավորություն կտա կանխարգելել և 
նախազգուշացնել զարգացման անցան- 
կալի հետևանքները: Այս խնդիրն ունի 
ևս մի կարևորագույն հասարակական 
հրատապություն: Այն անձը, որը ժամա
նակին չի կարողացել խոսքին լիարժեք 
տիրապետել, ձեռք է բերում թերարժե
քության բարդույթ, դժվարանում է իր 
տեղը գտնել կյանքի բազմաթիվ ոլորտ
ներում, այսինքն ձևավորվում են միջ- 
անձնային առողջ հարաբերությունների 
կառուցման խոչընդոտներ:

Խոսքի զարգացման խնդիրներ ու
նեցող երեխաները բազմաթիվ են:

Հաճախ երեխան բազմակի փոր
ձերից հետո է միայն կարողանում հաս
կանալ խոսքի իմաստը, բացատրել դրա 
առանձին տարրերն ու ճիշտ կիրառել 
դրանցից յուրաքանչյուրն իրեն համա
պատասխան նշանակությամբ:

Ենթադրվում է, որ երբ երեխան 
խոսքի զարգացման խնդիրներ ունի, 
դրա պատճառները կարելի է փնտրել 
նաև նրա զգայաշարժողական գործառ
նություններում, որոնք էլ որոշ պարա
գաներում կարող են օգտակար լինել 
խոսքային հաղորդակցման դժվարու
թյունների ախտորոշման համար:



Ուսուցման գործընթացում հա
ճախ հանդիպում են դեպքեր, երբ երե
խայի խոսքի թերզարգացումը հանգեց
նում է ուսումնական ծրագրից ետ մնա
լուն: Այստեղ հակված ենք դիտելու, որ 
զգայությունների փոխներգործությունը 
(տեսողություն, լսողություն, շոշափելիք) 
թերզարգացած են, քանի որ դրանց միջև 
թույլ է արտահայտված համակարգվա- 
ծությունը:

Հետազոտությունն անց է կացվել 
2 փուլով: Գիտափորձի առաջին փուլում 
ընդգրկվել են խոսքի զարգացման տար
բեր նկատելի թերություններ ունեցող 25 
երեխա: Ուսումնասիրվել է նրանց զգա- 
յաշարժողական ընկալման մակարդա
կը: Փորձել ենք վեր հանել հոգեկան 
զարգացման հապաղմանը նպաստող 
գործոնները:

Հետազոտական աշխատանքը 
կրել է անհատական բնույթ, որոնցից 
մեկի ժամանակ նրանց հանձնարարվել 
է առանց տուփի մեջ նայելու, ձեռքով 
շոշափել, ուսումնասիրել տուփի մեջ 
դրված առարկան, որից հետո անցնել 
առաջադրանքների կատարմանն' ա
ռանց որևէ մեկնաբանության:

Հետազոտվողներին տրվել է ինչ
պես նրանց զգայաշարժողական 
գործողությունների մակարդակն ուսում
նասիրող, այնպես էլ' առօրյա կյանքում 
ձեռք բերվող պատկերացումների ար
տահայտման մակարդակն ու դրանք 
վերացարկելու կարողությունը պարզող 
առաջադրանքներ: Տեղ են գտել նաև

այնպիսի առաջադրանքներ, որոնք պա
հանջում էին խմբավորման, կառուցո
ղական, ինչպես նաև տարածության և 
ժամանակի մեջ կողմնորոշվելու կարո- 
ղություններ: Օրինակ'

Առ. 8 Եռանկյունու մեջ ուղիղ գիծ 
քաշելով ստանալ 1 եռանկյուն և 1 քառ- 
անկյուն:

Առ. 9 Տրված պատկերներն իրար 
միացնելով ստանալ որևէ կենդանու 
պատկեր:

Առ. 10 Գտնե, թե որ պատկերից 
քանիսն է:

Առ. 11 Տարվա եղանակների ան
վանումների դիմաց գրել համապատաս
խան բառեր:

Այս առաջադրանքների ըմբռնու- 
մըն ու կատարումն անմիջականորեն 
կապված են սովորողների տարածա
կան ըմբռնման, ժամանակի, չափի, ձևի 
պատկերացումների հետ: Այսպես օրի
նակ. առաջադրանքը կատարում է 10տ. 
մի աղջիկ.

Առ. 2-ին (Ի՞նչ զգացիր, երբ շո
շափում էիր այդ առարկան. ինչպիսի՞ն 
էր այն, նկարագրիր ձևը, գույնը) երե
խան պատասխանել էր. «Ես շոշափեցի, 
որ դա նուռ է»:

Առ. 4-ը (Նկարել այդ առարկան 
իրական չափսերով, կիսած, քառա
տած) աղջիկը թերի էր կատարել. նկա
րել էր նուռ' ամբողջությամբ և կիսած, 
ինչն իրական չափսերին չէր համապա
տասխանում:



Ուսումնասիրվող 25 երեխաներից 
10-ը տուփում դրված սոխը շոշափելով' 
մտածել են, որ դա նուռ է և հետևաբար 
հաջորդ առաջադրանքներում, որոնք 
պահանջում էին նկարագրել առարկայի 
ձևը, գույնը, նկարել առարկան կիսած, 
քառատած, անվանել այն, թերացել են: 
Իսկ այն երեխաների աշխատանքնե
րում, որոնք շոշափել և ճիշտ են գու- 
շակել սոխը, նկատվում է իրենց զգացա
ծը վերարտադրելու, սեփական մարմնի 
միջոցով ստացած տպավորությունները 
գրավոր խոսքում արտահայտելու դըժ- 
վարություններ: Հիմնականում երեխա
ներն օգտագործում են պարզ քերակա
նական կառույցներ, ինչը պայմանա
վորված է իմաստավորված կապերի 
աղքատությամբ և շարահյուսական մի
ջոցների անբավարարությամբ: Նրանք 
դժվարանում են բառերի քերականա
կան կառուցվածքի տարբերակման, 
տրամաբանաքերականական կառույց
ների յուրացման, տարածական կողմ- 
նորոշման մեջ:

Գիտափորձի հաջորդ փուլին ան
հրաժեշտ էր ներգրավել ավելի վաղ տա
րիքի այնպիսի երեխաների, որոնց խոս
քը' ելնելով դեռևս իրենց տարիքային 
առանձնահատկություններից, ամբող
ջովին ձևավորված չէ, բայց և այնպես 
պարզելով նրանց ընկալումների վերը 
նշված փոխկապակցվածության զար
գացման աստիճանը, մենք կարող ենք 
կանխորոշել նրանց խոսքի զարգաց
ման ինտենսիվությունը: Գիտափորձա

րարական հետազոտության ժամանակ 
նպատակ էինք հետապնդում ստացված 
տվյալները համադրել դպրոցականների 
հետազոտության ժամանակ ստացված 
տվյալների հետ, պարզել, թե որոնք են 
նրանց խոսքի թերզարգացման պատ- 
ճառները: Օրինակ.

Առ.1/ Ըստ տրված նմուշի ընտրել 
համապատասխան երկրաչափական 
պատկեր:

Առ.2/ Գտնել դրանից փոքր երկ
րաչափական պատկերներ: Խմբավորել 
դրանք:

Առ.3/ Անվանել գույնը, ծեփոնից 
ծեփել տրված պատկերը, ընտրել հա
մապատասխան գույնի մատիտ, նկա
րել իրական չափսով:

Այսպես, 3տ. մի տղայի խոսքը 
գրեթե անհասկանալի է ունկնդրի հա
մար, արագախոս է, խոսքում նկատվում 
են ինչպես առանձին հնչյունների աղա
վաղումներ, այնպես էլ վանկային կա
ռուցվածքին առնչվող թերություններ: 
Նա փորձեց ինչ-որ ձևով արտանկարել 
շեղանկյունը, բայց այն գրեթե չէր հա
մապատասխանում բնօրինակին: Ար
տապատկերելիս նա կարողացել էր 
ֆիքսել շեղանկյան միայն մեկ սուր ան
կյունը, ինչը հավանաբար նշանակում է, 
որ դա ավելի շուտ խորհրդանշական, 
սիմվոլիկ բնույթ է կրում:

Առ.4/ ճանաչել աղավաղված 
նկարը: Նկատվեց, որ նա այդպես էլ չի 
կարող տեսնել նկարը, վերացարկվել 
գծերից և առանձնացնել պատկերը: Սա



վկայում է այն մասին, որ նրանց ընկա
լումը իրադրային է:

Առ. 5/ Առարկայական նկարի 
կտրված կեսը տեսնելով ճանաչել ա- 
ռարկան: Նկատվում է նաև ընդհանուր 
այն առանձնահատկությունը, որ երե
խաների համար առարկաներն ու իրերը 
դեռևս ամբողջականություն չեն կազ
մում: Այստեղ միջնորդավորված ձևով 
տուժում է երեխաների բանավոր խոսքը: 
Չէ՞ որ խոսքի միջոցով նա պետք է կա
րողանա արտահայտել ոչ միայն իրերի 
աշխարհը, այլև սեփական զգացմունք
ները' դրանով իսկ հաղորդակցման մեջ 
մտնել ուրիշի հետ: Խոսքի զարգացման 
գործընթացը ընթանում է հապաղումով, 
ոչ բավարար ինտենսիվությամբ, ընդ
հատումներով:

Առ.6/ Ճանաչել ձայնը, ցույց տալ 
համապատասխան կենդանու նկար:

Այս առաջադրանքը կատարելիս 
երեխաներն իհարկե դժվարանում էր, 
քանի որ տեսողական և լսողական զգա
յարանների միջև այդպես էլ չէր ստեղծ
վել համակցում, զուգորդական կապ: 
Թույլ է արտահայտված զգայություն
ների փոխներգործությունը: Սա նշանա
կում է, որ նրանք չեն կարող համակցել 
լսողական զգայարանը' տեսողականի 
հետ:

Որքան աղճատված է զգայական 
ճանաչողությունը, զգայությունների 
փոխներգործությունը (տեսողություն, 
լսողություն, մարմնաշարժում և այլն), 
այնքան խոսքը մնում է չձևավորված,

չկապակցված: Անշուշտ, մենք այստեղ 
չենք հերքում խոսքի և մտածողության 
զարգացման փոխներգործությունը, 
բայց և այնպես, ինչպես գիտափորձերը 
ցույց են տալիս, զգայությունների 
զարգացումը և բոլոր զգայարաններով 
ստացված տեղեկատվության ամբող
ջականությունն իրենց նշանակությունն 
ունեն խոսքի զարգացման համար:

Նախադպրոցական տարիքում 
խոսքի զարգացման բավարար խթա
նումը մեծապես օգնում է երեխային 
արդեն կրտսեր դպրոցական տարիքում 
հարմարվելու խոսքային ուսուցմանը: 
Սակայն այսօր այդ խնդիրը դեռևս առ
կա է թե նախադպրոցական հաստա- 
տություննե 
դպրոցներում:

Կրտսեր դպրոցականները, իրենց 
ինքնուրույն բանավոր խոսքով հիմնա
կանում (արտահայտված խոսքային 
խանգարման բացակայության դեպ
քում) բավարարում են առօրյա հաղոր
դակցման պահանջները: Սակայն պա
տահում է, որ նրանց ակտիվ բառապա
շարում հանդիպում են տարիքային նոր
մայից որոշ հապաղումներ, որոնք բա- 
ցահայտվում են' ինքնուրույն անբավա
րար խոսքարտաբերմամբ; ընդհանուր 
հասկացությունների յուրացման և կի
րառման դժվարությամբ (այդ հասկա
ցությունների բովանդակության կոնկրե
տացում և տարբերակում), բառապաշա
րում բարդ հարաբերություններ և հատ
կանիշներ արտահայտող բառերի սա



կավ համալրմամբ: Նրանց մոտ հա
ճախ հանդիպում է աղքատ բառապա
շար, դժվարանում են ընդհանրական 
հասկացություններ տալ: Խոսքի տար
բեր մասերի կիրառություն լիարժեք չէ, 
վերլուծահամադրական գործառնու
թյունների թերզարգացումն արտացոլ
վում է խոսքի քերականական կառուց
վածքում, այսինքն նրանք դժվարանում 
են ըստ տրված բառաշարքի կազմել 
նախադասություններ:

Խոսքային զարգացման հապա
ղումները դրսևորվում են նաև տուժած

կապակցված խոսքում. երեխաները դըժ- 
վարանում են ըստ հաջորդական 
նկարների շարքի պատմվածքներ կազ
մել: Դրա արդյունքում տուժվում է նաև 
գրավոր խոսքը, դժվարությունների առ
ջև են կանգնում' ինչպես իրենց միտքը 
թղթին հաղորդելիս, այնպես էլ իմաստի 
ըմբռնման մեջ: Գրավոր աշխատան
քում բազմաթիվ են ուղղագրական 
սխալները, նաև վանկային տեղափո
խումներ կամ բացթողումներ:

Գրականություն

1. Ա.Վ. Պետրովսկի: «Տարիքային և մանկավարժական հոգեբանություն», 1977 թ.:
2. Ա.Վ. Պետրովսկի: «Ընդհանուր հոգեբանություն», 1974 թ.:
3. Д. Б. Элконин. “Детская психология”, 2004г

Армине Хячатрян

Психологические причины недоразвития речи детей дошкольного возраста

Как свидетельствует теоретический анализ общей и возрастной психо

логии, последовательность развития стадий психики ребёнка обеспечивает 

полноценное развитие его речи.

В данной работе рассматривается проблема фиксации в сенсомоторной 

стадии развития психики, в результате чего речь дошкольника может быть 

недоразвитой. В работе также представлены результаты научного эксперимента.



Լուսինե Շաւփնյան
Ծնվել է 1977թ.-ին, ք. Երևանում:

Ավարտել է Երևանի Բրյոււավի անվան օտար լեզուների պետական ինստիտուտը' 

ստանալով ռուսաց լեզվի և գրականության, անգլերեն լեզվի մասնագետի որակավորում: 

2002-2003թթ. աշխատել է Հ. Նազարյանի անվան Արևելագիտական ինս

տիտուտում' որպես դասախոս:

«ԲԱՐՈՅԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈւԹՅՈՒՆ» ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅԱՆ 

ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ 

ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

Այսօր ողջ աշխարհում ձևա

վորվել է իրավիճակ, որը բնութագրվում 

է սոցիալական կյանքի բոլոր ոլորտ

ներում արմատական փոփոխություննե

րով: Գիտատեխնիկական հեղափոխու

թյունը կարող է հանգեցնել սոցիալա

կան լուրջ հետևանքների, եթե չուղեկցվի 

համապատասխան բարոյական զար- 

գացմամբ. հասարակության մեջ ակնե

րև են դառնում բարոյական ավանդա

կան նորմերի անկումը, մարդկանց 

սպառողական հոգեբանությունը, կողմ

նորոշումը դեպի կեղծ մշակութային ար

ժեքները, որը արդյունք է զանգվածային 

անկախ լրատվամիջոցների ակտիվ 

գործունեության:

Ձևավորված սոցիալ-մշակութա- 

յին պայմաններում դպրոցն է զորու 

ապահովելու աճող սերնդի բարոյական

դաստիարակությունը' ձևավորելով մար

դասիրության, հայրենասիրության, ար

ժանապատվության բարձր հատկանիշ

ներ: Բոլոր ժամանակներում էլ տարած

ված է եղել «Բարոյական դաստիարա

կություն» հասկացության որոշակի հա

կասական և ոչ միանշանակ ըմբռնում: 

Բացահայտելու համար այդ հասկացու

թյան էությունը այսօր, փորձենք այս 

հոդվածի շրջանակներում արդի ման- 

կավարժուէթյան գիտության մեջ տա

րածված տեսությունների հիման վրա 

ներկայացնել որոշ վերլուծություններ: 

Սակայն, նախ պարզաբանենք, թե ի՞նչ 

մոտեցումներ կան դաստիարակության 

նկատմամբ առհասարակ:

Անձի դաստիարակության հիմ- 

նախնդիրը միշտ էլ ուրույն տեղ է զբա

ղեցրել հասարակական հարաբերու



թյուններում: Ոչ մի սերունդ չի կարող 

շրջանցել այս գործընթացը: Գոյություն 

ունեն դրա տարբեր բնորոշումներ, սա

կայն չկա հանրության կողմից ընդուն

ված մեկ միասնական սահմանում: Դա 

պայմանավորված է նրանով, որ «դաս

տիարակություն» հակացությունը բազ

մանշանակ է:

Դրա նախնական իմաստը պայ

մանավորված է բառի արմատական 

արժեքով. այն նախապես նշանակել է 

երեխայի սնուցում (воспитание), կերակ

րում: Դաստիարակության գործընթացը 

ուսումնասիրվում է գիտական տարբեր 

տեսանկյուններից, իսկ յուրաքանչյուր 

գիտություն, կախված իր ուսումնասի

րության առարկայից, տարբեր ձևով է 

դիտարկում դրա էությունը:

Սոցիալական տեսանկյունից

դաստիարակությունը երիտասարդ

սերնդի նպատակաmդղված պատրաս

տումն է հասարակության ներկա և 

ապագա կյանքին, որն իրականանում է 

այդ նպատակով հատուկ ստեղծված 

պետական և հասարակական կառույց

ների միջոցով և վերահսկվում ու ուղ

ղորդվում է հասարակության կողմից [4, 

էջ 376]:

Խոսելով դաստիարակության մա

սին' Վ. Ա. Կարակովսկին, Լ. Ի. Նովիկո-

վան, Ն. Դ. Սելիվանովան նշում են, որ 

ներկայումս դաստիարակության գործ

ընթացը պետք է ուղղված լինի անձի 

զարգացման հիմնական բնութագրիչնե

րի կամ դաստիարակվածտթյան չափա

նիշների ձևավորմանը: Երեխայի անձի 

զարգացման գերակա հատկություննե

րի թվում գիտնականները նշում են նրա 

կողմնորոշումը դեպի համամարդկային 

արժեքները, ստեղծագործելու կարողու

թյունը, սեփական արժանապատվու

թյան գիտակցումը, դատողություննե

րում անկախ ու ինքնուրույն դիրքորո

շումը, արարքների համար պատասխա

նատվությունը, ինքնաիրացումը և այլն 

[2, էջ 19-22]:

Դաստիարակության հասկացու

թյան հիմնախնդրի լուծման գործում 

դրական փորձ են կուտակել դաստիա

րակության հայեցակարգի ժամանա

կակից հեղինակները: Այսպես, օրինակ, 

Ե. Վ. Բոնդարևսկայան դիտարկում է 

մարդասիրական անձնակողմնորոշիչ 

դաստիարակությունը' որպես մշակու

թային նույնականացման, սոցիալական 

հարմարվողականության և անձի ստեղ

ծագործական ինքնաիրացման մանկա

վարժորեն կառավարվող գործընթաց, 

որի ընթացքում իրականանում է երե

խայի մուտքը մշակույթ, սոցիում, նրա



ստեղծագործական հնարավորություն

ների և ունակությունների զարգացում: 

Կարելի է առանձնացնել դաս

տիարակության հետևյալ ժամանակա

կից հայեցակարգերը'

•  «Սովորողների սոցիալական դաս

տիարակությունը» (Բ. Պ. Բիտինաս),

•  «Դպրոցականի անձի ստեղծա

գործական ինքնագործունեության դաս

տիարակության հայեցակարգը» (Վ. Ե. 

Կորոտկով),

•  «Դաստիարակության ամբողջա

կան համակարգ» (Ի. Պ. Իվանով) և 

այլն:

Հաշվի առնելով, որ «կրթություն» 

հասկացությունը ներառում է սովորող

ների կրթական գործընթացի բոլոր 

ոլորտների փոխգործակցությունը' կա

րելի է բնորոշել, որ կրթությունը միա

վորում է ուսուցումը և դաստիարակու

թյունը (ինքնադաստիարակությունը)' 

որպես հասարակության այն սոցիալ- 

մշակութային արժեքների դրսևորում, 

որոնք արտացոլում են տվյալ հասարա

կության օրենքները, ավանդույթները, 

նորմերը, պատվիրանները, բարոյական 

ըմբռնումները:

Ա. Վ. Մուդրիկը այն համոզմանն 

է, որ ռուսական մանկավարժական 

գրականության մեջ « -

թի բնութագրումը' որպես «կրթություն», 

«ուսուցում», միակողմանի է և ոչ լիար

ժեք: Այդ եզրույթը և° ստուգաբանորեն 

(լատինե

և° սոցիալ-մանկավարժական համա

տեքստում նշանակում է, առաջին հեր

թին, դաստիարակություն' ընտանեկան, 

կրոնական, սոցիալական, որն իրակա

նանում է ինչպես տարբեր ուսումնա- 

դաստիարակչական հիմնարկներում 

(այդ թվում և կրթական գործընթացում), 

այնպես էլ սոցիումում» (3, էջ 167): 

«1973թ. Նյու Յորքում հրատարակված 

«Մանկավարժական բառարանում»

դաստիա -

մանվում է որպես'

ա) բոլոր գործընթացների միա

գումար, որոնց հետևանքով մարդու մոտ 

զարգացնում են ընդունակություններ, 

հարաբերություններ և վարքի այլ ձևեր' 

աժեքավոր այն հասարակության հա

մար, որտեղ ապրում է նա,

բ) սոցիալական գործընթաց, 

որի օգնությամբ մարդիկ ենթարկվում են 

շրջապատի կողմից առանձնացված և 

վերահսկվող հաստատության (օրինակ' 

դպրոցի) ազդեցությանը, որպեսզի կա

րողանան հասնել սոցիալական իրա- 

զեկվածության և անհատական հատ

կանիշների լավագույնս զարգացման:



«Համառոտ մանկավարժական 

բառարանը» (1982թ.) դաստիարակու

թյունը բնութագրում է'

ա) ցանկացած գործընթաց' 

ձևական կամ ոչ ձևական, որը օգնում է 

զարգացնելու մարդկանց հնարավորու

թյունները' ներառյալ նրանց գիտելիք

ները, ընդունակությունները, պատկերա

ցումները, վարքը և արժեքային 

համակարգը,

բ) զարգացնող գործընթաց, 

որն ապահովվում է դպրոցի կամ այլ 

հաստատությունների միջոցով' կազմա

կերպված գլխավորապես ուսուցման 

համար,

գ) ընդհանուր զարգացում, որը 

անձը ձեռք է բերում ուսման միջոցով» 

[3, էջ 167]:

Հայ մանկավարժ Ս. Պ. Մանուկ

յանը դաստիարակությունը դիտարկում 

է որպես կրթության և ուսուցման շնոր

հիվ սովորողի անձնավորության մեջ 

կատարվող փոփոխությունների գործ

ընթաց, որը կարող է ունենալ դրական և 

բացասական ուղղվածություն:

Այսպիսով' թեև հայրենական և 

արտասահմանյան մանկավարժական 

գրականության մեջ չկա դաստիարա

կության' բոլորի կողմից ընդունված

սահմանում, այնուհանդերձ այն դի

տարկվում է որպես մանկավարժական 

հիմնական հասկացություն: Դիտարկ

վող դաստիարակության նպատակների 

և խնդիրների շրջանակներում կան զա

նազան դատողություններ: Դրանցից

նշենք «Դաստիարակությունը միայն 

բարոյականն է» (Օ. Ս. Գազման) [1, էջ 

40]: Այսօրինակ կարծիքը գերիշխում է 

ազգային դաստիարակության ավան

դույթներում: Մանկավարժական մտքի 

դասականները (3. Ա. Կոմենսկի, Ղ. Ա- 

ղայան, Կ. Մ. Վենտցել, Պ. Ֆ. Կապ- 

տերև և այլք) բարոյական դաստիա- 

րակվածռւթյունը' որպես անձի բուն էու

թյունը, դիտարկում են ավելի կարևոր, 

քան իմացականությունը:

Տեսական հետազոտությունների 

վերլուծությունը և բարոյական դաս

տիարակության գործնական փորձի 

ընդհանրացումը շատ երկրներում վկա

յում են այն մասին, որ հույժ այժմեա

կան այս հիմնախնդիրը մինչև վերջ 

ուսումնասիրված չէ, չնայած ձևավոր

ված բարոյական դաստիարակության 

ռազմավարության:

Խոսելով բարոյական դաստիա

րակության մասին' Պ. Ի. Պիդկասիս- 

տին ընդգծում է, որ բարոյական դաս

տիարակության նկատմամբ ուշադրու



թյունը հատկապես բնորոշ է ռուսական 

մանկավարժությանը: Արևմտյան ման

կավարժության մեջ այդպիսի եզրույթ 

չկա [4, էջ 368]: Այն տպավորությունն է,

եզրույթներն ավելի շուտ որոշ բարոյա

կան իրավական նորմերի բացատրու

թյուններն են' ընդունված արևմտյան 

հասարակության կողմից: Բարոյական 

դաստիարակության ըմբռնումը հայրե

նական մանկավարժության մեջ ավելի 

խոր է:

Քննարկենք բարոյական դաս

տիարակության մի քանի, մեր կարծի

քով, առավել էական սահմանումներ:

Կ. Դ. Ուշինսկին 19-րդ դարի 

սկզբին նշում էր, որ բարոյական դաս

տիարակությունը կազմում է դաստիա

րակության գլխավոր խնդիրը, առավել 

կարևոր, քան մտքի զարգացումը, զա

նազան հասկացությունների տիրապե

տումը, որոնք բխում են անձի հետաքր

քրություններից [5, էջ 95]: Ա. Ս. Մակա- 

րենկոն իր մանկավարժական երկերում 

բազմիցս շեշտում է բարոյական դաս

տիարակությունը' այն դիտարկելով որ

պես հասարակության մեջ մարդու 

դաստիարակության օբյեկտիվ-օրինա- 

չափ գործընթաց: 20-րդ դարի վերջում ի 

հայտ եկան մանկավարժական շատ

աշխատություններ, որոնցում քննարկ

վում էին արդի պայմաններում դպրոցա

կանների բարոյական դաստիարակու

թյանն առնչվող մի շարք հիմնախնդիր- 

ներ: Այնուհանդերձ դեռևս քիչ են բարո

յական դաստիարակությանը հատուկ 

նվիրված աշխատություններ: Այսօր

դեռևս հատուկ մշակված չէ դպրոցի 

դերի գործնական ուղղվածությունը ան

ձի բարոյական դիմագծի ձևավորման, 

բարոյական ինքնորոշման ուղղությամբ: 

Անձի բարոյական էության ձևավորումը 

կարող է առավել արդյունավետ լինել 

միայն հստակ մտածված այնպիսի հա

մալիր համակարգի պայմաններում, ուր 

միավորվի ընտանիքի, նախադպրոցա

կան հաստատությունների, դպրոցի և 

արտադպրոցական ուսումնական հաս

տատությունների փոխգործակցված 

գործունեությունը:

Բարոյական դաստիարակության 

գործընթացի սահմանման մեջ միասնա

կան հայացքներ, տեսակետներ չկան: 

Տարբեր հեղինակների աշխատություն

ներում հանդիպում ենք այդ հասկացու

թյան բովանդակության տարբեր բնու

թագրումների, որոնք ակնհայտորեն 

պայմանավորված են բարոյական դաս

տիարակության վերաբերյալ նրանց 

հայեցակարգերի ինքնատիպությամբ:



Ըստ Ի. Ֆ. Խառլամովի դիրքորոշ

ման' բարոյական դաստիարակությունը 

«գիտակցաբար իրականացվող գործըն

թաց է' միտված սովորողների մեջ 

բարոյական դրական հատկանիշների 

ձևավորման' դպրոցում կազմակերպվող 

բազմաբնույթ ուսումնական և արտա

դասարանային գործունեության համա

կարգում, որի արդյունքում ձևավորվում 

են նաև համապատասխան անձնային- 

բարոյական հատկանիշներ» [6, էջ 347]: 

Բարոյափիլիսոփայական և ման- 

կավարժահոգեբանական գրականու

թյան վերլուծության հիման վրա Օ. Վ. 

Շուլյապովան առանձնացրել է բարո

յական դաստիարակության էության վե

րաբերյալ գիտնականների տարբեր մո

տեցումներ' իմացական (Լ. Մ. Արխան- 

գելսկայա, Ն. Ի. Բոլդիրև և այլք), հու

զական գնահատողական (Վ. Պ. Վախ- 

տերով, Պ. Ֆ. Կապտերև, Ի. Ֆ. Խառլա- 

մով և այլք), աշխարհայացքային (Վ. Ա. 

Սուխոմլինսկի, Վ. Ա. Սլաստենին, Ա. Ի. 

Միշչենկո և այլք), վարվեցողական-գոր- 

ծունեական (Կ. Ն. Վենտցել, Ի. Ս. Մա֊ 

րիենկո, Բ. Տ. Լիխաչյով և այլք), արժե

քային (Օ. Ս. Բոգդանովա, Ի. Ա. Կա- 

յիրով, Ս. Վ. Չերենկովա և այլք): Բարո

յական դաստիարակության նկատ

մամբ.

•  Իմացական (ճանաչողական) 

մոտեցումը, մարդկանց փոխհարաբե

րությունները կարգավորող, բարոյական 

նորմերի վերաբերյալ համոզմունքների 

և ինքնուրույնության ձևավորման գործ

ընթաց է: Այն բարոյական այնպիսի ար

ժեքների բովանդակային բնութագիրը 

տալու և վերլուծելու կարողության ձևա

վորումն է, որը դրսևորվում է վարքա

գծում:

•  Հուզական-գնահատողական 

մոտեցումը գնահատողական դատողու

թյունների, բարոյական արժեքների, 

մարդկային փոխհարաբերությունների, 

կայունության, բարոյական զգացում

ների ձևավորման գործընթաց է:

•  Աշխարհայացքային մոտեցումը 

բնության, հասարակության, մարդկանց 

մասին ամբողջական պատկերացում

ների ձևավորման գործընթաց է, որն 

արտահայտվում է հասարակության և 

անձի բարոյական իդեալների ու ար

ժեքային համակարգերում:

•  Վարվեցո^կան-գործո^ա- 

կան մոտեցումը դիտարկում է բարո

յական վարքագծում' հաստատուն կեր

պով գիտակցված ունակությունների, 

կարողությունների, հմտությունների, սո

վորությունների ձևավորման գործընթաց



է, որը անձի կենսագործունեության ըն

թացքում դրսևորվում է բարոյական ինք- 

նորոշմամբ և ինքնակառավարմամբ:

•  Ամբողջական մոտեցումը երե

խայի անձի ամբողջական բարոյական 

զարգացման ձևավորման գործընթացն 

է:

Մենք այն համոզման ենք, որ երե

խաների բարոյական դաստիարակու

թյունը պետք է դիտարկել նաև անձնա- 

կողմնորոշիչ, սոցիալ-մշակութային մո

տեցումների հիման վրա:

Անձնակողմնորոշիչ մոտեցումը 

ենթադրում է անձի վրա այնպիսի ազդե

ցություն, որն ուղղված է երեխայի ըն

դունակությունների, ձիրքերի, հակում

ների զարգացմանը և կախված է նրա 

տարիքային և անհատական առանձ

նահատկություններից, դատողություն

ներից, ըմբռնումներից, զգացումներից, 

վարքից և այլն:

Սոցիալ-մշակութային մոտեցումը 

նախատեսում է անձի կայացումը' նրան 

սոցիալական և մշակութային նշանա

կություն ունեցող միջանձնային ու հա

սարակական հարաբերությունների

նորմերին և արժեքներին ծանոթացնելու 

ու հաղորդակից դարձնելու միջոցով, 

ինչպես նաև ավանդույթների, սովո

րույթների պահպանում և աջակցում:

Մարդաբանական մոտեցումը

հնարավորություն է տալիս դաստիարա- 

կել և զարգացնել' հաշվի առնելով ման

կավարժական, սոցիալական, հոգեբա

նական, ֆիզիոլոգիական, կազմախո

սական և այլ տվյալները:

Դաստիարակության ընթացքում 

անհրաժեշտ պայման է վերը թվարկված 

մոտեցումների համալիր և հետևողա

կան իրականացումը:

Այս համատեքստում բարոյական 

դաստիարակության գործընթացի կազ

մակերպման նպատակն է կազմակերպ- 

չական-մանկավարժական անհրաժեշտ 

պայմանների ստեղծումը դպրոցում' 

անձի արդյունավետ զարգացման 

համար:

Զանազան տեսակետների վերլու

ծությունը, որը ներկայացված է հոգե- 

բանամանկավարժական գրականու

թյան մեջ, մեզ հանգեցնում է այն հա

մոզման, որ բարոյական դաստիարա

կության տարբեր սահմանումների մեջ 

ընդհանուրն այն է, որ դրանք բոլորը 

հանգում են հետևյալ բնութագրմանը. 

«Բարոյական դաստիարակությունը 

նպատակաուղղված և համակարգված 

ներգործությունն է անձի գիտակցու

թյան, զգացումների ու վարքի վրա նրա 

մեջ այնպիսի բարոյական հատկա



նիշներ ձևավորելու նպատակով, որոնք 

համապատասխանում են հասարակու

թյան բարոյական պահանջներին [4, էջ 

163]: Այս համատեքստում առավել նշա

նակալի է ոչ թե ուսուցչի «ներգործու

թյունը» աշակերտի վրա, այլ նրանց 

փոխներգործությունը: Այդ դեպքում տե

ղի է ունենում ոչ միայն տեղեկատվու

թյան, այլև արժեքների, կենսագործու

նեության ձևերի, նորմերի, բարոյական 

համոզմունքների փոխանակում, որոնց 

ընտրությունը և գերակայությունը կախ

ված է դաստիարակության կազմա

կերպման սոցիալ-հոգեբանական այն 

մթնոլորտից, որտեղ իրականանում է 

այդ փոխներգործությունը:

«Փոխներգործություն» հասկա

ցությունը հիմնարար իմաստ է ձեռք բե

րում բարոյական դաստիարակության 

հոգեբանամանկավարժական էության 

բոլոր մոտեցումներում:

Այսպիսով' կարծում ենք, որ դըպ- 

րոցականների բարոյական դաստիա

րակությունը' բարոյական արժեքների 

հիման վրա կառուցված բազմաբնույթ 

գործունեության ընթացքում, ուսուցչի և 

աշակերտի նպատակաուղղված փոխ

ներգործությունն է' անձի բարոյական 

հատկանիշների ձևավորման նպատա
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Лусш е Шадинш

Анализ понятия “нравственное воспитание” в контексте современных 

воспитательных концепций

В статье рассмотрены некоторые современные концепции воспитания. 

Рассматривается понятие “нравствнного воспитание” в системе образования с 

точки зрения этих концепций.



Նանա Գրիգռրյան

Ш4Ь1 է 1973թ.-ին, Երևանում:

Ավարաեl է Երևանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի Կիբեռ

նետիկայի ֆակուլտետը: Խ . Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական 

համալսարանի «Ինֆորմատիկայի, հաշվողական տեխնիկայի և դրանց դասավանդման 

մեթոդիկայի» ամբիոնի հայցորդ է և դասախոս:

Հեդինակ է Ինֆորմատիկայի հիմունքներին վերաբերող երեք մենագրությունների 

(երկուսը հայերեն, մեկը անգլերեն լեզուներով) և տաս հոդվածների:

ՈւՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿԱՆ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ԵՎ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ 

ՀՄՏՈւԹՑՈւՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈւՄԸ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ

ԳՐԱՖԻԿԱՅՈւՄ

Քանի որ այժմ գիտությունը և 
տեխնիկան զարգանում են' հենվելով 
միջոլորտային կապերի վրա, առաջա
նում է հրատապ անհրաժեշտություն 
ստեղծելու ստուգման նոր մոտեցումներ 
և մեթոդներ, որոնք թույլ կտան առա
վելագույնս արդյունավետ գնահատել 
ուսանողների գիտելիքների մակարդա- 
կը:

Տվյալ հոդվածի խնդիրն է առա- 
ջարկել այդպիսի մի մեթոդ, որը կօգնի 
կատարելու համակարգչային գրաֆի
կայի ոլորտում ուսանողի ստացած գի
տելիքների բազմակողմանի ստուգում և 
գնահատում: Դրա համար առաջին հեր
թին անհրաժեշտ է ստուգել ուսանող
ների ստացած տեսական գիտելիքները 
համակարգչային թեստի օգնությամբ, 
որից հետո անհրաժեշտ է պարզել ուսա

նողի գործնական հնարավորություն
ները' կիրառելով Սաաթիի ստո
րակարգությունների մեթոդը պատկեր
ների գնահատման գործընթացում:

վով
մշակված գիտելիքները թեստավորող 
ծրագիրը ունի հետևյալ առավելություն
ները [4].

•  Ծրագիրը ունի գրավիչ արտաքին 
տեսք և հասկանալի համագործածա
կան միջերես:

•  Այն հնարավորություն է տալիս 
գործածողին իր հայեցողությամբ նոր 
հարցեր ավելացնելու հարցերի շտեմա
րանում կամ պակասեցնելու անցանկա- 
լիները:

•  Համակարգչի հիշողությունը ի
զուր չծանրաբեռնելու և ծրագրի ան
հարկի բարդացումից խուսափելու հա



մար հարցերի ընթերցումը կատարվում է 
խումբ առ խումբ, և ոչ թե միանգամից:

•  Հարցերի յուրաքանչյուր խումբ 
հավաքված է որոշակի ֆայլի մեջ: Այդ 
ֆայլի ընթերցումից հետո ծրագիրը պա
տահականորեն ընտրում է հարցերից 
մեկը և ցուցադրում այն համապատաս
խան տեղում' իր չորս պատասխան
ների հետ:

•  Ստուգվողի տվյալները, նրա հա
վաքված միավորները, այլ կարևոր տե
ղեկությունների հետ միասին, գրանց
վում են արձանագրության ֆայլում:

Այսպիսով' Ք. Հարությունյանը 
և Ռ. Հովհաննիսյանը ստանում են 10 
միավոր, Մ. Վարդանյանը և Ս. Դավթ
յանը' 8 միավոր, իսկ Լ. Մայիլյանը' 4 
միավոր:

Այժմ տանք այդ նույն ուսա
նողներին որոշակի ժամանակ և հանձ- 
նարարենք նրանց կիրառել իրենց 
ստացած գիտելիքները գործնական 
աշխատանքում:

Եկել է ժամանակը կիրառելու 
ստորակարգությունների վերլուծու
թյան փորձագիտական մեթոդը և որո

Ընտրենք հինգ ուսանող, որոնք սկըզ- 
բում կանցնեն տեսական գիտելիքների 
թեստավորում, որից հետո կատարենք 
նրանց աշխատանքների գնահատում' 
կիրառելով ստորակարգությունների 
վերլուծության փորձագիտական մեթո
դը, և ստացված արդյունքների հիման 
վրա գնահատենք մեր ուսանողներին: 

Թեստավորում անցած հինգ ուսա
նողների ազգանունները, թեստի վրա 
նրանց ծախսած ժամանակը, ինչպես 
նաև նրանց արդյունքները ներկայաց
ված են աղյուսակում:

շելու, թե որն է այդ աշխատանքներից 
լավագույնը:

Ստորակարգությունը հիմնա
կան միջոցն է, որի օգնությամբ հետա- 
զոտողը կարող է ուսումնասիրվող 
տվյալների ամբողջությունը բաշխել 
ըստ կլաստերների և ենթակլաստեր- 
ների:

Ստորակարգային դասակար
գումն ունի գործածության լայն ոլորտ: 
Դա մարդու օգտագործած դասա
կարգման ամենազորեղ մեթոդն է' 
փորձը, դիտարկումներն ու տեղեկույ-

Օւսան. անուն, ազգանուն Ծախսած ժամանակը ճիշտ պատասխանների 

քանակը

Հարությունյան Ք. 3 ր. 10

Սայիլյան Լ. 6 ր. 4

Վարդանյան Մ. 7 ր. 8

Հովհաննիսյան Ռ. 5 ր. 10

Դավթյան Ս. 4 ր. 8



թը կարգի բերելու համար: Թեև նեյ- 
րոֆիզիոլոգիան և հոգեբանությունը 
դեռ որոշակիորեն այն չեն սահմանել, 
սակայն ստորակարգային դասակար
գումը թերևս վերարտադրում է կոորդի
նացիայի կամ կազմակերպման ա
ռաջ նային ձևը ա) կեղևային պրոցես
ների, բ) դրանց հոգեկան հարաբե
րակից հասկացությունների, գ) նրանց' 
նշաններով ու լեզուներով արտահայ
տության: Ստորակարգային կարգա
վորման օգտագործումը երևի նույն
քան հին է, որքան մարդկային մտա
ծողությունը [2]:

Ստորակարգության մեջ հիմնա
կան նպատակը բարձրագույն մակար
դակների գնահատումն է' ելնելով ոչ թե 
այդ մակարդակներում տարրերի ան
միջական կախվածությունից, այլ 
ստորակարգության տարբեր մակար
դակների համագործակցությունից:

Ստորակարգությունների տես
քով համակարգերի կառուցումը աս
տիճանաբար ի հայտ է գալիս բնական 
և հասարակական գիտություններում, 
հատկապես սոցիալական համակար
գերի կառուցման մեջ: Ստորակար
գային կառուցվածքների միջոցով, ըստ 
էության, խուսափում են մեծի և փոքրի 
անմիջական համեմատությունից [1, 3]: 

Քննենք Սաաթիի մեթոդի կիրա
ռությունը: Մեթոդի էությունը այլըն
տրանք ները (ուսանողների կատարած 
աշխատանքները) ըստ չափանշների'

զույգերով համեմատության հիման 
վրա ամենամեծ սեփական նշանակու
թյուն ունեցող սեփական վեկտորի 
որոշումն է:

Որպես ուսումնական գործու
նեության արդյունքի վրա ազդող չա
փանիշներ վերցնենք գաղափարական 
մտահղացումը, մասնագիտական մա
կարդակը և ուսանողի կատարած աշ
խատանքի աշխատատարությունը:

Սովորաբար թվային նախապա- 
տվություների կառուցման ժամանակ 
անհրաժեշտ է լուծել երկու խնդիր. 
զույգերով համեմատվող առարկանե
րից ո՞րն է ավելի կարեվոր, և որքա՞ն 
մեծ է տարբերությունը ուսումնասիր
վող առարկաների կարևորության միջև' 
օգտվելով տըրված սանդղակից:

Հետո անհրաժեշտ է հաշվարկել 
առաջնայնությունները' յուրաքանչյուր 
սյունակի տարրերը գումարելու և յու
րաքանչյուր տարր սյունակի ընդհա
նուր գումարի վրա բաժանելու ճանա
պարհով: Հաջորդ գործողությունը ար
դյունքում ստացած մատրիցի միջինա- 
ցումն է' տողերով: Հենց այդպես էլ 
կստանանք առաջնայնությունների 
վեկտորը: Այս ձևով կարող են հաշ
վարկվել այլընտրանք ների հարաբե
րական առաջնայնությունները ամեն 
չափանիշի համար: Հետո անհրաժեշտ 
է որոշել յուրաքանչյուր չափանիշի 
հարաբերական կարևորությունը: Սա 
արվում է նույն ճանապարհով, ինչպես



Մասնագիտական
մակարդակ

պատ. 1 պատ. 2 պատ.3 պատ.4 պատ.5

պատկեր 1 1 3 3 3 3
պատկեր 2 1/3 1 1 3 3
պատկեր 3 1/3 1 1 3 3
պատկեր 4 1/3 1/3 1/3 1 1/3
պատկեր 5 1/3 1/3 1/3 3 1
Ընդամենը 7/3 17/3 17/3 13 31/3

մենք հենց նոր որոշեցինք այլընտ
րանք ների հարաբերական կարևորու
թյունը, այսինքն' բոլոր չափանիշները 
համեմատում ենք զույգերով, որոշում 
ենք, թե որ չափանիշն է ավելի կարևոր 
և որքանով է կարևոր, մատրից ենք 
կազմում և հաշվարկում յուրաքանչյուր 
չափանիշի կարևորությունը: Լրիվ
առաջնայնությունները որոշվում են 
գծային ֆունկցիայի օգնությամբ, 
որում այլընտրանքի համար հարաբե
րական առաջնայնությունները բազ
մապատկված են համապատասխան 
չափանիշների կարևորությամբ և գու

մարված են բոլոր չափանիշներով: 
Հետո ակնհայտ է դառնում թե, որ 
պատկերը ունի ամենամեծ լրիվ առաջ- 
նայնությունը:

Այսպիսով' սկսենք մեր հաշ
վարկները և կատարենք պատկերների 
համեմատական վերլուծությունը:

Այժմ անհրաժեշտ է յուրաքան
չյուր տարր սյունակի ընդհանուր գու
մարի վրա բաժանել, որից հետո կա
տարել մատրիցի միջինացումը տողե
րով, ինչի արդյունքում կստանանք 
առաջնայնությունների վեկտորը:

Նույն ճանապարհով, որով հաշ
վարկներ էինք կատարում մեկ որոշա
կի չափանիշի' մասնագիտական մա
կարդակի համար, կատարենք հաշ
վարկներ մյուս երկու չափանիշների 
համար և բոլոր ստացված արդյունք
ները միացնելով' ստանանք հետևյալ 
աղյուսակը.

Մասնագիտական
մակարդակ
պատկեր 1 0,402
պատկեր 2 0,203
պատկեր 3 0,203
պատկեր 4 0,074
պատկեր 5 0,118
Ընդամենը 1

Աշխատանքների Մասնագիտական Գաղափար. Աշխատատարու

համեմատական մակարդակ մտահղացում թյուն



վերլուծություն
պատկեր 1 0,402 0,556 0,049
պատկեր 2 0,203 0,111 0,346
պատկեր 3 0,203 0,111 0,227
պատկեր 4 0,074 0,111 0,105
պատկեր 5 0,118 0,111 0,273
Ընդամենը 1 1 1

Հիմա անհրաժեշտ է նույն ձևով հաշվարկել չափանիշների առաջնայ
նությունները.

Աշխատանքների համեմա
տական վերլուծություն

Մասնագի
տական

մակարդակ

Գաղափար.
մտահղա

ցում

Աշխատա
տարություն

Մասնագիտական մակարդակ 1 3 5
Գաղափարական մտահղացում 1/3 1 3
Աշխատատարություն 1/5 1/3 1
Ընդամենը 23/15 13/3 9

Յուրաքանչյուր տարր սյունակի ընդհանուր գումարի վրա բաժանելու և 
մատրիցի միջինացումը տողերով կատարելու արդյունքում կստանանք առաջ- 
նայնությունների վեկտորը:

Աշխատանքների համեմատական 
վերլուծություն

Չափանիշների
կարևորություն

Մասնագիտական մակարդակ 0,633
Գաղափար. մտահղաց ում 0,261
Աշխատատարություն 0,106
Ընդամենը 1

Այժմ յուրաքանչյուր պատկերի համար հաշվարկում ենք նրա ընդհանուր
առաջնայնությունը.

0,633*0,402+0,556*0,261+0,049*0,106=0,404776
0,633*0,203+0,111*0,261+0,346*0,106=0,194146
0,633*0,203+0,111*0,261+0,227*0,106=0,181532
0,633*0,074+0,111*0,261+0,105*0,106=0,086943



0 ,633*0,118+0 ,111*0,261+0,273*0 ,106=0,132603

Քանի որ մենք քննել ենք հինգ 
ուսանողի, ապա ամենամեծ առաջ- 
նայնությունը ունեցող ուսանողը կվաս-

ամենափոքր առաջ նայ նություն ունե
ցող ուսանողը' 1 միավոր: Մեզ միայն 
մնում է գումարել նրանց' տեսական և 
գործնական փորձություններից հետո 
հավաքած միավորները:

Այսպիսով' Ք. Հարությունյանը 
կունենա 15 միավոր, Ռ. Հովհաննիս-

Գրականություն

1.

յանը' 14, Ս. Դավթյանը' 11, Մ. Վար
դանյանը' 10, իսկ Լ. Մայիլյանը' 5 
միավոր:

Ահա մշակվեց և ներկայացվեց 
բավական հետաքրքիր մեթոդ, որը 
կօգնի դասախոսին ստուգելու ուսա
նողների ստացած գիտելիքները, իսկ 
ուսանողին կտա համոզվածություն, որ 
իր թե° տեսական և° թե գործնական 
գիտելիքները կստուգվեն բազմակող
մանի և անկողմնակալ:

2.

3.

4. Ն. Դ. Գրիգորյան, Մ. Ն. Կարապետյան: Գիտելիքների ստուգման հա
մար նախատեսված համակարգչային թեստի ստեղծումը: Տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաներ և կառավարում, №4, 2007:

Нана Григорян

Оценка теоретических знаний и практических навыков студентов по 

компьютерной графике

Целью данной статьи является исследование и разработка методики оценки 

теоретических знаний и практических навыков студентов в овласти компьютерной 

графики. Теоретические знания студентов предлагается оценить с помощью



программы тестирования, выполненной с использованием возможностей языка 

программирования Visual Basic, а практические навыки с помощью применения 

метода анализа иерархий, предложенного всемирно известным американским 

ученым Томасом Саати, позволяющим овлегчить процесс принятия решений.

ՍաասՕ Աբազյան 

Ծնվել է 1978թ. Երևանում:
Ավարտել է Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանը: Այժմ 

աշխատում է ՀՀՊՆ Վ Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտում որպես ավազ 
դասախոս:

Հեղինակ է զինվորական մանկավարժությանը և ռազմական հոգեբանությանը 
նվիրված մի շարք աշխատանքների:

ԵՊՍՀ ընդհանուր մանկավարժության ամբիոնի հայցորդ է:

ՈւՍՈւՑՄԱՆ ԻՆՏԵԳՐԱՑՎԱԾ ՁԵՎԻ ԿԻՐԱՈՈւՄԸ 

ՆՈՐԱԿՈՉԻԿ ԶԻՆՎՈՐՆԵՐԻ ՏԱԿՏԻԿԱԿԱՆ ՈւՍՈւՑՄԱՆ 

ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼԻՍ

ժամանակակից զենքի և ռազմա
կան տեխնիկայի կատարելագործումը 
հրամանատարներից պահանջում է 
ուսուցումը արդյունավետ դարձնելու 
նոր մոտեցումներ: Ելնելով մար
տավարական խնդիրներից, բնականա
բար հարց է ծագում թե ինչպիսին 
պետք է լինի վաղվա զինվորը, ինչ գի
տելիքներ պետք է ունենա մինչև զին
ված ուժեր զորակոչվելը և ինչ գիտե
լիքներ պետք է յուրացնի ծառայության

ընթացքում, որպեսզի կարճ ժամանա
կում տիրապետի ժամանակակից զեն
քերին և ռազմական տեխնիկային, հա
ջողությամբ կարողանա օգտագործել 
իր գիտելիքները' ինչպես խաղաղ պայ
մաններում' ուսումնական պարապ
մունքներին, զորավարժություններին, 
այնպես էլ մարտական գործողություն
ների ժամանակ: Չնայած, որ զինվորա
կան ուսուցումն իր խնդիրներով և բո
վանդակությամբ առանձնահատուկ է,



այնուամենայնիվ զինվորական ուսուց
ման համակարգը դիտվում է որպես 
ընդհանուր կրթական համակարգի 
մաս: Պետական կրթական համակար
գում կատարվող փոփոխությունները, 
բարեփոխումներն իրենց ազդեցու
թյունն են ունենում զինվորական 
ուսուցման վրա: Ուսուցման նորարա
րական ձևերի կիրառումը չպետք է 
սահմանափակվեն դպրոցներով և բու
հերով, դրանք հարկավոր է ճկուն կեր
պով ներմուծել նաև բանակ: Զինվո
րական ուսուցումը, իր առանձնահատ
կություններով հանդերձ, կազմում է 
դպրոցների և բուհերի տրամաբանա
կան շարունակությունը: Բանակ գնալու 
առաջին իսկ օրերից նորակոչիկ զին
վորները ձեռք են բերում նոր գիտելիք
ներ, յուրացնում հմտություններ ու կա
րողություններ: Նոր գիտելիքների յու
րացումը ավելի հեշտ կլինի նորակոչիկ
ների համար, եթե նախապես նրանք 
արդեն ձեռք են բերել որոշակի գիտե- 
լիքներ:

Հետազոտությունների արդյունք
ները ցույց են տալիս, որ նորակոչիկ
ները տարբերվում են իրենց գիտելիք
ներով, ընդունակություններով, դաս
տիարակությամբ, ծառայության նկատ
մամբ վերաբերմունքով և այլն: Ուստի 
անհրաժեշտություն է առաջանում սահ
մանված կարճ ժամանակում հաղորդել 
նախնական ռազմական գիտելիքներ, 
ընդհանուր հմտություններ և կարողու- 
թյուններ:

Նորակոչիկ զինվորների նախնա
կան պատրաստությունը իրականաց
վում է սերժանտների ավագների, դա
սակի, վաշտի և գումարտակի հրա
մանատարների կողմից: Նախնական 
պատրաստության ավարտից հետո նո
րակոչիկները նշանակվում են ազատ 
հաստիքների և արդեն ամեն մեկը մաս
նագիտանում է կոնկրետ որևէ զինվո
րական մասնագիտության մեջ: Հաշվի 
առնելով ժամանակի սահմանափակու
մը, նորակոչիկների ինտելեկտուալ մա
կարդակների միջև տարբերությունը, 
անձնական դրդապատճառները, ինչ
պես նաև ուսումնական պահանջները, 
խնդիրները, ժամանակը' հարկավոր է 
նորակոչիկների ուսուցման գործընթա
ցում կիրառել ուսուցման նոր ձևեր, 
մասնավորապես' ինտեգրացված, հա- 
մագործակցային, նախագծային և 
այլն:

Ինտեգրացված ուսուցման գլխա
վոր հիմնադրույթն այն է, որ մեզ շրր- 
ջապատող աշխարհը միասնական ու 
ամբողջական է, ուստի ուսուցման ա
ռավել արդյունավետ տեսակներից մե
կը կարելի է համարել միավորված ամ
բողջական ուսուցումը [3]: Միավորված 
ծրագրերը բնութագրվում են տարբեր 
ոլորտների գիտելիքների փոխներթա- 
փանցությամբ, որի համար հիմք կարող 
են լինել.

>  բովանդակությունը (թեման,
հասկացությունը, առանցքը);



>  գործողություններն ու հմտու
թյունները;

>  վերոնշյալ երկուսը միասին
(ամ

Որպես կանոն միավորված ծրա
գրերը կազմվում են այնպես, որ մի ո
լորտի գիտելիքները նպաստում են մեկ 
ուրիշ ոլորտի գիտելիքների, հմտու
թյունների ու կարողությունների ձեռք 
բերմանը և կատարելագործմանը: Ին
տեգրացված ուսուցման ձևը իրենից 
ներկայացնում է համալիր պլանավո
րում, որի մեջ մտնում են գիտելիքներ 
տարբեր բնագավառներից: Ուսուցման 
այս ձևի մեջ ուսումնական առարկանե
րը միմյանց հետ փոխկապակցված են: 
ժամանակակից մանկավարժական 
գրականության մեջ առանձնացվում են 
ինտեգրացված ուսումնական ծրագրե
րի երեք հետևյալ տեսակները.

>  միջառարկայական;
>  բազմառարկայական;
>  վերառարկայական [1, էջ 16-17]: 

Նորակոչիկ զինվորները ուսուց
ման ժամանակ անցնում են տարբեր 
զինվորական առարկաներ, այս բոլոր 
առարկաներն իրար հետ միավորելով 
կարող են դառնալ կոնկրետ ինչ-որ թե
մա: Ինտեգրացված միջառարկայական 
ուսուցման տեսակը հնարավորություն է 
տալիս հրամանատարներին ընդգրկելու 
նորակոչկների իրական հնարավորու
թյունները, ստուգելու նրանց գիտելիք
ները, հմտություններն ու կարողություն
ները: Ստացված տվյալների համա

ձայն, սպաները պլանավորում են հե
տագա ուսուցումը կազմակերպելու և 
իրագործելու եղանակները, ընտրում 
համապատասխան ուսուցման ձևեր և 
մեթոդներ' չշեղվելով հաստատված 
ուսումնական ծրագրերից: Ցանկացած 
նորակոչիկ, անկախ նրանից, թե հե
տագայում նա ինչ զինվորական մաս
նագետ է դառնալու, պարտավոր է յու- 
րաց նել «Երիտասարդ մարտիկի պատ
րաստման» ծրագրով նախատեսված 
թեմաները, ընդհանուր գիտելիքներ ու
նենա մարտավարությունից, ռազմա
կան տեղագրությունից, հետախուզու
թյունից, պաշտպանության զանգվա
ծային խոցման զենքից (ՊԶԽԶ), կրա
կային, ինժեներական, կապի ու շարա
յին ռազմա-բժշկական պատրաստու
թյունից, կանոնադրությունից և այլն: 
Ապագա հրետանավորը, տանկիստը, 
մոտոհրաձիգը, կապավորը պարտա
վոր են իմանալ շարային պատրաստու
թյուն, կարողանան վարժ կրակել ինք
նաձիգից: Բոլոր զինվորական առար
կաների մեջ իր առանձնահատուկ 
տեղն ունի մարտավարական պատ
րաստությունը, որի հիմնական խնդիր
ներն են' իմանալ համազորային մարտի 
տեսական հիմունքները, դրա կազմա
կերպման և վարման սկզբունքները, ու
սումնասիրել հավանական հակառակոր
դի զորքերի սպառազինությունը, մար
տական հնարավորությունները, գործո
ղությունների ձևերն ու եղանակները [2]: 
Այդ նպատակով պետք է կազմակեր



պել և իրականացնել զորքերի ուսու
ցումը մարտական իրադրության բարդ 
պայմաններում, բազմազան տեղանք
ներում' ինչպես ցերեկը, այնպես էլ գի
շերը' օգտագործելով ինչպես անհա
տական, այնպես էլ խմբային զենքեր: 
Հրամանատարների կողմից պետք է 
տարվեն աշխատաքներ անձնակազմի 
բարոյա-հոգեբանական և ֆիզիկական 
բարձր հատկանիշներ ձևավորելու ուղ
ղությամբ, ինչը կնպաստի մարտի տար

բեր տեսակներում պաշտպանական, 
հարձակվողական, համաձայնեցված ու 
վճռական գործողությունների կազմա
կերպմանը: Տակտիկական պատրաս
տության մեջ օգտագործվում են գրեթե 
բոլոր զինվորական առարկաները: 
Կիրառելով ինտեգրացված ուսուցումը, 
մասնավորապես բազմառարկայական 
տեսակը, կարելի է մեծացնել տակտի
կական ուսուցման արդյունավետու
թյունը:

Օրինակ «Վաշտը հարձակվե
լիս» մարտավարաշարային պարապ
մունքի ժամանակ նորակոչիկ զինվոր
ները պետք է կարողանան լուծել իրենց 
առջև դրված բազմաբնույթ խնդիրները: 
Հետախուզեն «Հակառակորդի» կրա
կային դիրքերը, դիրքավորվեն' կատա
րելով որոշակի ինժեներական աշխա
տանքներ, կարողանան օգտվել կապի 
միջոցներից, կարողանան կարդալ տե

ղագրական քարտեզները, վարժ կրա- 
կել, իմանալ զենքերի հնարավորություն
ները և շահագործման ձևերը, «վիրա
վորներին» ցույց տան անհետաձգելի 
բժշկական օգնություն և անվտանգ տե- 
ղափոխեն թիկունք: Ինտեգրացված ու
սուցումը իրենից ենթադրում է ուսուց
ման ձևերի համատեղում' կարևոր նպա
տակին հասնելու համար:



Զինվորական ուսուցման պա
րապմունքները լինում են' տեսական և 
գործնական: Տեսական պարապմունք
ների ժամանակ զինվորները ծանոթա
նում են ռազմական տեխնիկայի և զեն
քի կիրառման դրույթներին, յուրացնում 
տարբեր զինատեսակների հնարավո
րությունները: Տեսական պարապմունք
ները հիմնականում անց են կացվում 
դասախոսությունների կարգով: Գործ
նական պարապմունքների խմբի մեջ 
մտնում են' մարտավարա-շարային և 
մարտավարական պարապմունքները, 
որոնք անց են կացվում շարահրապա- 
րակներում, կրակադաշտերում, վարժա
դաշտերում մակետների վրա և այլն: 
Օրինակ, հրամանատարը տեսականո
րեն սխեմաներով, պլակատների վրա 
նորակոչիկներին բացատրում է, թե ինչ 
մասերից է կազմված «Ֆ-1» նռնակը, 
ապա գործնականում ցույց է տալիս, թե 
ինչպես պետք է այն նետել: Մի քանի 
անգամ կատարում է վարժությունը, ա
պա հրամանատարի ներկայությամբ 
ուսումնական նռնակներով վարժությու
նը, փորձում են կատարել նորակոչիկ- 
ները:

Ինտեգրացված ուսուցումը կլի
նի արդյունավետ, եթե օգտագործվի բո
լոր հնարավորությունները և լինի սերտ 
համագործակցություն: Պայմանակա
նորեն պարտադիր ժամկետային զին
ծառայողները ըստ ծառայության ժամ
կետի բաժանվում են երեք խմբի' նորա
կոչիկներ (մինչև 6 ամիս), հին ծառայող

ներ (6-18 ամիս) և զորացրվողներ (18-24 
ամիս): Համագործակցային ուսուցումը 
ենթադրում է փոխազդեցություն' նորա- 
կոչիկներ-հին ծառայողներ, նորակոչիկ- 
ներ-զորացրվողներ, նորակոչիկներ- 
սպաներ կատեգորիաների միջև: Այս 
եղանակն արդյունավետ է այն պարզ 
պատճառով, որ յուրաքանչյուր վեց ա
միսը մեկ զորքերում կրկնվում է ուսում
նական գործընթացը և ստացվում է, որ 
նորակոչիկները առաջին ուսումնական 
փուլի ավարտից հետո հաջորդ երեք 
ուսումնական փուլերում կրկնում են 
նախկինում ձեռք բերված գիտելիքները 
և ավելի կատարելագործում դրանք' 
ձևավորելով կարողություններ և հմտու
թյուններ:

Բացի այդ, շատ կարևոր է ա
պահովել համագործակցությունը տար
բեր ստորաբաժանումների, զորատե
սակների միջև' համազորային ստորա
բաժանումներ, հրետանավորներ, սակ
րավորներ, մոտոհրաձիգներ, ՀՕՊ-ի 
զորքեր և այլն: Ընդհանրապես, յուրա
քանչյուր զորամաս իր առջև ունի կոնկ
րետ դրված խնդիրներ: Մարտի հա
ջողությունը մեծապես կախված է բոլոր 
զորատեսակների ներդաշնակ համա
գործակցությունից :

Այսպիսով' ինտեգրացված ու
սուցման ձևի ներմուծումը և համակարգ
ված կիրառումը կնպաստի, որպեսզի 
նորակոչիկ զինվորները սահմանված 
ժամկետներում տիրապետեն նախնա
կան ռազմական գիտելիքներին:



Կարծում ենք, որ ինտեգրաց- տադիր ժամկետային զինծառայողների 
ված ուսուցումը պետք է կիրառել ոչ ուսուցման գործընթացը կազմակեր- 
միայն նորակոչիկների, այլև բոլոր պար- պելիս:

Գրականություն

1. Ինտեգրացված թեմատիկ միավորներ: Այրեքս, Երևան, 2003թ.:

2. Մոտոհրաձգային վաշտի և գումարտակի մարտավարական պատրաս

տություն: Երևան 2003:

3. R. M

Сасун А вазяв

Применение интегрированного обучения в процессе тактического 

обучения новобранцев.

В данной статье рассматривается методы применения интегрированного 

обучения в организации тактического обучения новобранцев. Подчеркивается, 

что эффективность организации учебного процесса новобранцев повысится, при 

использовании систематизированного интегрированного подхода.



Հասմիկ Արամյ ան

Ծնվել է 1964թ. Գյումրի քաղաքում:

1986թ.-ին ավարտել է Գյումրիի Մ. Նալբանդյանի անվ. պետական մանկավար

ժական ինստիտուտի բանասիրական ֆակուլտետի անդլո-ռասականբաժինը:

Աշխատում է Հայ կական ագրարային պետական համալսարանի լեզուների 

ամբիոնում որպես ասիստենտ և Գ. Սաարռվռյառվայի անվ. թիվ 177 դպրոցում որպես 

ուսուցչուհի:

ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈւՆԵՈւԹՅԱՆ 

ՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈւԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Այսօր գիտության մեջ տա
րածված է մի համաճարակային ե
րևույթ. գիտական գրականության և դա
սագրքերի կոնվեյերային բացթողումը: 
Մեծ մասամբ, դրանց հեղինակները 
հետազոտողներ և նոր գաղափարներ 
կրողներ չեն, դրանցում չի արտացոլվում 
հեղինակի անհատականությունն ու 
անձնական փորձը, բացակայում է ժա
մանակի շունչը, չի վերլուծվում այլոց 
գիտելիքների փորձը: Այդ առումով բա
ցառություն չեն նաև մանկավարժության 
մի քանի նոր հրատարակումներ, որոնք 
պարունակում են միայն պատրաստի 
գիտելիքներ, որոնց մտապահումն ու 
համարժեք վերարտադրումը դառնում է 
ուսանողի կամ աշակերտի անցանկալի 
պարտականությունը: Նկատենք, որ
այսպիսի դասագրքերը արգելք են

դառնում ինքնուրույն մտածողության 
զարգացմանը, որն ինչպես գիտենք 
«նորի որոնման ու հայտնագործման 
պայման է: Այն դեպքերում, երբ կարելի 
է յոլա գնալ գործողության հին, արդեն 
հայտնի եղանակներով, գիտելիքներով 
և հմտություններով, պրոբլեմային 
իրադրություն չի առաջանում և այդ 
դեպքում մտածողություն պարզապես չի 
պահանջվում» [1, էջ 383]:

Ի հակադրություն նշվածի, ման
կավարժության դոկտոր Ս. Մանուկյանի 
մի շարք մենագրություններ աչքի են 
ընկնում հատկապես նրանով, որ դրան
ցում արտացոլված է հեղինակի անհա
տականությունն ու մանկավարժական 
փորձը: Բացի այդ, նա հիմնավոր քննա
դատության առարկա է դարձրել խոր- 
հըրդային և արդի ՈԴ մանկավարժու



թյան դասագրքերում տեղ գտած մի 
շարք հայեցակարգեր: Սակայն դրանք 
շարունակում են նույնությամբ վերար
տադրվել և պարտադրվել հայ դպրոցի 
ուսուցչին, ուսանողին և մանկավարժու
թյան դասախոսին' առանց որևէ ակ
նարկի ներկայացված հայեցակարգերի 
հասցեին կատարված քննադատու
թյունների մասին: Օրինակ, Ս. Մանուկ
յանի աշխատություններում արժևոր
ված է ձևական կրթությունը և բացա- 
հայտված են դրա էության աղավաղման 
փաստերը' այդ ուղղության ներկայա
ցուցիչների աշխատությունների հիման 
վրա [2, 3], սակայն Յու. Ամիրջանյանի 
և Ա. Սահակյանի հեղինակությամբ 
2004 և 2005 թթ. լույս տեսած «Մանկա
վարժություն» դասագրքերում որևէ 
կերպ չի երևում այդ քննադատությունը: 
Ս. Մանուկյանի հիմնավոր քննադատու
թյունը' ձևական կրթության հասցեին 
արված քննադատություններին, այ
սինքն' քննադատության քննադատու
թյունը, կարող է մեծապես նպաստել 
ուսանողի քննադատական մտածողու
թյան զարգացմանը [2, էջ 200-239, 3, էջ 
14-77]: Սա խթանում է մտածողության 
դետերմինավորմանը, այլ կերպ ասած 
«խնդրի լուծման ընթացքում մարդը բա
ցահայտում է խնդրի լուծման նորանոր 
և մինչև այդ իրեն անհայտ փոփոխա
կաններ, որոնք պատճառականորեն 
պայմանավորում են մտածողության հե
տագա ընթացքը» [1, էջ 387]:

Այդ քննադատությունների շնոր
հիվ կարելի է այսօր վերանայել մանկա
վարժական կրթության մեջ տեղ գտած 
բազմաթիվ բացասական և թերի երե
վույթների լուծման եղանակները, ինչ
պես օրինակ պատրաստի գիտելիքների 
հարկադրանքը:

Այսպես. Ս. Մանուկյանի աշ
խատություններում կարմիր թելի նման 
անցնում է այն գաղափարը, որ ուսու
ցումն ու դաստիարակությունը գտնվում 
են մասի և ամբողջի հարաբերության 
մեջ, ապա նշված դասագրքերում այդ 
երկուսը ներկայացվում են որպես միմ
յանցից առանձին գործընթացներ և 
առաջարկվում է ապահովել դրանց 
միասնությունը: Ակնհայտ է, որ նման 
դասագրքերով առաջնորդվողները հար
կադրված են դառնալ դրանց բովան
դակությունը վերապատմողներ' դառ
նալով ուրիշի մտքերը ուրիշներին փո
խանցողներ, զրկվելով սեփական դա
տողությունների և մտքերի շարադրան
քի հնարավորությունից: Այս երևույթը 
գիտական մտածողության զարգացման 
մի արգելք է, քանի որ «հնարավորու
թյան դեպքում գիտելիքները պետք է 
ներգրավեն ուղեղում այն ուղիով, որով 
դրանք հայտնագործվել են» [5, էջ 9]:

Անընդունելի է նաև այն, որ ման
կավարժության դասախոսները իրենց 
դասախոսություններում չեն արտացո
լում հենց իրենց պրակտիկ փորձն ու 
անհատականությունը, քանի որ նրանց 
մեծ մասը որևէ հետազոտական աշխա



տանք չի կատարել ու կատարում դպրո
ցում, ուստի դասապրոցեսում քննարկ
ման առարկա չեն դառնում դիդակտի
կական հիմնախնդիրները: Եվ դա այն 
դեպքում, երբ ուսումնական գործընթա
ցի կազմակերպման խնդիրները, որոնք 
արտահայտվում են դասերում, այսօր 
աչքի են ընկնում խնդրառատությամբ, 
որն էլ պատճառ է դարձել աշակերտու
թյան զանգվածային բողոքների' հար
կադրական ուսուցման և գնահատակա
նի համար սովորելու վնասակար երե
վույթների դեմ:

Մասնագիտական որակավոր
ման գործընթացում մեղքի մեծ բաժին 
ունի նաև քննությունների բովանդակու
թյան ընտրությունը: Դրանք հայցորդից 
չեն պահանջում գիտության նորագույն 
նվաճումների և դրանց ձեռք բերման 
եղանակների իմացություն, փորձ: 
Քննատոմսերը բովանդակում են ընդա
մենը բուհական փոխադրական քննու
թյունների հարցերը, որոնցից շատերը 
վաղուց են քննադատության առարկա 
դարձել Ս. Մանուկյանի և այլ առաջա
դեմ մանկավարժների մենագրություն
ներում: Դրանք հայցորդին ներկայաց
վում են որպես վերջնական անքակտելի 
ճշմարտություններ: Ահա մի քանի փաս
տեր' բերված 2006թ. մանկավաժության 
մասնագիտական որակավորման քըն- 
նական հարցաշարից:

1. Ս. Մանուկյանը մերժում է այն 
տեսակետը, ըստ որի ուսուցումը, կըր- 
թությունը և դաստիարակությունը

առանձին բաղադրիչներ են, որպես թե, 
ուսուցումը ապահովում է զարգացնող 
դաստիարակությունը, որը կարծես դառ
նում է ուսուցման գերխնդիրը: Իսկ ահա 
առաջին տոմսի երրորդ հարցը պահան
ջում է ներկայացնել մանկավարժության 
ուսուցանող, կրթող և դաստիարակող 
բնույթը: 10-րդ տոմսի երրորդ հարցի 
համաձայն ուսուցումը դաստիարակու
թյան միջոց է: Բայց ահա 10-րդ տոմսի 
առաջին հարցում կան ուսուցման մե
թոդներ, իսկ 24-ի երրորդում' դաստիա
րակության մեթոդներ: Ստացվում է, որ 
10-րդ տոմսի և 16-րդի ու 24-րդի պա
հանջները միմյանց հակասում են: 10- 
րդի պահանջներին հակասում են նաև
4-րդ և 8-րդ տոմսերի պահանջները: Եթե 
10-րդում ուսուցումը համարվում է դաս
տիարակության միջոց, ապա 4-րդում և 
8-րդում ուսուցումն ու դաստիարակու
թյունը համարվում են միմյանցից 
առանձնացված գործընթացներ: 10- 
րդին հակասում են նաև 8 և 12-րդ հար
ցերը: Եթե առաջինում ուսուցումը հա
մարվում է դաստիարակության միջոց, 
ապա երկրորդում և երրորդում կան 
ուսուցման սկզբունքներ և դաստիարա
կության սկզբունքներ: Ցավալի է այն, որ 
հայցորդները կամ չեն նկատում այդ 
հակասությունները կամ էլ բարձրաձայն 
չեն արտահայտում իրենց տեսակետը: 

Դեռևս 1988թ. հայ մանկավար
ժության մեջ սկսվել են մշակվել դասա- 
նպատակի և ուսուցման սուբյեկտների 
միմյանց հետ ունեցած հարաբերակ



ցության դրդապատճառների և նպա
տակների բոլորովին նոր հայեցակարգ, 
որն իր զարգացումն է ապրել 2002 և 
2003 թթ.-ին և արտացոլված է Ս. Մա
նուկյանի մի շարք աշխատանքներում 
[2, 3, 4]: Սակայն նշված հարցաշարում 
ակնարկ անգամ չկա դրանց մասին:

Կարելի է շարունակել այս թե
րությունների շարքը, որոնք ապակող- 
նորոշում են ուսուցչին և մանկավար
ժությունը զրկում արտադրողական ուժ 
դառնալու հնարավորությունից, սակայն 
այսքանն էլ բավական է պատկերը ներ
կայացնելու և որոշակի հետևություններ 
անելու համար: Ամենամեծ վնասը, որ 
հասցվում է դպրոցին այն է, որ եթե հայ
ցորդը այդ հարցատոմսերում չի տես
նում որևէ չլուծված հիմնախնդիր, բնա
կան է, որ նա չի կարող մտնել հանրա- 
կրթության այն ոլորտները, որտեղ կան 
հազարավոր դեռ չլուծված խնդիրներ: 
Դառնալով դասախոս կամ ուսուցիչ, 
նախապես ընդունելով, որ ուսումնասի
րության բոլոր բնագավառները վերջ
նականապես հետազոտված են, իսկ 
ձեռք բերված գիտելիքները' վերջնա
կան ու սպառիչ, մարդը կդառնա հնա
զանդ վերարտադրող, այսինքն «զուտ» 
դասավանդող' ստեղծելով իր անձնա
կանը մանկավարժական գործունեու
թյան մեջ: Հասկանալի է, որ հետա- 
զոտելու անընդունակ դասավանդողը, 
լինի նա միջնակարգ կամ բարձրագույն 
դպրոցում, ձևավորելու է նույն կարգի 
սովորող: Այստեղից էլ բխում է այն պա

հանջը, որ հայցորդը, քննություններին 
նախապատրաստվելիս, պետք է իրա
զեկ լինի գիտության և դըպրոցի արդի 
խնդիրներին, որոնք, ի դեպ, անչափ 
շատ են: Քննական հարցատոմսերում 
պետք է արտացոլվի նաև այդ վիճակը, 
որպեսզի պատասխանողը կարողանա 
արտահայտել իր տեսակետը' դրանց 
լուծման հնարավոր ուղիների մասին:

Ուշագրավ է նաև այն փաստը, 
որ գիտության մեջ ձևավորվել են երկու 
հասկացությունները' «զուտ գիտնական
ներ» և «զուտ մանկավարժներ»: Առա
ջինների թվին են դասվում մանկավար
ժական գործունեությունից հեռու կանգ
նած գիտնականները, երկրորդին' հե
տազոտական գործունեությամբ չը- 
գրաղվող մանկավարժները: Ուսումնա
սիրությունների հիման վրա' կարող ենք 
փաստել, որ ՀՀ մանկավարժության գի
տություն դասավանդողները և բուհա- 
կան դասագրքերի գրողները հիմնա
կանում «զուտ դասավանդողներ» են 
կամ «զուտ հեղինակներ», որոնք չունեն 
անհատական ձեռքբերումների գաղա
փարների արտացոլումը իրենց դասա- 
վանդած դասագրքերում, ուստի և դա
սավանդվող առարկայում: Դրանով չի 
կարելի չմտահոգվել, քանի որ նման 
պայմաններում իրեն զգացնել է տալիս 
«կիսագրագիտություն» կոչվող երևույ
թը: Այդպես են կոչվում ստեղծագործա
կան կտրված գիտելիքները, որոնք 
պատրաստի վիճակում են պարտադր
վում սովորողին' ստիպելով նրան սեր-



տել պատասխանները այն հարցերի, 
որոնք իրենը չեն և ինքն էլ չգիտե, թե 
ինչպես և ինչու են դրանք ստացվել: 
Պատճառն այն է, որ նման գիտելիք
ներն իրենց դասագրքերում և դասախո- 
սություններում ներկայացնող հեղինակ
ները ոչ հետազոտող են, ոչ էլ պրակտիկ 
մանկավարժ: Հաճախ նրանք շատ կար
դացած են և բազմագետ' նման «քայլող 
հանրագիտարանի», սակայն միշտ էլ 
գործում են որպես ուրիշի մտքերը ուրիշ
ներին հաղորդող' դառնալով դրանց 
ստրուկները [5, էջ 9]: Արիստոտելն ասել 
է, որ բնությունից ստրուկ է նա, ով 
այնքան խելք ունի, որ կարող է հասկա
նալ ուրիշի մտքերը, սակայն ոչ այնքան' 
որ ունենա սեփականները [4, էջ 9]:

Պատրաստի գիտելիքները սո
վորողներին պարտադրելը նկատել և 
քննադատել է դեռևս Ֆ. էնգելսը' գրելով. 
«Չկան մերկ եզրակացություններ, այլ 
ընդհակառակը կա ուսումնասիրություն, 
ահա թե ինչն է մեզ անհարժեշտ: Եզ
րակացությունները ոչինչ են առանց այն 
զարգացման, որը դրանց է հանգեցրել: 
Հեգելն իր ժամանակին վերլուծելով այս 
հիմնախնդիրը նշել է. «Եզրակացու
թյուններն անօգուտ են, եթե չեն դառ
նում նախադրյալներ հետագա զար
գացման համար» [6, էջ 385]:

Ուրեմն ահրաժեշտ է, հնարա- 
վորինս խուսափել այն պրակտիկայից, 
երբ դասավանդողը կամ դասագրքի հե
ղինակը, հետազոտողներ չեն, որի 
պատճառով սովորողներին են ներկա

յացվում «զուտ» եզրակացություններ' 
կտրելով անձնական որոնողական հնա
րավորությունից, ցույց չտալով դրանց 
նախադրյալ լինելը գիտության հետա
գա զարգացման համար:

Մեր կարծիքով, լուծման ուղի
ներից մեկը Ա. Մ. Բուտլերովի ստեղծած 
գիտահետազոտական և մանկավար
ժական գործունեության միասնակա
նացման հայեցակարգն է' հասցեագըր֊ 
ված քիմիկոսներին: Այն մի կողմից 
նպաստում է քիմիայի հիմունքների հե
տագա զարգացմանը, իսկ մուս կողմից' 
հաստատում նյութերի կառուցվածքի 
արդեն ստեղծված տեսությունը' ընդ- 
գրկելով այն քիմիական կրթության բո
վանդակության մեջ: Տեսությունը ներ
կայացնում է այնպիսի գաղափարներ, 
որոնցով ղեկավարվում են նոր նյութերի 
արտադրության պրակտիկայում աշ
խատող քիմիկոսները: Ըստ Ա. Ս. Բուտ- 
լերով^ գիտության զարգացումը և այդ 
զարգացումը արտացոլող գիտելիքների 
հաղորդումը սովորողներին երկմիաս- 
նական խնդիր է: Նա այդպես է ներկա
յացնում այդ խնդիրը, քանի որ միմյան
ցից առանձնացնում է ուսուցումը և դաս
տիարակությունը [2, էջ 23]: Ըստ նրա' 
դաստիարակչականը իր և իր գործըն
կերների գիտահետազոտական գործու
նեության ընթացքում կուտակած փորձի 
փոխանցումն է ուսանողներին, որոնք 
դրա շնորհիվ ձևավորվում են նաև որ
պես հետազոտողներ և որոնումների 
ձգտող անձնավորություններ:



Այսպիսի արդյունքը հնարավո
րություն է տալիս մտածելու այն մասին, 
որ չնայած նշված հայեցկարգը մշակ
ված է քիմիայի դասավանդողների հա
մար, սակայն իր նշանակությամբ այն 
դուրս է գալիս մասնավոր մեթոդիկայի 
շրջանակներից' արժեվորվելով բոլոր 
ուսումնական առարկաների դիդակտի
կական առումով:

Գիտահետազոտական աշխա
տանքով ապահովվում է առհասարակ 
գիտության զարգացումը, իսկ մանկա
վարժական գործունեությամբ այդ զար
գացման արգասիքները: Ընդգրկվելով 
մանկավարժական կրթության բովան
դակության մեջ, դրանք դառնում են 
կողմնորոշող գաղափարներ' պրակտի
կայում աշխատող մանկավարժների 
նոր սերունդների համար: Ղեկավարվե
լով դրանցով' նրանք արդեն պատրաս
տում են նոր որակի շրջանավարտներ: 

Սակայն այդ հայցեկարգը կի
րառելիս որոշակի փոփոխություններ է 
անհարժեշտ կատարել, քանի որ իրա
կանում մանակավարժության զարգա
ցումը և նրա արգասիքները սովորողնե
րին փոխանցելը երկմիասնական 
խնդիր չէ, ինչպես նրանց համար ովքեր 
ուսուցումն ու դաստիարակությունը 
տեսնում են միմյանցից առանձին: Այս 
մոտեցումը, ինչպես արդեն նշեցինք, մեր 
կարծիքով անընդունելի է: Մեր խորին 
համոզմամբ, ուսուցումը դաստիարակ
չական աշխատանքների տեսակներից 
մեկն է: Այն մասամբ հավաստվում է

նաև հնուց ընդունված մի դիրքորոշ- 
մամբ, ըստ որի «դպրոցը սովորեցնում է, 
իսկ գիտությունը' հետազոտում: Բայց 
իսկական ուսուցումը լիարժեքորեն կա
յանում է ուսումնասիրության գործըն
թացում: Ահա թե ինչու դպրոցը կոչված է 
գիտահետազոտական մեթոդները դա
սարան տանելու, որպեսզի աշակերտ
ներին պատվաստի «գիտականորեն» 
աշխատելու կարողություններ, օգնի տի- 
րապետելու գիտության մեթոդներին' 
որպես նոր գիտելիքների ձեռք բերման 
գործիք» [4, էջ 83]: Այսպիսին է դաս
տիարակչական աշխատանքի էությունը 
ուսուցման գործընթացում: Նման մոտե
ցումը ապահովում է դասավանդման 
նպատակին հասնելու խնդրի լուծումը, 
որն է' դրական և զարգացնող դաստիա
րակության իրականացումը:

Ուրեմն, ուսուցանելով ապահո
վում ենք զարգացնող դաստիարակու
թյուն, այսինքն, ուսուցումը խնդիր է, որը 
լուծելով հասնում ենք նաև դաստիա
րակչական նպատակի: Այլ կերպ ա
սած, այստեղ առկա է խնդրի և նպա
տակի հարաբերակցություն: Այս պատ
կերացումը հակադրվում է պաշտոնա
կան մանկավարժության' «ուսուցանում 
ենք, դաստիարակում և զարգացնում» 
բանաձևին, համաձայն որի այս երեքը 
միմյանցից անկախ գործող միավորներ 
են:

Ըստ Ս. Մանուկյանի Մանկա- 
վարժագիտություն դասավանդողը 
պետք է իր գործընկերների, ինչպես և



նախորդների գիտահետազոտական 
գործունեության փորձը' իրենց ամբող
ջական հակիրճ բովանդակությամբ և 
արդյունքներով ուսանողներին փոխան
ցելով, նրանց դարձնում է գործունեու
թյան յուրահատուկ համամասնակից 
սուբյեկտ: Արդյունքում ապագա ուսուց
չի անձնավորության մեջ ձևավորվում 
են այնպիսի որակներ, որոնց շնորհիվ, 
արդեն դպրոցում աշխատելիս, նա 
զբաղվում է նաև գիտահետազոտական 
գործունեությամբ: Այս որակը կարող է 
դրսևորվել դասվանդման նոր մեթոդների 
ստեղծման, կրթության բովանդակու
թյան հարստացման, և ինչու ոչ, նաև գի
տական հայտանագործության մեջ: 
Հասկանալի է, որ առանց այդպիսի աշ
խատանքի մանկավարժը չի կարող 
ձևավորել ստեղծագործոդ անձնավո
րություն և անձնային դրական վերա
բերմունք մտավոր գործունեության 
նկատմամբ, որի կարիքն այդքան զգում 
է դպրոցը: Այդ կարիքը օբյեկտիվ է, սա
կայն, որևէ ձևով սուբյեկտիվ չի դառնում 
մանկավարժների և մանկավարժագետ- 
ների հիմնական զանգվածի համար: 
Ահա թե ինչու մանկավարժական գի
տահետազոտական գործունեությունը 
պետք է լինեն նաև դասվանդողների աշ
խատանքում, որը այս գիտությունը դըպ- 
րոցի համար արտադրողական ուժ 
դարձնող գործոններից է: Դժբախտա
բար այսօր դասավանդողների մեծ մասը 
«զուտ մանկավարժներ» են, այսինքն ու
րիշի մտքերը ուրիշներին փոխանցող

ներ: Իհարկե, կան նաև հետազոտող 
դասավանդողներ, բայց դրանց տեսա
կարար կշիռը շատ փոքր է: Մի ժամա
նակ կազմակերպվում էին մանկավար
ժական ընթերցումներ, որոնց մասնա
կիցները պատմում էին իրենց գիտա
հետազոտական աշխատանքների մա
սին և դրանց արդյունքները ներկա
յացնում էին մանկավարժական հան
րությանը: Այսօր չկան այդ ընթերցում
ները: Կան ստղծագործողներ, որոնք 
մնում են աննկատ: Գիտությունը որևէ 
ձևով չի աջակցում նրանց: Այդ է պատ
ճառը, որ մանկավարժության բուհա- 
կան դասագրքերում դժվար է գտնել 
հայկական դպրոցում աշխատող որևէ 
ուսուցչի փորձին վերաբերող տողեր: 
Նման պայմաններում աստիճանաբար 
վերանում է ուսուցչի այդ տեսակը' իր 
տեղն ամբողջությամբ զիջելով «զուտ 
դասավանդողներին», պատրաստի գի
տելիքներ պարտադրողներին:

Մանկավարժ Վ. Վասիլևը այս 
տեսակետից բավական հետաքրքրի 
միտք է ներկայացնում իր «Արգելքից 
դուրս» հոդվածում: Հավաստելով այն, 
որ դեռևս զանգվածային է աշակերտ
ների մտքի և վարքի վրա արգելք դնելու 
երևույթը դպրոցում' գրում է. «Շնոր
հակալություն պետք է հայտնել նրանց, 
ովքեր ոգևորում են երեխաներին իրենց 
աձնազոհ տաղանդով և աշխատանքով, 
բայց սովորողների ակտիվությունը արթ
նացնելու համար ավելի շատ գործ են 
անում նրանք, ովքեր նպաստում են



աշակերտների ակտիվության բոցա- 
վառմանը, խրախուսում, սատարում և 
զարգացնում երիտասարդության ստեղ
ծագործական քաղցը, իմացական գոր
ծունեության ծարավը» [5, էջ 62]:

Ընդհանրապես բոլոր կարգի 
մանկավարժները պարտավոր են աշ
խատել այդպես, այսինքն, ծանոթացնեն 
սովորողներին գիտական իմացության 
մեթոդներին, նրանցում ձևավորեն հա
մոզմունք առ այն, որ իմացության գործ
ընթացը անվերջ է, և յուրաքանչյուրի 
ուժերի օգտագործման և զարգացման 
համար կա լայն ասպարեզ: Սովորող
ներին պետք է հասցվի այն միտքը, որ 
մերժելի է կույր վստահությունը պատ
րաստի գիտելիքների նկատամամբ, քա
նի որ դա «մտավոր մակաբուծության» 
ձևավորման սկիզբ և հիմք է: Տեղին է 
հիշել 19-րդ դարի հայ մանկավարժ Ն. 
Զորայանին, որն աշակերտին առա
ջարկում է առաջնորդվել այն գաղափա
րով, որ դասագիրքը գրել է մեկը, որը 
կարող է և սխալվել, կամ այնքան էլ լավ 
չձևակերպել իր մտքերը: Ահա թե ինչու, 
աշակերտը պետք է մեկիկ-մեկիկ ստու
գի կարդացածում ներկայացվածի ի
րականության համապատասխանու
թյունն ու անհամապատասխանությունը 
[3, էջ 353]:

Աշակերտին գնահատման 
գործընթացում միայն' այդպիսի մոտե
ցումը կարող է հնարավոր դարձնել' 
հաշվի առնելու ոչ այնքան դասանյութի 
մտապահման և վերարտադրման որա

կը, որքան ձեռք բերված գիտելիքների 
նկատմամբ դրսևորած քննադատական 
վերաբերմունքը:

Այսօր այս գաղափարը առավել 
ևս արդիական և հրատապ է, հատ
կապես' ուսուցիչ պատրաստող բուհերի 
համար: Մանկավարժության դասա
վանդումը պետք է դառնա դպրոցին 
գործնական օգնություն ցույց տալու 
հիմնավորված կոչ:

Այսպիսով, մեր հետագա կա
րևորագույն խնդիրներից է գործունեու
թյան գիտահետազոտական և մանկա
վարժական տեսակների միասնակա
նացման ապահովումը' ընդհանուր 
մանկավարժության և մասնավոր մեթո
դիկաների դասավանդման բնագավառ
ներում: Այդ խնդիրը կարող է լուծվել' մի 
կողմից զարգացնելով մանկավարժա
կան տեսական հիմունքները, մյուս կող
մից' արդեն նոր ստեղծված և արդա
րացված հայեցակարգերը ընդգրկելով 
մանկավարժական կրթության մեջ' 
խթանելով նոր գաղափարների ներ
դրմանը: Այդ օրինակ խնդիրների լուծ
մանը կարող է իր մեծագույն նպաստն 
ունենալ մանկավարժության դասա
վանդման 40 տարվա փորձ ունեցող 
մանկավարժության դոկտոր Ս. Պ. Մա
նուկյանի դասանպատակի նոր հայե
ցակարգը: Այն ստեղծվել է գիտահետա
զոտական և մանկավարժական գործու
նեության միասնականացման շնորհիվ' 
բովանդակելով գիտելիքների մի ամբող
ջական համակարգ' դասի մանկավար



ժական և աշակերտական (ուսանողա
կան) նպատակների վերաբերյալ: Դա- 
սավանդող Ս. Մանուկյանը, գիտակցե
լով դասանպատակի պաշտոնական 
հայեցակարգի լուրջ և դպրոցի համար 
վնասակար թերությունները, հրաժարվել 
է դրանք այդ ձևով իր ուսանողներին 
փոխանցելու ձևական գործընթացից: 
Բանն այն է, որ դասանպատակի տա
րածված, թերի պաշտոնական հայցա- 
կարգը բովանդակում է գիտելիքներ 
միայն ուսուցչի (դասախոսի) դասան- 
պատակների մասին' անտեսելով աշա
կերտականը (ուսանողականը), որի 
պատճառով էլ դեռ գործում է հարկա
դրական ուսուցումը' կառուցված ավտո- 
րիտար մանկավարժության սկզբունք
ների հիման վրա: Ընդ որում, այդ հայե
ցակարգում ներկայացված է միայն դա- 
սավանդողի անելիքը' անորոշ դարձնե
լով նպատակը: Ի հակադրություն դրա, 
Ս. Մանուկյանը դասանպատակի հայե
ցակարգը մշակել է իր գիտահետազո
տական գործունեության շնորհիվ:

Դասերին նախապատրաստվե
լիս, դասավանդողը պետք է որոշի 
դրանց մանկավարժական և աշակեր
տական դասա նպատակները' հիմք 
ունենալով «դասանպատակի» նոր հա
յեցակարգում բովանդակող գիտելիք
ները: «Մանկավարժական և աշակեր
տական դասանպատակները» աշխա
տության մեջ [2] ներկայացված է հե
ղինակի հետազոտական աշխատանքի 
փորձը և դրա շնորհիվ ձեռք բերված գի

տելիքները դասի այդ բախտորոշ բա
ղադրյալի մասին: Սույն աշխատությու
նը կարող է օգնել յուրաքանչյուր դա- 
սավանդողի իր դասի համար որոշել 
նշված նպատակները, քանի որ այն 
կառուցված է ընդհանուր դիդակտիկա
կան սկզբունքների հիման վրա և հնա
րավորություն է ստեղծում անցնելու 
մասնավոր դիդակտիկական խնդիր
ների լուծմանը:

Գիտահետազոտական և ման
կավարժական գործունեության միաս
նականացման կարիքը շատ է զգում 
դպրոցը, սակայն այն դեռևս սուբյեկտիվ 
կարիք չի դարձել տարբեր մակարդակի 
մանկավարժների և դասավանդողների, 
ինչպես և կրթական համակարգի ղեկա
վարների համար: Դա նույնն է, եթե 
ասենք, որ մարդու օրգանիզմը ինչ-որ 
նյութերի կարիք է զգում, բայց նա չի 
գիտակցում դա, որի պատճառով էլ 
վատառողջ է կամ մահանում է: Դպրոցն 
այսօր մոտավորապես այդպիսի վիճա
կում է: Դասավանդողները ուրիշների 
մտքերը ուրիշներին են փոխանցում' 
կիրառելով միայն խթաններ' անտեսե
լով մոտիվների ձևավորման բախտորոշ 
նշանակությունը, որի պատճառով էլ 
ուսուցումը դառնում է հարկադրական' 
օտարելով աշակերտին ուսումնական 
գործունեությունից և մատուցվող գիտե- 
լիքներից:

Անհարժեշտ է հաշվի առնել, որ 
իսկական մանկավարժական գործըն
թացը չի կայանա, եթե սովորողները այս



կամ այն ձևով ու չափով չծանոթանան 
գիտական իմացության մեթոդներին, 
չունենան գիտելիքների ձեռք բերելու 
այդպիսի գործիքներ: Այսօր կյանքը 
միջնակարգ և բարձրագույն դպրոցից 
պահանջում է յուրահատուկ լաբորատո
րիա, պայմաններ, որտեղ սովորողները 
կկատարեն «հայտնագործություններ» 
կվայելեն հաճույքը և ուրախության 
բերկրանքը, որի շնորհիվ միայն ուսում
նական գործունեությունը կարող է դառ
նալ անմիջական անձնային նշանակու
թյան հենց սովորղների համար' խթանը 
փոխարինելով կամ մղելով երկրորդ 
պլան' առաջնային դարձնելով դրդա
պատճառը, նպատակը:

Այսպիսով կարելի է պնդել, որ 
ուսման տարիներն ավելացնելու փո

խարեն մեր կրթական համակարգի ար
մատական վերակառուցման գլխավոր 
ուղին սովորողների ստեղծարար մտա
ծողության, ինքնուրույնության և գիտե
լիքներ ձեռք բերելու, հետազոտելու կա
րողությունների զարգացումն է, պատ
րաստի գիտելիքների մատուցելուց հրա
ժարվելու և աշակերտներին արհեստա
կան ծանրաբեռնվածությունից փրկելու 
համար: Սա մեր գիտության ոչ թե է- 
վոլուցիոն, այլ ռևոլուցիոն զարգացման 
լայանհուն ուղին է, որով էլ գնալով կա
րող ենք մանկավարժությունը դարձնել 
դպրոցի համար լավագույն որակյալ 
«արտադրահումք» մատուցող համա- 
կարգը:
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Асмик Арамяи

Проблема соотношения научно-исследовательских и педагогических видов

деятельности

Развитие науки и передачу этого развития учащимся, естествоведы считают 

единой задачей, и это находит свое отражение в соответствующих учевниках 

педагогики, и даже формировались термины ‘ ’чистые ученые’ ’ и ‘ ’чистые 

педагоги’ ’ . Чтовы подчеркнуть разницу между педагогами-преподавателями и 

теми, кто занимается научно-исследовательской равотой считаем важным, чтовы 

они выступали в одном лице.

В данной равоте рассматривается подход, который может овеспечить 

овьединение научно-исследовательских и педагогических видов деятельности в 

сферах теории педагогики и частных методик преподавания.



Շաիէկ Ոսկանյան
Ծնվել է 1941թ. ք. Երևանամ:
Ավարտել է ՀՊՀՄԻ մանկավարժության և հոգեբանության ֆակուլտետը, 

այնուհետև'Խ . Աբովյանի անվան ՀՊ 0Ի  (այժմհամալսարան) ասպիրանտուրան: 
Աշխատում է մանկավարժական համալսարանում որպես դասախոս:
Հեդինակ է երկու մենագրության և հինգ տասնյակից ավելի գիտական հոդ

վածների:
Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ:

Արուսյակ Հովհաննիսյան
Ծնվել է 1963թ., ք. Երևանում:
Ավարտել է ԵրևաԸի Պետական Համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետը: 
Աշխատում է Խ. ԱբռվյաԸի անվան հայկական պետական մանկավարժական 

համալսարանի մանկավարժության ամբիոնում որպես դասախոս:
Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու է, ունի հրատարակված 9  հոդված: 
Ներկայումս ղեկավարում է Խ . Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի մանկավարժության 

ամբիոնը:

ՊԵՐՊԵՐՑԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԸ ԵՎ ՆՐԱ ԴԵՐԸ ՀԱՑ ԴՊՐՈՑԻ 

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՊԱՏՄՈւԹՑԱՆ էՋԵՐՈւՄ
(Նվիրվում է վարժարանի հիմնադրման 130-ամյակին)

Դարերի բարդ հոլովույթում հայ 
ժողովուրդն իր սերունդների դաս
տիարակության և կրթության գործն 
իրագործել է պետական, ազգային և 
մասնավոր տիպի դպրոցների 
միջոցով: Արևելահայաստանը'
ընկնելով ցարական ինքնակալության 
տիրապետության տակ, կիրառում էր 
կրթության նրա պարտադըրված 
ուղին: Բոլորովին այլ էր պատկերը 
Արևմտյան Հայաստանում:
Օսմանյան բռնապետության

պայմաններում արևմտահայությունը, 
ենթարկվելով կրոնական ու ազգային 
հալածանքների, զըրկված էր պետա
կան դպրոց ներում սովորելու հնարա
վորությունից, որի պատճառով էլ 
նախընտրել էր դպրոցների 
զարգացման ինքնուրույն ուղին: Արև
մտահայ իրականության մեջ 
կատարված հասարակական ու 
մշակութային առաջխաղացումը 
կյանքի կոչեց դպրոցական



միասնական մարմին ստեղծելու 
պահանջը:

1853 թվականին ազգային 
գերագույն ժողովն ընտրեց առաջին 
ուսումնական խորհուրդը, որը պետք է 
հիմներ նոր դպրոցներ, մշակեր 
միասնական-կրթական ծրագրեր ու 
դասագրքեր, պատրաստեր որակյալ 
ուսուցիչներ:

Ուսումնական խորհուրդը 
այսպիսի մեծ առաքելությամբ 
անմիջապես ձեռնամուխ եղավ 
հայկական նոր դըպրոցներ հիմնելու 
և կրթական նոր համակարգ մշակելու 
ազգանվեր գործին:

Կյանքի զարգացման հետ հայ 
մանկավարժական միտքը կրոնական 
ու քաղաքական առանձին 
գործիչները, գրողներն ու
գիտնականները համարձակ քայլեր 
կատարեցին դպրոցների տիպերը և 
նրանց ուսման բովանդակությունը 
հստակեցնելու գիտամանկավար- 
ժական հիմունքներով կառավարելու, 
ինքնուրույն կրթական համակարգ 
մշակելու ուղղությամբ:

XIX դարի 70-ական թվական
ներից Արևմտահայաստանում
գործում էին բազմաթիվ
ուսումնակրթական հաստա
տություններ' ըստ բնույթի' աշխար
հիկ և հոգևոր, ըստ տեսակի' 
թաղային և գավառական,
մասնագիտական, եկեղեցական, 
մասնավոր և այլ դպրոցներ, ըստ 
աստիճանի' մանկական (մանկա

պարտեզ), նախնական և երկրորդա- 
կան:

Բնութագրենք դրանցից
առավել հայտնի ուսումնական 
հաստատություններից մեկի'
Պերպերյան վարժարանի կեսդարյա 
կրթական գործունեությունը, որը 
կարևոր դեր է խաղացել արևմտահայ 
կրթական համակարգում, ունեցել է 
անուն ու հռչակ:

Պերպերյան երկրորդական 
մասնավոր վարժարանը իր 
գիշերօթիկ և ցերեկային բաժիններով 
հիմնադրվել է Կ.Պոլսի Գատըգյուղ 
թաղամասում' 1876 թվականի 
հոկտեմբերին: Վարժարանի առաջին 
սաները Արամյան վարժարանի 
բարձրագույն կարգերից այստեղ 
տեղափոխվածներն էին*:

1876-1877 ուսումնական
տարում վարժարանն ուներ 28 
աշակերտ, երկրորդ տարում' նրանց 
թիվը հասավ 37-ի: Երբ 1879
թվականին դպրոցը տեղափոխվեց

*

Կ.Պոլսի Գաmրqյmդ թաղամասում գործող 
դպրոցների շարքում աչքի էր ընկնում Արամ- 
յան-Ունճյան (Համազասպյան) նախակրթա- 
րանը, որի ամենափայլուն շրջանը'1868-69 
ուսումնական տարին էր, երբ Ռ.Պերպերյանը 
այստեղ աշխատում էր որպես թուրքերենի և 
ֆրանսերենի ուսուցիչ; 1874թ. Աբիկ Ունճյանի 
նյութական աջակցությամբ և Պերպերյանի 
տնօրինությամբ բացվեց Արամյան երկսեռ 
^պ ^ոցը: Վարժարանն ուներ երկու
աստիճաննախակրթարան և
ուսումնարան'ուսման 7-ամյա շրջանով 
(նախակրթարան' 3 տարի, ուսումնարան' 4 
տարի): Տե՛ս Կանոնադրություն
Համազասպյան վարժարանի, Գաmրqյmղի, 
Կ.Պոլիս, 1872:
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Սկյուտար (Իճատիե), ավելացավ
նաև աշակերտների թիվը' 80 գի
շերօթիկ, 150 ցերեկային:

Ո. Պերպերյանը' հայրենասեր 
ու բարեգործ այս մտավորականը' մի 
առիթով հպարտորեն նշել է'
«Պերպերյան վարժարանի
նպատակն է պատրաստել ազգին 
լուսամիտ և ազնվասիրտ անդամներ» 
[1]:

Կրոնական առարկաները վաղ 
տարիքում երեխաներին գաղափար 
էին տալիս հայ առաքելական 
եկեղեցու մասին' ձևավորելով
բարոյաիմաստասիրական գաղա
փարներ, գեղագիտական
առարկաները (բանաստեղծություն, 
նկարչություն և երաժշտություն) երե
խաների ճաշակը կրթելուց և
գեղեցիկի ընկալումը արմատա
վորելուց բացի, կարևոր դեր էին 
խաղում նրանց մտքի և հուզաշխարհի 
զարգացման գործում: Երեխայի
իմացական կարողություններն ու
հմտությունները հիմնականում
զարգանում էին լեզուների, 
դպրությունների և գիտությունների 
միջոցով, որոնք վարժարանում
ավանդվում էին տեսական ու
գործնական եղանակներով' միա
ժամանակ սովորողների միտքը 
հարստացնելով տեղեկատվական 
այլևայլ գիտելիք ներով:

Վարժարանի կարևոր խնդիր
ներից մեկը ֆիզիկական դաստիարա
կության ապահովում էր, որն

իրագործվում էր ինչպես ուսուցչի 
անմիջական ղեկավարությամբ' 
մարմնամարզական դասերի ու 
մարզանքների միջոցով, այնպես էլ 
վարժարանի առողջապահության 
հարցերի ճիշտ լուծումով:

Իր երկարամյա
գործունեության ընթացքում
Պերպերյան վարժարանի ուսուցման 
բովանդակությունը, կրթական
ծրագրերը, պլանները, հայտագրերը, 
դասագրքերը, ներքին կանոնագիրը 
բխել են ժամանակի պահանջներից, 
հետևապես կյանքի զարգացման հետ 
կրել են զգալի փոփոխություններ:

Պերպերյան վարժարանն իր
կեսդարյա գործունեության
ընթացքում տվել է ուսյալ 
շրջանավարտներ, որոնք սիրով լծվել 
են ժողովրդի կրթության ու
լուսավորության գործին:

Հայտագրերում և տեղեկագրե
րում վարժարանի կրթության համա
կարգի ուղղվածությունը սահմանվում 
է այսպես.

1) «վարժարանի հիմնական
ուղղությունն է բարոյական առողջ 
դաստիարակություն մը տալ 
աշակերտներուն զանց չընելով
մարմնական կրթությունը և մտավոր 
զարգացման ի նպաստ ամեն
հոգածություն ունենալով»,

2) «կյանքի համար լավ զինել 
աշակերտները», «ինչ որ ծնողքները 
կր պարտին իրենց զավակներուն 
ընտիր դաստիարակություն մըն է, որ
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կկազմե անոնց մեջ թե' նկարագիրը, 
թե' միտքը, թե մարմինը» [2]:

Այսպես իր հիմնադրման 
օրվանից դպրոցն ուներ 4 դասարան, 
իսկ 1884 թվականից ավելացվեց նաև 
նոր դասարան (ավագ կարգ): Այս 
բարեփոխումը հնարավորություն 
տվեց իրագործելու երկրորդական 
վարժարանի ծրագիրը, որը և հիմք 
ծառայեց, որպեսզի կա
ռավարությունը Պերպերյան վար
ժարանը մտցներ գործող դպրոցների 
ընդհանուր համակարգի մեջ:

Այս մասին վկայված է 1910
1911 ուսումնական տարվա 
տեղեկագրում' «Կրթական
նախարարությունը 1895 թվականից ի 

ժարանը իբր 7 
տարվան իտատիյե և ըստ այսմ կը 
վավերացնե վարժարանին վկա
յականները» [3]:

1890թ. ծրագիրը' 1904թ. 
փոխարինվեց նոր բարեփոխված 
ծրագրով (որն իր հերթին ավելի 
բարեփոխված վերահրատարակվել է 
նաև 1910-11 ուսումնական տարում): 

Ուսուցումը տարվում է 8 դասա
րանում, առաջին երեքը' նախակրթա
րան, վերջին
հինգըուսումնարանական 
դասարաններ, ունենալով' կրտսերա- 
գույն, կրտսերաց, երիցանց, 
երիցագուն և ավագաց:

Վարժարանում ավանդվում էին 
հետևյալ առարկաները' հայերեն 
(գրաբար և աշխարհաբար), օտար

լեզուներ' թուրքերեն, ֆրանսերեն, 
անգլերեն և գերմաներեն, բնական 
գիտություններ (բնական
պատմություն, բնագիտություն,
բնալուծություն հանքային և գոր
ծարանական, բնախոսություն և 
առողջաբանություն), ուսողական 
գիտություններ (թվաբանություն, 
գործնական և տեսական, գրահաշիվ, 
երկրաչափություն,
եռանկյունաչափություն, գծագրա
կան երկրաչափություն, տարերք մե
քենագիտության և տիեզերագիտու
թյան), աշխարհագրություն և ընդհա
նուր պատմություն, առևտրական ուս
մունք (տոմարակալություն, առևտրա
կան և սեղանավորական հաշիվք, վա- 
ճառականական օրենք և վաճառա- 
կանական թղթակցություն), գրագի
տական ուսմունք (գրագիտություն, 
հայ հին ու նոր դասական 
դպրությունների պատմություն), 
բարոյական և ընկերական
գիտություններ (կրոնագիտություն, 
հոգեբանություն, տրամաբանություն, 
իմաստասիրության պատմություն, 
բարոյագիտություն, քաղաքատնտե
սություն և տարերք օսմանյան 
օրենսգիտության), գեղարվեստական 
ուսմունք (գեղագրություն,
գծագրություն, ձայնական և գոր
ծիքային երաժշտություն, ձեռական 
աշխատանք):

Նշված բոլոր առարկաներն էլ 
պարտադիր էին, գերմաներենը և 
անգլերենը' նախասիրական: 1903-
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1904 ուսումնական տարում 
վարժարանի ուսուցչական մարմինը 
բաղկացած էր 22 հայ և այլազգի 
ուսուցիչներից:

1911-1912 ուսումնական
տարում Եվրոպա գործուղվեց Հ. 
Պերպերյանը, որին փոխարինեց 
կրտսեր եղբայրը' Շահանը*: Ուսյալ 
վարժապետը սիրով վարում էր 
իմաստասիրական և հասա
րակագիտական առարկաները: 
Մաթեմատիկական առարկաների 
դասավանդումը վստահվեց Սորբոնի 
համալսարանի շրջանավարտ Գ. 
Գավաֆյանին: Ուսուցչական
մարմինը թարմացվեց նաև նոր 
դասատուներով' Խ. Ինկիլիզյան
(ձեռքի աշխատանք), Ա. Պաղդատլ- 
յան և Հ. Թանչատյան (նախապատ
րաստական կարգի ուսուցիչներ) և 
այլն:

1912-1913 դպրոցական շրջանի
ուսուցչական մարմնի
կառուցվածքային առանձնա
հատկություններից մեկն այն էր, որ 
նրա կազմը հստակ ձևով ներկա
յացվում էր իր
ստորաբաժանումներով' վարչական, 
մնայուն և այցելու ուսուցիչներ:
Վարչական կազմը բաղկացած էր 
երեք անդամից'տնօրենից (Շ. 
Պերպերյան), փոխտնօրենից (Ս. 
Նիկռդոսյան) և տնտեսության գծով

* Շ. Պերպերյանը ավարտել է Փարիզի Սոր- 
բոնի համալսարանի դպրությունների
ֆակուլտետը:

տեսուչից (Լ. Թաշճյան): Վարժարանն 
ուներ վեց մնայուն և 12 այցելու 
ուսուցիչ: Մնայուն ուսուցիչները
բնակվում էին վարժարանում և աշ
խատում երեխաների հետ' տալով
նրանց տարբեր առաջադրանքներ:

Ռ. Պերպերյանի մահից հետո 
(1907թ.) զգալիորեն թուլացել էր 
հայագիտական առարկաների
ուսուցումը, ուստի այդ բացը 
լրացնելու նպատակով հրավիրվեց Կ. 
Պոլսի «Կեդրոնական վարժարանի» 
տնօրեն, անվանի հայագետ
Աստվածատուր Խաչատրյանը, երգ 
երաժշտության խմբավար նշանակ
վեց Կոմիտասի աշակերտ, Պերպեր
յան վարժարանի շրջանավարտ Վ. 
Սարգսյանը, դաշնամուրի և ջութակի 
վաստակաշատ ուսուցիչներ' Հ. 
Սինանյանի և Ս. Բաբելյանի
նախաձեռնությամբ ստեղծվեց շնոր
հալի երեխաներից կազմված
երաժշտական խմբակ, որը մեծ 
հույսեր էր ներշնչում այդպես էլ անու- 
շադրության չէր մատնվում սովո
րողների առողջապահության հարցե
րը*:

Վարժարանի կրթության
բովանդակությունը, թեև նմանվում էր 
ֆրանսիական և շվեյցարական 
միջնակարգ դպրոցների ծրագրերին,

* Վարժարանին կից գործում էր բժշկական 
մարմին' կազմված չորս անվանի մասնա
գետներից' Ուզունյան (ընդհանուր հիվան
դություններ), Զարֆճյան (քիթ-կոկորդ), 
Սերթլյան (ակնաբույժ) և Եղիազարյան 
(ատամնաբույժ):
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սակայն հաշվի էր առնվել հայ 
համայնքի իրական վիճակը անցած 
50 տարիների ընթացքում և ոչ միայն 
արմատապես բարեփոխվել է ու 
վերակառուցվել, այլև դարձել ինք
նուրույն և անկախ' ունենալով իր 
սկըզբունքները, մեթոդներն ու գործու
նեության եղանակը:

Վարժարանը եղել է նորի և 
առաջավորի կրողը, գործել է' ամրա- 
պնդելով գիտամանկավարժական 
մտքի նվաճումները:

Ծրագրերի բարեփոխումը, նոր 
առարկաների դասավանդումն
օրըստօրե դառնում էր խիստ 
անհրաժեշտ, որովհետև քաղաքային 
կյանք էին մուտք գործում 
արդյունաբերությունը, գիտությունն ու 
տեխնիկան, բնականաբար,
ուսումնական պլան էին մտնում բնա
կան նոր գիտություններն արտացոլող 
առարկաներ:

1909թ. Պերպերյան
վարժարանի բարեփոխված
ծրագրերով նախատեսվում էր ավագ 
կարգերում սահմանել երեք 
դասընթաց' առևտրական, գիտական 
և գրական, որոնց ընտրության հար
ցում աշակերտներն ազատ էին:

Յուրաքանչյուր առարկա ուներ 
իր ընդգրկումները, թեմատիկ ծավալը, 
նպատակայնությունը, որոնք փոխա
դարձաբար լրացնելով իրար' 
ստեղծում էին տվյալ դասընթացի 
գիտական համակարգը, իսկ դա 
մասնագիտական կրթության

գլխավոր երաշխիքն էր, որ 
ապահովում էր այս դեպքում 
Պերպերյան վարժարանը:

Այսպես' վարժարանում
բացվում է քիմիագիտության 
աշխատանոցը' լաբորատոր և գործ
նական պարապմունքները
լավագույնս անցկացնելու համար: 
Արդյունքն այն է լինում, որ այս 
բաժնի շրջանավարտներն իրենց 
ստացած փայլուն գիտելիքերով 
կարող էին մրցել ցանկացած երկրի 
մասնագետների հետ*:

Վարժարանի գիտական
բաժինը, որ հավասարեցված էր 
ֆրանսիական մաթեմատիկական 
մասնագիտական լիցեյի

կար-
դակին սովորողներին տալիս էր 
կայուն գիտելիքներ
բժշկագիտությունից և ճարտարագի- 
տությունից: Վարժարանը 1909
թվականից փաստորեն ստացավ 
մաթեմատիկական թեքում:

Եվ վերջապես, վարժարանի 
երրորդ կարևոր ճյուղը գրական 
(դպրությանց) և մանկավարժության 
բաժինն էր, ուր հիմնականում 
ավանդվում էին հայագիտական, 
լեզվագիտական և իմաստասիրական 
առարկաներ' հայ արդի
մատենագիտություն, հայերեն

*

1910-1911 տեղեկագրերում հիշվում է, որ 
վարժարանի 27 շրջանավարտ բարձրագույն 
ուսումնառությունը շարունակում է ստանալ 
Կ.Պոլսի և եվրոպական երկրների բարձրա
գույն դպրոցներում և համալսարաններում:
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գրաբար, մանկավարժություն, անգ
լիական գրականություն,
պատմական շարադրություն,
իմաստասիրական հատվածների 
վերլուծում, հույն և լատին մա
տենագրություն, ֆրանսիական
երևելի մատենագիրների հատընտիր 
գրվածքների վերլուծություն,
պարսկերեն, արաբերեն:

Ուսումնական պլանն ուներ 
երկու բաղադրիչ' պարտադիր 
(վարժարանական կամ նախամաս- 
նագիտական) և ընտրովի 
դասընթացներ: Վարժարանային
կրթությունը պարփակվում էր հիմ
նական դպրոցի և նախասիրական 
կըրթության սահմաններում, ընդ 
որում' նախասիրականը տարվում էր 
առևտրական, գիտական և գրական 
հոսքերով, որտեղ ընդգրկված 
սովորողները հաճախում էին նաև 
ֆրանսերենի, օսմաներենի,
անգլերենի կամ գերմաներենի դա
սերին: Երեք հոսքի համար էլ պար
տադիր էին իմաստասիրություն, 
պատմություն, աշխարհագրություն և 
քաղաքագիտական և
հասարակագիտական այլևայլ
առարկաները:

Վարժարանում ամուր հիմքերի 
վրա էր հայագիտական
առարկաների (հայերեն, հայ 
մատենագրության պատմություն, 
հայրենագիտություն, հայոց
պատմություն, հայ արդի մատենա
գրության պատմություն և այլն)

առարկաների դասավանդման
դրվածքը: Սա առաջին հերթին
պայմանավորված էր առարկայական 
բարձր պատրաստվածություն
ունեցող ուսուցիչների և որակյալ 
դասագրքերի առկայությամբ: Մայ
րենի լեզվի հիմքը հատկապես լավ էր 
դրված վարժարանի նախապատ
րաստական դասարաններում, որտեղ 
աշակերտները երեք տարի 
շարունակ, շաբաթական հինգ ժամ 
ծանրաբեռնվածությամբ խորացված 
ծրագրով (ընթերցում հայոց լեզվի, 
մաքուր և հստակ առոգանությամբ' 
բերանացի բացատրություն և 
վերլուծում կարդացածից, ընթերցված 
նյութերի վրա խոսակցություն 
աշակերտների և ուսուցիչների միջև և 
այլն) անցնում էին հայոց լեզուն' իր 
խորքով ու ծավալումներով, ընդ որում 
առանձին ուշադրություն է դարձվել 
հնչյունաբանության, ձևաբանության 
և մանավանդ շարահյուսության բոլոր 
հարցերի ուսուցման վրա, փորձ է 
արվել խորամուխ լինել գրաբարի 
իմացությանը, կատարվել է 
թարգմանական տարբեր
վարժություններ, առանձնակի կա
րևորվել է բացատրական
ընթերցանությունը, ասմունք-
արտասանությունը:

Հայոց պատմությունը դասվել է 
այն առարկաների շարքում, որոնք 
ունեցել են ուսումնակրթական և դաս
տիարակչական արժեք և 
նշանակություն: Վարժարանում
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հայոց պատմության դասընթացն 
ավանդվում էր խորացված ծրագրով' 
հաշվի առնելով պատմական 
իրադարձությունների զարգացման 
պատմաժամանակագրական հաջոր
դականությունը և գիտելիքների հա
ղորդման համակարգվածաթյունը: Եվ 
եթե այս բոլորին ավելացնենք Տ. 
Չեոկյուրյանի դասավանդման մեծ 
վարպետությունը, նրա կողմից 
առարկայի խորիմացությունը,
գիտելիքների հաղորդման բարձր 
կուլտուրան և գիտնականին հատուկ 
նրա հետաքրքրությունների լայն 
շրջանակը (ի դեպ' նա ավանդում էր 
նաև հին, միջին և նորագույն 
շրջանների պատմություն, աշխար
հագրություն, գերմանական մատենա
գիտություն առարկաները), ապա 
առանց տարակուսելու կարող ենք 
ասել, որ պատմագիտական 
առարկաները դասավանդվել են հա
մալսարանական մակարդակով և 
դրան հավակնող բարձր չափա
նիշներով: Սա արդեն բացառիկ
երևույթ էր, և Պերպերյան 
վարժարանը, ըստ էության, մրցում էր 
էջմիածնի Գևորգյան ճեմարանի 
լսարանային բաժնի հետ, որտեղ դա- 
սախոսել են հայագիտության մեծերը' 
Մ. Աբեղյանը, Գ. Հովսեփյանը, Ա. 
Արասխանյանը և այլք:

Բավական մեծ կարևորություն 
է տրվել բնագիտական և մաթեմատի
կական առարկաների
դասավադմանը: Տարեցտարի

ավելացել են այդ առարկաներին 
հատկացվող դասաժամերը, բա
րեփոխվել ծրագրերը, ընդլայնվել 
ծավալը:

Երեցք (ուսումնական երրորդ 
տարի) կարգում շարունակում էին 
ուսանել թվաբանություն, տեսական 
թվաբանություն, գրահաշիվ,
բազմագույնի և նվազագույնի հաշիվ, 
թվաբանական և երկրաչափական 
առաջատվություն: Գործածության
մեջ էին ինչպես Գեղամ Գավաֆյանի 
«Բարձրագույն ընթացք թվա
բանության» դասագիրքը, այնպես էլ 
ֆրանսերենով հրատարակված հե-

Գծագրությունը նույնպես դաս
վում էր ուսումնական կարևոր առար
կաների շարքում: Այն
դասավանդվում էր վարժարանի 
նախապատրաստական և
ուսումնական կարգերում շաբա
թական մեկ ժամ: Առարկայի
ծրագիրը տարվում էր հետևյալ 
հաջորդականությամբ' պարզ
առարկաների բնօրինակի գծագրում 
և գունավորում, գծագրությունը

թոդով, որի օգնությամբ 10-13 
տարեկան երեխաները հասնում էին 
զգալի արդյունքի:

Վարժարանում պատշաճ մա
կարդակի վրա էր դրված օտար լեզու
ների դասավանդումը: Այսպես'
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սահմանադրության հռչակումից 
հետո օսմաներենի, որպես պետական 
լեզվի, ժամերը հայկական
դպրոցներում, այդ թվում նաև 
Պերպերյան վարժարանում անհա
մեմատ ավելացան' շաբաթական 12 
ժամից, 1909-1910թթ. հասցվեց 20 
ժամի: Սա երիտթուրքերի ազգային- 
նացիոնալիստական առաջին լուրջ 
քայլերից մեկն էր' կրթության 
բնագավառում: Թուրքերենի դասա
վանդումը ոչ միայն պարտադիր էր, 
այլև ուսուցիչները գլխովին
պատասխանատու էին դրա ծրագրի 
անթերի կատարման համար: Հա
վանաբար դա է եղել պատճառը, որ 
թուրքերենի դասատու Ստեփան 
Կուրտիկյանը ստիպված բարեփոխել 
է ծրագիրը'առավել գործնական 
հիմքերի վրա դնելով օսմաներենի 
դասավանդման դրվածքը: Այդպես էլ 
առանձնակի բարեխղճություն էր 
ցուցաբերվում դպրոցի բարձր
դասարաններում ավանդվող ա
րաբերենի ու պարսկերենի ուսուցման 
հանդեպ:

Դժվարություն էին հարուցում 
օսմանյան պատմություն,
առևտրական իրավաբանություն, 
ընդհանուր իրավաբանություն,
երկրագործություն, տիեզերագիտութ
յուն առարկաները, որոնց դա
սավանդումը տարվում էր
թուրքերենով, թեև նպատակն անկեղծ 
էր' «լեզուն յուր զանազան ձևերուն

մեջ գործածելով հիմնովին 
տիրանալու անոր» [5]:

Վարժարանում առավել մեծ 
ջանադրությամբ ուսուցանվում էր 
ֆրանսերենը, որ տարվում էր այդ 
շրջանում համընդհանուր տարածում

ռումով, որը
երաշխավորում էր տվյալ լեզվի 
տիրապետումը:

Արևմտահայ դպրոցներում 
մայրենիից հետո, իբրև անհրաժեշտ և 
խիստ գործնական լեզու, ընդունված 
էր ֆրանսերենը: Դա իր
արտահայտությունը առաջին հերթին 
գտել է ուսումնական պլաններում, 
հայոց լեզվից ավելի շատ դասաժամ է 
հատկացվել հատկապես
ֆրանսերենին:

Բարձր դասարանների որոշ ա
ռարկաների դասագրքեր եղել են 
ֆրանսերեն, դասավանդումն էլ 
տարվել է այդ լեզվով, և դա օգնել է 
լեզվական գործնական գիտելիքների 
ձեռք բերմանը:

Վարժարանում ըստ նախասի
րության դասավանդվել են նաև 
անգլերեն ու գերմաներեն, որոնց 
ուսուցումը տարվել է ուղիղ մեթոդով, և 
այն խորապես նպաստել է 
աշակերտների լեզվական
հմտությունների զարգացմանը:

Պերպերյան վարժարանում 
նպատակաուղղված աշխատանք է 
տարվել նաև երեխաների 
համակողմանի և ներդաշնակ
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զարգացման ուղղությամբ: Այդ մասին 
հայտագիրներից մեկում կա ուղղակի 
մի խոստովանություն' «Վարժարանը 
ուսման չափ նախաձախնդիր է 
խնամելու բարոյական ու 
ֆիզիկական կրթությունը իր
աշակերտներուն, զանոնք ազնիվ և 
կորովի նկարագրով, առողջ ու 
քաջակազմ մարմնով հայ երի
տասարդներ պատրաստելու համար»
[7]:

Վարժարանը ֆիզիկական 
դաստիարակության ուղությամբ 
առաջնորդվում էր անգլո- 
սաքսոնական մանկավարժության 
մշակած սկզբունքներով ու
մեթոդներով' պահպանել
սովորողների առողջությունը, նրանց 
հոգում ամրակայելով բարոյական 
այնպիսի որակներ, ինչպիսիք են 
կամքը, ուղղամտությունը,
դժվարությունները հաղթահարելու 
կարողությունը և այլն: Մարզաձևերից 
տարածված էին շվեդական 
մարզանքը, ֆուտբոլը, բասկետբոլը, 
լողը, դաշտային խաղերը, 
արշավները, ազգային ռազմա
խաղերը և այլն: Գիտարշավները մի 
տեսակ արտադրական պրակտիկա 
էին, որ սիրով կազմակերպում էր 
ուսուցիչ Նշան Գալֆայանը: 
Աշակերտներն, այցելելով
երկրագործական վարժարանը, 
տեղում հանգամանորեն ծանոթանում 
էին ստեղծված թանգարանին, աշ
խատանքային գործիքներին:

Դաշտահանդեսները կազմա
կերպվել են գարնանը և տևել մի քանի 
ամիս' մինչև ուշ աշուն: Ուսումնական 
տարեվերջի առիթով անցկացվել են 
մեծ մրցահանդեսներ:
Հետաքրքրական է, որ
«Մարմնամարզ» թերթի խմբագիր Շ. 
Քրիսյանը Պերպերյան
վարժարանում հիմնել է սկաու- 
տականների միություն: 1911-1912
ուստարում սկսում է գործել
«Առողջական վիճակացույցը», որտեղ 
գրանցվում էին բժշկական ստուգում 
անցած աշակերտների առողջական 
տվալները, հիվանդների համար նշա
նակվում էին դեղատոմսեր, հատկաց
վում դեղամիջոցներ:

Դաստիարակչական աշխա
տանքների համակարգում իր կարևոր 
տեղն ուներ բարոյական դաստիարա
կությունը: Այստեղ բոլոր երեխաները 
դիտվում էին իբրև մեծ ընտանիքի ան
դամներ, իսկ դրան հասնելու համար 
անհրաժեշտ էր տևական ու հետևո
ղական ջանք ու եռանդ, 
աշխատանքի գիտական
կազմակերպում, պիտի գործել

ցու
ցիչ ըլլա վարժարանին մեջ և 
այսպիսի մթնոլորտ մը ստեղծելու 
համար տնօրինությունը քաջալերած 
է ամենայն ձեռներկները, որոնց 
նպատակն է եղած աշակերտները 
պահել ընտիր ազդեցություններու 
ներքո» [8]:
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Թեև վարժարանում
դասավանդվում էին
բարոյագիտական առարկաներ, 
սակայն դրանց դերը կնսեմանար, 
եթե չտարվեր ամենօրյա
աշխատանք' սովորողների
վարվելակերպի և վարքագծի մեջ 
բարոյական դրական գծերի ամ
րապնդման ուղղությամբ, եթե վար
ժարանը չապահովեր իր ներքին կար
գուկանոնը, իր դիրքն ու դերը հասա
րակական կյանքում: Այսպես' 1911
1912 ուստարում վարժարանը ձեռնա
մուխ եղավ փորձնական եղանակով 
կիրառել անգլիական քոլեջ ներում 
տարածված անհատական
դաստիարակության մեթոդիկան, ըստ 
որի ուսուցիչը նախապես ընտրում էր 
մեկ աշակերտ և կողքից դիտարկում 
նրա արարքները, ապա հետևում նրա 
կյանքի փոփոխություններին ու 
դաստիարակության աստիճանական 
զարգացմանը: Ուսուցիչը չեզոք
դիտորդ չէր, այլ խթանող և ուղ
ղություն տվող, կողմնորոշող: 
Դիտման ենթակա աշակերտի 
համար կազմվում էր երեք 
վիճակացույց' առողջական, ու
սումնական և բարոյական, ուր 
գրանցվում էր երեխայի
առողջության, մտավոր և բարոյական 
զարգացման պատմությունը:
Ստացված արդյունքները գոհացուցիչ 
էին, և վարժարանի տնօրինությունը 
որոշում է այն լիովին ընդունել ու 
կիրառել, որովհետև «Այս դրությունը

որքան դժվար էր իր գործադրությամ 
մեջ, այնքան թանկագին էր իր ար
դյունքներով, ուստի տնօրինությունս 
առաջիկային ոչ մեկ ջանք չպիտի 
խնայե զայն կատարելագործելու 
համար» [9]:

Դաստիարակության համա- 
կար-գում կարևոր տեղ էր 
հատկացվում հասարակական,
ընտանեկան և լսարանային 
հավաքույթներին, որոնք արդյունա
վետ էին և խրախուսելի' գաղափար
ների ու ավանդույթների փոխանցման 
համար:

Այստեղ հարկ է նշել, որ 
առանձին կարևոր դեր են խաղացել 
աշակերտի անձի և իրավունքի 
նկատմամբ ունեցած հարգալից 
վերաբերմունքը, աշակերտական 
ինքնավար խմբերի գործունեության 
քաջալերումը, որ նոր ասպարեզ է 
բացում նրանց առջև' միասին խոր
հելու, տարբեր հարցեր քննարկելու, 
եղած դժվարությունները հաղթահա
րելու ուղղությամբ: Դրանք կարող էին 
ավելի արդյունավետ դառնալ, եթե 
կազմակերպվող հավաքույթները, 
մատենադարանի, մարզական,
թատերական, երգ-երաժշտության 
խմբերը ունենային առաջադիր 
նպատակ' գործել հանուն ազգային 
միասնության ամրապնդման, քանզի 
«Հայերուս համար հույժ կարևոր, 
հույժ կենսական բանի մը կը 
խորհենք վարժեցնել մեր
աշակերտները, այն է կարենալ
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միասին գործելու, միաբանությամբ 
գործելու, հավաքանականորեն
գործելու. մենք կը հավատանք, որ երբ 
կրթական գործին վարիչները այս 
միջոցին վրա ուշադրություն 
դարձնեն, կարելի պիտի ըլլա 
ապագային հայուն վրայեն ջնջել այն 
դատաստանը, որ զինքը, իբրև ազգ 
ամլության կը դատապարտե և որ կը 
վճռե թե' հայը ոչինչ գիտե ընել 
հավաքաբար» [10]:

Աշակերտների նախաձեռնու
թյամբ տարբեր հարցերի շուրջ կազ
մակերպվել են գիտական ու գրական 
բանավեճեր: Նմանաբնույթ
բանավեճեր են կազմակերպվել 
«Հոգեպաշտություն և
նյութապաշտություն», «Մահվան պա
տիժը», «Ազգային դաստիարակու
թյուն», «Կանանց հարցը» և այլ թե- 
մաներով: Դրանք ընտրել են
աշակերտները: Գրեթե ամեն շաբաթ 
կազմակերպվել են միջոցառումներ, 
որոնք անցել են տաք 
վիճաբանությունների մթնոլորտում:

Վարժարանում բարոյախոսա
կան թեմաներով դասախոսություններ 
են կարդացել Կ. Պոլսում 
հյուրընկալվող քրիստոնեական 
ընկերության անդամներ Արմանդ 
Կունթը և Պիեռ Մորը, իսկ 
վարժարանի բարձր
դասարանցիները Կալաթայում
ունկնդրել են նույն ընկերության 
անդամ Կրուսսի «Բարոյականի մեջ

մեր թերությունները» հետաքըրքիր 
բանախոսությունը:

1910-1911 ուստարում
վարժարանում ցածր
դասարանցիների համար մտցվեց 
«Բարեկրթություն» առարկան, որի 
հիման վրա պետք է մշակվեին նոր 
դասընթացներ:

Սրանք համակարգայնությունն 
ապահովող լուրջ գործոններ էին, որ 
մշակել են դպրոցի տնօրինությունն ու 
ուսուցիչները: Վարժարանում
առանձնահատուկ ուշադրություն էր 
հատկացվում նաև գեղագիտական 
դաստիարակությանը: Իբրև ակնառու 
երևույթ նշենք, որ 1911-1912 
դպրոցական շրջանում գործում էր 
երգչախումբը' խմբավար էդգար 
Մանաս, կար նաև մասնավոր 
երաժշտական մի խմբակ, որոնց 
հանդիսավոր ելույթները, ինչ խոսք, 
մեծապես նպաստել են
աշակերտների գեղագիտական
դաստիարակության ընդհանուր 
համակարգի հարստացմանը:

Հայտնի է, որ
գեղարվեստական գրականությունը, 
թատերական արվեստը, ասմունքը, 
ճարտասանությունը, հրա
պարակախոսությունը ստեղծում են 
կենդանի կապ արվեստի և 
մարդկանց միջև, իսկ ուսուցումը 
շարունակական է և ընդգրկուն, թեև, 
ասենք, դպրոցի պայմաններում' 
ասմունքը պարզ ու մատչելի միջոց է, 
որովհետև «Արտասանությունն ալ
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գեղարվեստի մաս կը համարինք և 
այդ տեսակետով այս տարի 
բավական բարձրացավ աշակերտնե- 
րու կարողությունը» [11]:

Իհարկե, պարզունակ է, 
սակայն բնութագրական դպրոցի 
համար, պարարվեստն էլ,
այնուամենայնիվ, դպրոցի թեկուզև 
նեղ պայմաններում հնարավոր է ինչ- 
որ չափով առաջ մղել, և այն 
կազմակերպելը մեծ ծախսերի հետ 
կապված չէ: Վարժարանում գործել է 
պարի խմբակ: Այդպես էլ մեծ է եղել 
գեղանկարչության' գծի ու գույնի ար
վեստի դերը շրջապատի իրերի և 
երևույթների վերարտադրման, վերա
կերտման ուղղությամբ, մի բան, որ 
վարժարանում դրված է եղել ամուր 
հիմքերի վրա:

Պերպերյան վարժարանը 
կարևոր դեր է խաղացել 
արևմտահայության հասարակական, 
քաղաքական ու տընտեսական 
կյանքում' մեծապես նպաստելով 
կրթական գործի, դպրոցաշինության, 
գիտությունների ու արվեստների 
զարգացմանը:

Իր շուրջ կեսդարյա անընդմեջ 
գործունեության ընթացքում վարժա
րանը տվել է ավելի քան 500 
շրջանավարտ, կրթությունը
զանազան պատճառներով
ընդհատվածների թիվը հասնում է մի 
քանի հազարի:

Նույն շրջանում Կ. Պոլսի 
Գատըգյուղ թաղամասում հիմնված

Պերպերյան վարժարանը, շնորհիվ իր 
կրթական բարձր համակարգի, 
շուտով հռչակվեց որպես լավագույն և 
բարեկարգ ուսումնական
հաստատություններից մեկը: Այդ
մասին «Պարսկական նամականիի» 
հեղինակը գրում է. «Ռեթեոս Պեր
պերյան աղքատ սափրիչի զավակ, 
յուր հանճարին կրթնած վարժարան 
կը բանա, վարժարան' որ 
Շահնազարյաններու տիպար լինելու 
է արժանի և չորս տարիե ի վեր կը

նադրական
ուսումնական խորհուրդը չէ հաջողած 
քսան տարիե ի վեր ազգային գոնե 
մեկ վարժարանին ուղղություն տալ 
գործնական եղանակով. և Ռեթեոս 
Պերպերյան արդի մանկավարժական 
կատարելագործյալ դրությամբ մեծ 
հաստատություն մը կը վարե» [12]:

° .  Մուրատյանը այնուհետև 
ավելացնում է. «Անցյալներ առիթ 
ունեցա Պերպերյան վարժարան 
հաճախող ութամեա տղա մը 
բաղդատել մե տասնամեա աղջիկ 
տղու մը հետ, որ թաղային 
վարժարան կը հաճախեր, զարմանոք 
տեսա որ գրեթե հավասար կա
րողության տեր այս երկու 
տղեկներուն առաջինը խիստ 
գերազանց էր երկրորդեն քննելու, 
դատելու վերաբերյալ առարկայից 
մեջ: Տղուն հետաքրքրությունը
գործածված էր նորա ուշադրությունն 
մշակելու և ուշադրությունն դատելու 
կարողությունը սրելու համար: Հաշվո,
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աշխարհագրության, ձևերու բացա
տրության մեջ մեծապես կը գերա
զանցեր զմյուսն: Ստուգիվ, այսօր 
Պերպերյան վարժարանն օվասիս մ’ 
է մեր ընդհանուր վարժարանաց 
անապատին մեջ» [13]:

Իր հիմնադրման արշալույսին 
արդեն ժամանակակիցները ճիշտ են 
արժեքավորել վարժարանի դերը' 
կանխատեսելով նրա
երկարակեցության և հարատևության 
հնարավորությունները: Երբ մի
առիթով Պերպերյանին հարցրել են, 
թե ինչու դասագրքեր չի հեղինակել, 
նա անթաքույց հպարտությամբ պա
տասխանել է. «Ես այնպիսի դասա
գրքեր պատրաստելու եմ' որ գեթ հա
զար տարի կյանք ունենան»: 
Պերպերյանի միտքը շարունակում է 
զարգացնել նրա կենսագիր Պետրոս 
Կարապետյանը' տալով հետևյալ 
փառահեղ գնահատականը' «Ով 
վարպետ, դու քու վարժարանովդ 
այնպիս Մատյան մը հորինած ես, որ 
ան տարիներու ընթացքին իր 
արդյունքը տված է ու ասկե վերջն ալ 
պիտի տա, անմահացնելով քու մեծ ու 
սուրբ հիշատակդ, ահա մեծագույն 
դասագիրքը' Պերպերյան
վարժարան» [14]: Հայ դպրոցի
պատմության մեջ սույն վարժարանի 
փառապանծ ուղին
պայմանավորված է Ո. Պերպերյանի 
գիտելիքների հարստությամբ, բարձր 
պատրաստվածությամբ, մեղվաջան 
գործունեությամբ, ուսուցիչների ճիշտ

ընտրությամբ և նրանց եռանդուն գոր
ծունեությամբ:

1876 թվականից ի վեր' առանց 
դրսի աջակցության, գրեթե միայնակ, 
նա վարել է գիշերօթիկ և ցերեկային 
բաժինները: Նա իր գործի նվիրյալն 
էր և նախանձախնդիրը:

1876-1912թթ. վարժարանը 
պատրաստել է 40 ուսուցիչ: Շրջանա
վարտներից 25-ը դարձել են բժիշկ, 
20-ը' պետական պաշտոնյա, 30-ը' 
իրավագետ, 7-ը' ճարտարապետ, 43- 
ը' վաճառական, 70-ը' առևտրական,
5-ը' խմբագիր և այլն:

Վարժարանը տվել է հայ 
մշակույթի բազմաթիվ գործիչներ' Հ. 
Հինդլյան «Նոր դպրոցի» հիմնադիր 
տնօրեն (1882-ի շրջանավարտ), Հ. 
Սրապյան' քանդակագործ, նկարիչ 
(1883-ի շրջանավարտ), է. 
Գարակեոզյան հանրաճանաչ
սեղանավորական տան պետ (1884 
թվականի շրջանավարտ), Ա. Ֆեսլ- 
յան' հոգաբարձության ատենադպիր 
(1886-ի շրջանավարտ), Ե. Լա- 
տիֆյան' ճանաչված իրավագետ 
(1888-ի շրջանավարտ), Գ. 
Սինանյան' թրքագետ, խմբագիր 
(1889-ի շրջանավարտ), Պ. Կարա
պետյան' բազմաթիվ գրքերի 
հեղինակ, թրքագետ-լեզվաբան (1890- 
ի շրջանավարտ). Ա. Բաբլեյան' 
դաշնակահար-երգահան (1893-ի 
շրջանավարտ), Վահան Թոշիկյան' 
գրականագետ, հրապարակագիր 
(1896-ի շրջանավարտ), Տ. Չրաքյան
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(Ինտրա)' բանաստեղծ, մանկավարժ, 
նկարիչ (1897-ի շրջանավարտ), Ռ. 
Չիլինկիրյան (Ռ. Սևակ)' անվանի 
բանաստեղծ, բժիշկ (1905-ի
շրջանավարտ) և շատ ուրիշներ:

Սրանով, իհարկե չի կարելի 
սպառված համարել Պերպերյան վար
ժարանի պատմականորեն բարձր 
նվաճման հասած դերի
գնահատականը, որովհետև այդ 
կրթօջախի մանկավարժական
գործունեության մանրակրկիտ
քննությունը առանձին ուսումնասիրու
թյան թեմա է և սպասում է այդ նվիր
յալին:

Վարժարանը ուսուցչական 
կադրեր է պատրաստել Կ. Պոլսի 
թաղային և գավառային դպրոցների 
համար:

Գրականություն

1. «Մասիս», թիվ 43, Կ.Պոլիս, 1901:
2. Պերպերյան վարժարան, 1910-1911թթ. հայտագիր, Կ.Պոլիս, 1911, էջ 40:
3. Պերպերյան վարժարան, Տնօրենի տեղեկագիրը, 1910-1911 դպրոցական 

շրջանին, Կ.Պոլիս, 1911, էջ 43:
4. Պերպերյան վարժարան, Տնօրենի տեղեկագիրը, 1911-1912 դպրոցական 

շրջանին, Կ.Պոլիս, 1913, էջ 21:
5. Պերպերյան վարժարան, Տնօրենի տեղեկագիրը, 1909-1910 դպրոցական 

շրջանին, Կ.Պոլիս, 1910, էջ 10:
6. Պերպերյան վարժարան, Տնօրենի տեղեկագիրը, 1910-1911, 1911-1912,

1912-1913 դպրոցական շրջաններ, Կ.Պոլիս (1911, 1912, 1913):
7. Պերպերյան վարժարան, Հայտագիր-ծրագիր, Կահիրե, 1924, էջ 4:
8. Պերպերյան վարժարան, Տնօրենի տեղեկագիրը, 1911-1912 դպրոցական 

շրջանին, Կ. Պոլիս, 1912, էջ 31:
9. Պերպերյան վարժարան, Տնօրենի տեղեկագիրը, 1912-1913 դպրոցական 

շրջանին, Կ. Պոլիս, 1913, էջ 43:
10. Նույն տեղը, էջ 44:
11. Նույն տեղը:
12. ° .  Մուրատյան: Պարսկական նամականի, Կ.Պոլիս, 1880, էջ 17:
13. Նշվ. աշխ. էջ 18:
14. Պ. Կարապետյան: XIX դարու հայ մեծ դեմքեր, Կ.Պոլիս, 1933, էջ 283:
15. Նշվ. աշխ. էջ 294:
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Шогик Восканян, Арусяк Оганесян

Ш кола Перперян и ее роль в истории развития армянской школы

Школа Перперян была основана в 1876 году в окрестности Констан

тинополя Гатегюх. В теченее своей полувековой деятельности оставила глу

бокий след в истории развития армянской педагогики.

Լուսինե Ղազարյ ան

Ծնվել է 1969թ.-ից Երևանում:
1990 թ. ավարտել է Խ . Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկա

վարժական համալսարանի մանկավարժության և տարրական ուսուցման մե
թոդիկաների ֆակուլտետը:

2002թ .֊ի ց  աշխատում է Խ . Աբովյանի անվան հայկական պետական ման
կավարժական համալսարանի նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների 
ամբիոնում որպես ասիստենտ:

Ունի տպագրված յ ոթ հոդված

Սվեարսնա Մարության
Մանկավարժական գիտությունների  թեկնածու, դոցենտ:

Խ . Աբովյանի  անվան ՀՊՄՀ նախադպրոցական մանկավարժության և մե
թոդիկաների ամբիոնի վարիչ:

Հեղինակ է 30-ից ավեյի  գիտական հոդվածների, ուսումնամեթոդական ձեռ
նարկների:
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ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈւԹՑԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ՊԱՑՄԱՆՆԵՐԸ ՀԱՑ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈւԹՑԱՆ ՊԱՏՄՈԹՑԱՆ ՄԵՋ

Պատմագիտական ուսումնա- 
սիրռւթյունները ցույց են տալիս, որ 
19-րդ դարի 2-րդ կեսը հայ 
իրականության մեջ բնորոշվում է 
որպես ազգային ընդհանուր 
զարթոնքի և մշակութային առաջ
ընթացի ժամանակաշրջան: 1850-60- 
ական թվականներին
վերջնականապես ձևավորվեց հայ 
նոր գրականությունը, աշխարհաբար 
գրական լեզուն, կատարվեցին 
դպրոցական ռեֆորմներ, հիմնվեցին 
կրթամշակութային բազմաթիվ
ընկերություններ, զարգացան մա
մուլը, հրապարակախոսությունը, ար
վեստը, ավելի սերտ կապեր հաս
տատվեցին արևելահայ և 
արևմտահայ մտավորականության 
միջև: Այս ամենը նոր
հնարավորություններ ստեղծեցին 
մշակույթի հետագա ծաղկման 
համար: Դա հավասարապես
վերաբերվում է նաև հայ մշակույթի 
բաղադրամասը կազմող ազգային 
դպրոցին, կրթական ամբողջ 
համակարգին, ուր 1870-80-ական 
թվականներին ավելի ու ավելի են 
արմատավորվում ժողովրդայնության 
սկըգբունքները:

19-րդ դարի 60-70-ական 
թվականներին Ռուսաստանում
սոցիալ-տնտեսական 
բարեփոխումների ու դպրոցական 
ռեֆորմների ազդեցությամբ որոշակի 
տեղաշարժեր կատարվեցին նաև 
Անդրկովկասում: էջմիածնում Գևորգ 
կաթողիկոսի ջանքերով 1986 
թվականին ստեղծվեց ուսումնական 
հանձնաժողով, որը
նախապատրաստեց և 1868-69 թթ. 
հրատարակեց դպրոցական երկու 
կանոնադրություն' «Կանոն յաղագս 
ծխական հոգևոր դպրոցն որ ի 
Ռուսաստան» և «Կանոնադրութիւնք 
յաղագս թեմական դպրոցաց Հայոց 
որ ի Ռուսաստան»: Այդ կանոններով 
առաջին փորձն է կատարվում 
ստեղծելու ծխական դպրոցների 
միասնական համակարգ, կոչ է 
արվում հայազգի մանուկների 
կրթության գործում հոգևորական
ներին ու աշխարհականներին 
միասին ձեռք-ձեռքի տված 
աշխատելու: Այդ ուղղությամբ լուրջ 
քայլ կատարվեց նաև 1888 թ., երբ 
Մակար կաթողիկոսի օրոք ընդունվեց 
դպրոցների նոր կանոնադրություն: 
Այդ կանոնադրություններով
դպրոցները ենթարկվեցին
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սահմանված որոշակի
կարգուկանոնի և հանձնվեցին 
ժողովրդի կողմից ընտրված 
հոգաբարձությունների 
տնօրինությանը: Այդ ամենը
լավագույն նախապայմանն էր 19-րդ 
դարի 80-ական թվականներին նաև 
հայկական ժողովրդական
մանկապարտեզների բացման, հայ 
նախադպրոցական 
մանկավարժության սկզբնավորման 
համար: Այդ տարիներին նորաբաց 
ծաղկոցներին ու
նախակրթարաններին գործուն
աջակցություն են ցույց տվել հայ 
դասական գրողներ, մանկավարժներ, 
բժիշկներ, լուսավորչական գործի 
նվիրյալներ' Ղ  Աղայանը, Ո. Պատ- 
կանյանը, Պ. Պռոշյանը, Րաֆֆին, 
Առ. Բահաթրյանը, Իս.
Հարությունյանը, Ստ. Լիսիցյանը, Վ. 
Թորգոմյանը, Ավ. Բաբայանը և 
ուրիշներ, որոնց անմիջական 
օգնությունը ևս համարում ենք հայ 
նախադպրոցական մանկավարժու
թյան սկզբնավորման ու զարգացման 
նախապայմա ն:

Հնարավոր չէ պատկերացնել 
հայ նախադպրոցական
մանկավարժության ձևավորման 
արդյունավետ գործընթացն առանց 
բուն նախադպրոցական դաս
տիարակության գծով մանկավարժա
կան կադրերի առկայության: Նման

կադրեր կային. դրանք Եվրոպայում և 
Ոուսաստանում նախադպրոցական 
մանկավարժության գծով մասնա
գիտական կրթություն ստացած 
կանայք էին (Սոֆյա Բաբայան, 
Գայանե Հովհաննիսյան-
Մատակյան, Սոֆյա Արղության- 
Երկայնաբազուկ, Սրբուհի Տյուսաբ, 
Սիպիլ և ուրիշներ), Թիֆլիսում գոր
ծող ֆրեբելյան դասընթացների շըր- 
ջանավարտներ և հայաբնակ տար
բեր վայրերում 19-րդ դարի 2-րդ կեսին 
բացված իգական դպրոցներն ավար
տած բանիմաց օրիորդներ: Ուսուցչու
հիներ և պարտիզանուհիներ 
պատրաստելու գործընթացին
մեծապես նպաստեցին նաև կանանց 
կրթասիրական ընկերությունները: 
Հատկապես Ս. Բաբայանի և Գ. 
Հովհաննիսյանի ջանքերով 1880 թ. 
Թիֆլիսում կազմակերպված
ֆրեբելյան ընկերությունը, որի միջոց
ներով էլ 1882 թ. այնտեղ 
կազմակերպվեց առաջին
ժողովրդական մանկապարտեզը, որն 
այնուհետև որոշ տարածում ստացավ 
Անդրկովկասի հայաբնակ քաղաք
ներում, իսկ հետո Գ. Հովհաննիսյանի 
շնորհիվ մուտք գործեց (1889թ.-ից) 
նաև արևմտահայության մեջ և լայն 
արձագանք գտավ:

Հայ նախադպրոցական
մանկավարժության սկզբնավորման 
ու զարգացման կարևոր
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նախապայմանն էր տվյալ 
ժամանակաշրջանում նորաբաց 
մանկավարժական մամուլի առկայու
թյունը: Նկատի ունենք Վ. Բաստամ- 
յանի «Դպրոց» (էջմիածին, 1874- 
76թթ.), Հ. Տեր-Հովհաննիսյանի 
«Մանկավարժական թերթ» (Թիֆլիս, 
1878-79թթ.), Ն. Խոստովյանի 
«Վարժարան» (Թիֆլիս, 1882-84թթ.), 
Խ. Ստեփանեի «Մանկավարժանոց» 
(Թիֆլիս-Պետերբուրգ, 1884-87թթ.), 
Մ. Ասկանազի «Ծաղիկ մանկանց» 
(Կ. Պոլիս, 1889-98թթ.) և այլ 
պարբերականներ, որոնց էջերում 
պարբերաբար հոդվածներ են
տպագրվել նաև գործող մասնավոր և 
ժողովրդական ծաղկոցների ու
մանկապարտեզների մասին: 

Նախադպրոցական 
դաստիարակության հարցեր են 
արծածվել նաև «Արձագանք», «Մեղու 
Հայաստանի», «Հայկական
աշխարհ» և այլ պարբերա
կաններում: Այսպես, օրինակ,
«Արձագանքում» է տպագրվել Ալ. 
Երիցյանի «Մանկական ծաղկոցները 
Հայաստանում» վերտառությամբ 
հոդվածը, որտեղ ընդհանրացված է 
80-ականներին հայաբնակ վայրերում 
գործող ծաղկոցների փորձը: 
Մանկավարժական թերթում են 
տպագրվել Ս. Բաբայանի «Ֆրեոբելի 
կենսագրությունը» և «Խաղալիքը և 
պարապմանց ամբողջությունը»

հոդվածները, «Արձագանքում»
տպագրվել է «Սոֆյա Բաբայանի 
ճառը Թիֆլիսի հայ մանկապարտեզի 
բացման հանդեսին»...

Մամուլում արծածվել են ոչ 
միայն ծաղկոցների ու մանկապար
տեզների կազմակերպչական-
մեթոդական, այլև նախադպրոցական 
մանկավարժության տեսական
հարցեր, որոնք վկայում են 19-րդ 
դարի 80-ական թվականներին հայ 
նախադպրոցական մանկավարժու
թյան ձևավորվածության մասին:

19-րդ դարի 70-80-ական թվա
կաններին նախադպրոցական
դաստիարակության գաղափարն 
առաջ մղելու համար մեծ 
նշանակություն ուներ հայկական 
մանկական գրականության ստեղ
ծումը:

ճիշտ է, աշխարհաբարով հայ 
մանկավարժական գրականության 
հիմքերը դրեց Խ. Աբովյանը 19-րդ 
դարի 40-ական թվականներին, 
սակայն այն լայն թափ ստացավ 
հատկապես 80-ական թվականներին: 
1880 թ. լույս տեսավ Ո.Պատկանյանի 
«Մանկական երգեր», իսկ 1881թ-ին' 
նրա «Մանկական բանաստեղծու
թյուններ և երգեր» ժողովածուները:

80-ական թվականներին մեկը 
մյուսի հետևից լույս տեսան տարբեր 
տարիքի երեխաներին հասցեա
գրված պարբերականներ ու
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հանդեսներ. Տ. Նազարյանի 
«Աղբյուր» (Թիֆլիս, 1883-1918թթ.), Հ. 
Պարոնյանի և Ցազմաճյանի 
«Թատրոն բարեկամ մանկանց» 
(Կ. Պոլիս, 1876-78թթ.), Կ. Կարակյոզ- 
յանի և Ս. Տեովլեթյանի «Բուրաստան 
մանկանց» (Կ.Պոլիս, 1882-1888թթ.), 
հետագայում Ս. Լիսիցյանի 
«Հասկերը» (Թիֆլիս, 1905-1916թթ.) և 
այլ պարբերականներ: Արևելահայ 
մանկական մամուլում են տպագրվել 
Ղ. Աղայանի, Հ. Թումանյանի, Աթ. 
Խնկոյանի, Հ. Հայրապետյանի, Հ. 
Աղաբաբի և այլոց մանկական 
գրական ստեղծագործությունները, 
որոնցից շատերը մանկապարտեզի 
սաները սովորում էին մայրենի լեզվի 
պարապմու նք ներին:

Հայ նախադպրոցական
մանկավարժության սկզբնավորման 
ու զարգացման գործընթացին 
մեծապես նպաստել են 1882 
թվականի օգոստոս-սեպտեմբերին 
կայացած Հայոց աոաջին ընդհանուր 
ուսուցչական համագումարի որոշում
ները և դրանց իրականացումը: Այս 
համագումարում քննարկվել են նաև 
հայ նախադպրոցական մանկավար
ժության հրատապ հարցեր: 
Ուշադրության է արժանի այն 
փաստը, որ Հայոց առաջին 
ընդհանուր ուսուցչական համագու
մարի բացման օրը բոլոր պատգամա
վորներին բաժանվեց Ա.

Բահաթրյանի «Ծաղկոցը կամ 
մանկանց պարտեզը նորա 
նշանակությունը» աշխատությունը: 
Դրանով իսկ համագումարի կազմկո
միտեն նպատակ էր հետապնդում 
պատգամավոր ուսուցիչներին մոտի
կից ծանոթացնելու նախադպրոցա
կան մանկավարժության տեսական 
հիմունքներին և հայկական 
նորաստեղծ ծաղկոցների և մանկա
պարտեզների փորձին: Պատգա
մավորները հետաքրքրությամբ
ունկնդրեցին Ս. Բաբայանի «Մանկա
կան պարտեզի կարևորությունն ու 
կազմակերպությունը», Գ.
Հովհաննիսյանի «Պարապմունքների 
կազմակերպումը մանկական
պարտեզում», Գ. Պետրոսյանի 
«Մանկական խաղերի մասին», 
բժշկապետ Ա. Բաբայանի «Առողջու
թյունը մանկական պարտեզում» բո
վանդակալից զեկուցումները: Ավելին, 
համագումարի երկու նիստերում Ս. 
Բաբայանը և Գ. Հովհաննիսյանը 
իրենց ղեկավարած ժողովրդական 
մանկապարտեզի սանիկների հետ 
կազմակերպեցին փորձնական
պարապմունքներ, որորնք
արժանացան պատգամավորների 
բարձըր գնահատականին: Սակայն 
այդ ամենով չի սահմանափակվում 
Հայոց ուսուցչական առաջին 
համագումարի դերը հայ
նախադպրոցական մանկավարժու-
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թյան սկզբնավորման ու զարգացման 
գործընթացում. կարևորում ենք հատ
կապես այն, որ համագումարի որո
շումների հատուկ կետով հանձ
նարարվեց բոլոր
պատգամավորներին իրենց թեմերում 
աջակցել նոր ծաղկոցներ ու 
մանկապարտեզներ հիմնելու ազգա
նվեր գործին, ծնողների շրջանում 
պրոպագանդել «մանկապարտե- 
զային գործի» առավելությունները: 
Դժվար է կոնկրետ օրինակներով 
ցույց տալ, թե համագումարի 
պատգամավորները տեղերում
ինչպիսի գործունեություն են ծավալել 
«մանկապարտեզային գործի» ուղ
ղությամբ, բայց իրողությունն այն է, 
որ հետհամագումարյան տարիներին 
նոր ծաղկոցներ և մանկապարտեզներ 
էին բացվել Թիֆլիսում, Երևանում,

Ալեքսանդրապոլում, Զմյուռնիայում, 
Կ.Պոլսում և այլուր: Ինչպես տեսնում 
ենք, հայոց ուսուցչական առաջին 
ընդհանուր համագումարը (1882թ.) և° 
տեսական, և° գործնական
առումներով խթանիչ որոշ դեր է 
կատարել 19-րդ դարի 80-ական 
թվականներին հայ նախա
դպրոցական մանկավարժության 
ձևավորման ու զարգացման գործ- 
ընթացում:

Ահա այն հիմնական նախա
պայմանները, որոնց շնորհիվ 19-րդ 
դարի 2-րդ կեսին սկզբնավորվեց և 
որոշակի զարգացում ապրեց հայ 
նախադպրոցական մանկա
վարժությունը:

Лусине Казарян, Светлана Марутян 
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