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ԵՐԵՎԱՆԻ  ՀԱՅԲՈՒՍԱԿ  ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 
 

 

Դասախոս Արփինե Այվազյան 

 

 

 

 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈԻԹՅՈՒՆ 
ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

 

1. Մանկավարժության առարկան, խնդիրները, գիտության  համակարգը, հիմնական 

հասկացությունները, կապը այլ  գիտությունների հետ, գիտամանկավարժական  

հետազոտության մեթոդները: 

2. Անձի զարգացման և ձևավորման հիմնական գործոնները /ժառանգականություն, 

միջավայր, դաստիարակություն/, անձի սոցիալականացման  փուլերը և 

գործոնները, երեխաների տարիքային պարբերացումը: 

3. Մանկավարժական գործընթացի  հատկանիշները, կառուցվածքը, ուսուցիչը 

որպես մանկավարժական  գործընթացի  սուբյեկտ, նրա մասնագիտական  

կարողությունները և գործունեության  առանձնահատկությունները:  

4. Դիդակտիկա: Հասկացություն դիդակտիկայի  մասին, նրա հիմնական  

հասկացությունները, ուսուցման գործընթացի էությունը/գործառույթները, 

կառուցվածքը, օրինաչափությունները/, ուսուցման սկզբունքները : 

5. Կրթության բովանդակությունը, այն արտացոլող փաստաթղթերը/չափորոշիչներ, 

ուսունմնական պլան, ծրագիր, դասագիրք, ձեռնարկ/: 

6. Ուսուցման մեթոդները, ուսուցման կազմակերպման ձևերը: 

7. Ուսուցման գործընթացի ախտորոշում և  վերահսկողություն: Վերահսկողության 

մեթոդները , ձևերը,  տեսակները: Գնահատման համակարգը դպրոցում:  

8. Դաստիարակության տեսություն: Դաստիարակության գործընթացի էությունը, 

բովանդակությունը,առանձնահատկությունները, օրինաչափությունները, 

սկզբունքները:  

9. Դաստիարակության ընդհանուր համակարգը. և /բարոյական, ֆիզիկական, 

մտավոր, գեղագիտական, աշխատանքային, էկոլոգիական և այլն/: 

10. Դաստիարակության  ընդհանուր մեթոդները: Դաստիարակության տիպերը:   
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11. Աշակերտական կոլեկտիվի ձևավորումը դաստիարակության գործընթացում: 

Դասղեկը դպրոցի դաստիարակչական համակարգում:  

12. Կրթական համակարգի կառավարում, դպրոցի կառավարման գործառույթները, 

մանկավարժական խորհուրդ, մեթոդ միավորումներ, ներդպրոցական  

կառավարման   սուբյեկտները: 

 

 

 

1. Մանկավարժության առարկան, խնդիրները, գիտության  համակարգը, 

կապը այլ գիտությունների հետ, գիտամանկավարժական  

հետազոտության մեթոդները 

 

Մարդկային ցեղի գոյատևումը պահանջում է արդեն կուտակած կենսափորձը փոխանցել 

հաջորդ սերունդներին: Որպես գիտական դիսցիպլին` մանկավարժությունը սկսել է 

ձևավորվել այն ժամանակաշրջանում, երբ հասարակության կյանքում սկսեց 

նշանակալից դեր կատարել դաստիարակությունը, և հասարակության մեջ 

դաստիարակության փորձի ընդհանրացման, աճող սերնդին ավելի լավ ու առավել 

պլանաչափ ձևով կյանքին պատրաստելու համար հատուկ հաստատությունների 

ստեղծման պահանջ առաջացավ: Նորագույն հետազոտությունները (սկսած 1980-ական 

թվականներից) հաստատեցին, որ մանկավարժության հետազոտության առարկան ոչ թե 

դաստիարակությունն է, այլ` կրթությունը, որովհետև, վերջինս իր ներքին իմաստով 

ամբողջական մանկավարժական գործընթաց է: Մանկավարժության օբյեկտը 

կրթությունն է, որի միջոցով դպրոցականները տիրապետում են գիտությունների 

հիմունքներին, ձեռք բերում գիտելիքներ, կարողություններ և հմտություններ և դրանց 

հիման վրա ձևավորում իրենց հայացքներն ու համոզմունքները, իդեալները, գիտական 

աշխարհայացքը, ստեղծագործական ընդունակությունները, բարոյական որակներն ու 

հասարակական վարքը: Ա.Ս.Մակարենկոն քննադատում էր երեխային 

մանկավարժության օբյեկտ համարող մանկավարժներին: Նա մանկավարժական օբյեկտ 

էր համարում մանկավարժական փաստը (երևույթը), ընդ որում, նշում էր, որ երեխան 

դուրս չի մնում հետազոտողի ուշադրությունից, ընդհակառակը, մանկավարժությունը, 

լինելով մարդու մասին գիտություններից մեկը, ուսումնասիրում է անձի ձևավորման 

համար նպատակաուղղված գործունեությունը: Լայն իմաստով` դաստիարակությունը 

ունի իր խնդիրները: Դրանցում առանձնանում են մշտական և ժամանակավոր 

խնդիրները:  Մշտականներից առաջինը` ուսուցման, կրթության և կառավարման 

համակարգերում օրինաչափությունների բացահայտումն է: Օրինաչափությունը 

մանկավարժությունում դրսևորվում է գոյություն ունեցող պայմանների և ձեռք բերված 

արդյունքների միջև եղած կապերով, կախումներով, որոնցով էլ որոշվում է սովորողների 
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կրթվածությունը, դաստիարակությունը և զարգացածությունը:  Մանկավարժության 

մշտական խնդիրներից 2-րդը մանկավարժական գործունեության, պրակտիկայի, 

առաջավոր փորձի ուսումնասիրությունն է, ընդհանրացումը և տարածումը:  3-րդ 

մշտական խնդիրը կրթության կանխագուշակումն է մոտակա և հեռակա ժամանակների 

համար, որը շատ կարևոր, էական խնդիր է, որովհետև առանց կանխագուշակման, 

հետագայում ահնարին է կառավարել մանկավարժական քաղաքականությունը, 

կրթության էկոնոմիկան, կատարելագործել սեփական մանկավարժական փորձն ու 

գործունեությունը:  4-րդ մշտական խնդիրը գիտական հետազոտությունների 

արդյունքների ներդրումն է պրակտիկայում և դրա համար պատասխանատվությունը: 

Եթե հետազոտությունների արդյունքները չեն արդարացնում, նշանակում է դրանք կամ 

թերի են կատարվում, կամ` սխալ:  Մանկավարժությունը ունի նաև ժամանակավոր 

խնդիրներ, դրանցից են օրինա կ` դպրոցներում հարուստ գրադարանների, 

էլեկտրոնային դասագրքերի ստեղծումը, մանկավարժական պրոֆեսիոնալիզմը, 

տիպական լարվածության հայտնաբերումը, ուսուցման դիդակտիկական հիմունքների 

խորապես մշակումը, մանկավարժական վարպետությանը համապատասխան տեստերի 

մշակումը, ուսուցիչ-աշակերտ փոխհարաբերություններում տիպական կոնֆլիկտների 

վերլուծությունը, ուսանողների շրջանում ճանաչողական ակտիվության ու ծուլության 

վերլուծությունները և այլն:   

 

Մանկավարժական գիտությունների համակարգը 

 

Մանկավարժական գիտությունների համակարգի մեջ են դասվում.    

Ընդհանուր մանկավարժությունը, որն ուսումնասիրում է կրթության, 

դաստիարակության և զարգացման օրինաչափությունները:    

Մանկավարժության պատմությունը, որն ուսումնասիրում է դաստիարակության` որպես 

հասարակական երևույթների, զարգացման և մանկավարժության ուսմունքների 

պատմությունը:   

Մինչնախադպրոցական  և նախադպրոցական մանկավարժությունը հետազոտում է այդ 

տարիքների հետ տարվող կրթադաստիարակչական աշխատանքների 

օրինաչափությունները: Դպրոցի մանկավարժությունն ուսումնասիրում-հետազոտում է 

զանգվածային միջնակարգ դպրոցների ուսուցման, դաստիարակության և զարգացման 

օրինաչափությունները:  Բարձրագույն դպրոցի մանկավարժությունը հետազոտում է 

բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում սովորողների ուսուցման 

տեսությունը և մեթոդիկան: Պատրաստում է բարձրակարգ մասնագետներ`դոկտորներ, 

պրոֆեսորներ, գիտության աշխատողներ:  Ռազմական մանկավարժությունը 

ուսումնասիրում է ռազմական ուսումնարաններում, ռազմական բարձրագույն 
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դպրոցներում, ակադեմիաներում սովորող երիտասարդության ուսուցման և 

դաստիարակության հիմնախնդիրները:  

Մանկավարժության հատուկ բնագավառ է համարվում կորեկցիոն կամ հատուկ 

մանկավարժությունը կամ դեֆեկտոլոգիան: Այս գիտություններն իրենց հերթին 

ստորաբաժանվում են ինքնուրույն բնագավառների` սուրդոմանկավարժություն - (խուլ 

ու համր երեխաների ուսուցումը և դաստիարակությունը), տիֆլոմանկավարժություն 

(կույր երեխաների ուսուցումը և դաստիարակությունը), օլիգոֆրեն մանկավարժություն 

(մտավոր հետամնաց երեխաների ուսուցումը և դաստիարակությունը):  

 

Մանկավարժության հիմնական հասկացությունները 

 

          Մանկավարժության հիմնական հասկացություններն են. ուսուցումը, կրթությունը, 

դաստիարակությունը, զարգացումը, ձևավորումը, ինքնակրթությունը, 

ինքնադաստիարակությունը և վերադաստիարակությունը: Յու. Կ. Բաբանսկին նշում է 

նաև այլ հասկացություններ (օրինակ՝ գիտելիք, կարողություն, հմտություն, հնար, միջոց, 

մեթոդ և այլն):  

          Ուսուցումը ուսուցչի և աշակերտների փոխազդեցության նպատակաուղղված 

գործընթացն է, որի ընթացքում իրականացվում են մարդու (դպրոցականի) կրթությունը, 

դաստիարակությունը և զարգացումը: Մարդու կրթությունը ոչ միայն ուսուցման, այլ նաև 

ինքնակրթության և զանգվածային լրատվամիջոցների ներգործության արդյունքն է: 

 «Ուսուցում» հասկացությունն ավելի կոնկրետացնելու նպատակով կարելի է ասել՝ դա 

ճանաչողական գործընթաց է, որի ընթացքում սովորողները ձեռք են բերում գիտեիքներ, 

հմտություններ և կարողություններ: 

           Կրթությունը աշակերտների կողմից գիտական գիտելիքների համակարգի և 

իմացական կարողությունների ու հմտությունների տիրապետման ու դրանց հիման վրա 

անձնավորության գիտական աշխարհայացքի, բարոյական և այլ որակների ձևավորման, 

նրա ստեղծագործական ուժերի, ընդունակությունների զարգացման գործընթացն ու 

արդյունքն է: 

          Դաստիարակությունը  դաստիարակողի և դաստիարակվողների համատեղ 

գործունեությունն է՝  դաստիարակվողների անձը ձևավորելու համար: 

Դաստիարակույթունը նպատակաուղղված և նպատակասլաց գործունեություն է:  

          Զարգացումը անձի լինելիության և ձևավորման գործընթացն է ՝ արտաքին և 

ներքին կառավարվող և չկառավարվող գործոնների ազդեցությամբ, որոնց թվում 

առաջատար դեր են խաղում նպատակաուղղված դաստիարակությունը և ուսուցումը:  

Մրարդու զարգացումը ենթադրում է նաև ինքնակրթություն և 

ինքնադաստիարակություն: 
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         Անձի ձևավորումը հոգեկանի փոփոխման, զարգացման ու բարդացման 

գործընթացն է ներքին ու արտաքին (բնական և սոցիալական) գործոնների 

փոխներգործության հետևանքով:  

        Ինքնակրթությունը ենթադրում է մարդու նպատակաուղղված ու նպատակասլաց 

աշխատանքը, որը կապված է իրեն որոշակի հետաքրքրող բնագավառումգիտելիքների 

որոնման և յուրացման հետ… 

       Ինքնադաստիարակությունը մարդու՝ իր մեջ ցանկալի գծեր,որակներ ու վարքի ձևեր 

ձևավորելու գիտակցված ու նպատակասլաց աշխատանքն է:  

        Վերադաստիարակությունը մանկավարժության խրթին հիմնահարցերից է: Մարդը 

(աշակերտը) տարիներ շարունակ դաստիարակվում է, բայց դրական արդյունք չի 

ապահովում: Այս դեպքում է, որ մանկավարժությունը դաստիարակից պահանջում է 

թափանցել դաստիարակվողի ներաշխարհը, իմանալ նրա էության բոլոր կողմերը, 

որոնել նոր մեթոդներ, հնարներ ու միջոցներ՝ տվյալ մարդուն (դպրոցականին) 

դաստիարակելու համար:  

        Գիտելիքը բնական, հասարակական երևույթների ճշգրիտ արտացոլումն է մարդու 

ուղեղում կամ մտածողության մեջ: Գիտելիքը պրակտիկայում ստուգված իրականության 

ճանաչողության արդյուքն է: Գիտելիքներում արտահայտվում է մարդկանց 

ընդհանրացված փորձը, որը կուտակվել է հասարակական-պատմական պրակտիկայի 

ընթացքւոմ:  

       Կարողությունը մարդու ձեռք բերած գիտելքիների հիման վրա գործողությունները 

հաջողությամբ կատարել, դրված խնդիրները առկա պայմաններին համապատասխան 

լուծել կարողանալն է:  

       Հմտությունը միևնույն գործողության բազմակի կրկնությունն է նույն կամ համանման 

պայմաններում:  

      Ուսուցման մեթոդը ուսուցչի ու սովորողների,  կարգավորված, փոխկապակցված 

գործունեության եղանակն է, գործունեություն, որն ուղղված է ուսուցման գործընթացում 

կրթության, դաստիարակության ու զարգացման խնդրների լուծմանը: 

      «Մեթոդ» հասկացությունը կիրառվում է ամենից առաջ լայն՝ համամեթոդաբանական 

առումով, որն անձի մտածողությանը, ճանաչողությանը տալիս է որոշակի ուղղություն: 

Այլ կերպ ասած, այն ցանկացած գիտական հետազոտության մեջ կատարում է 

մեթոդաբանական գործառույթ (ֆունկցիա):  

 

 

 

Մանկավարժության կապը այլ գիտությունների հետ 

Մանկավարժությունը կապված է փիլիսոփայության հետ, քանի որ այն բոլոր 

գիտությունների մեթոդաբանական հիմքն է և նրա մեջ մտնող այնպիսի  բնագավառների 
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հետ, ինչպիսին են բարոյագիտությունը, /էթիկան/, գեղագիտությունը/էսթետիկան/, 

որոնք օգնում են  մանկավարժությանը  իրականացնելու սովորողների բարոյական, 

գեղագիտական  դաստիարակությունը: Մանկավարժությունը սերտորեն կապված է 

սոցիոլոգիայի հետ: Սոցիոլոգիան ուսումնասիրում է մարդու վրա սոցիալական 

միջավայրի, շրջապատող իրականության, հասարակարգի ներգործությունների 

հարցերը, որոնց տվյալներն ու արդյունքները  օգտագործում է մանկավարժությունը: 

Մանկավարժությունը հենվում է նաև ֆիզոլոգիայի նվաճումների` հատկապես 

բարձրագույն նյարդային համակարգի  առանձնահատկությունների, զգայարանների, 

հենաշարժական ապարատի, սրտանոթային, շնչառական համակարգի մասին 

տվյալների վրա:Մանկավարժությունը սերտ կապ ունի ընդհանուր հոգեբանության, 

հատկապես տարիքային և մանկավարժական հոգեբանության հետ: Սոցիալական 

հոգեբանությունը հետազոտելով անձի ձևավորման առանձնահատկությունները 

/տարբեր խմբերում/, մանկավարժությանն օգնում են դաստիարակության հիմնախնդիրը 

կոլեկտիվում ուսումնասիրելուն և դրա մեթոդիկան մշակելուն: Մանկավարժությունը 

կապեր ունի ազգագրության, բանահյուսության հետ, որոնք ժողովրդական 

մանկավարժության հիմքերից են: Մանկավարժությունը, ուսումնասիրելով 

դաստիարակությունը որպես հասարակական երևույթ, բնականաբար կապված է` 

հասարակության  մասին բոլոր գիտությունների հետ: Փիլիսոփայությունը, որպես 

բնության, մարդկային հասարակության և մտածողության զարգացման առավել 

ընդհանուր օրենքների մասին գիտություն, կազմում է այն գիտական հիմքը, որի վրա 

զարգանում է մանկավարժությունը: Մանկավարժության կոնրետ պրոբլեմները մշակելու 

համար մեծ նշանակություն ունեն փիլիսոփայության այնպիսի բնագավառներ, ինչպիսիք 

են` սոցիոլոգիան, էթիկան և էսթետիկան:   

             Սոցիոլոգիան, որը հետազոտում է սոցիալական միջավայրի ազդեցությունը 

մարդու և մարդկանց միջև գոյություն ունեցող հարաբերությունների վրա: Էթիկան 

(բարոյագիտությունը), որպես փիլիսոփայության այնպիսի բնագավառ, որն զբաղվում է 

բարոյականության մշակմամբ, անմիջականորեն կապված է բարոյական 

դաստիարակության հարցերի հետ:   

             Էսթետիկան, որն ուսումնասիրում է մարդու` իրականության ու արվեստի 

նկատմամբ գեղագիտական հարաբերությունների զարգացման օրինաչափությունները և 

գեղագիտական իդեալների ձևավորումը, ծառայում է որպես հիմք գեղագիտական 

դաստիարակության համար:  

           Մանկավարժության կապը փիլիսոփայության ու հասարակական մյուս 

գիտությունների հետ, լուծվող գիտական պրոբլեմների ընդհանրությունը ընդգծում են 

մանկավարժության սոցիալական բնույթը, նրա գաղափարախոսական և քաղաքական 

ուղղվածությանը: Մանկավարժների ուսուցման ու դաստիարակչական աշխատանքի 

օբյեկտը աճող ու զարգացող մարդն է, և հենց դրա համար մանկավարժությունը սերտ 



7 

 

կապերի մեջ է այն գիտությունների հետ, որոնք ուսումնասիրում են մարդուն: Ի 

տարբերություն մյուս առարկաների, որոնք ուսումնասիրում են մարդու զարգացման 

առանձին կողմերը, մանկավարժությունն զբաղվում է մարդով` ամբողջության մեջ, այն 

ուղղված է ամբողջ մարդուն և որոնում է ամբողջական մարդկային անձնավորության 

ձևավորման առավել գործուն ուղիները:   

            Մանկավարժությունն ավելի սերտ և անմիջական կապեր ունի ֆիզիոլոգիայի ու 

հոգեբանության հետ: Մանկավարժությունը հենվում է ֆիզիոլոգիայի տվյալների վրա` 

բարձրագույն նյարդային գործունեության զարգացման և նյարդային համակարգի 

տիպաբանական առանձնահատկությունների, առաջին և երկրորդ ազդարարային 

համակարգերի մասին, զգայարանների, հենաշարժական ապարատի, սրտանոթային ու 

շնչառական համակարգերի զարգացման ու գործունեության մասին: Ընդհանուր 

հոգեբանությունը` որպես գիտություն հոգեկան փաստերի, օրինչափությունների ու 

մեխանիզմների մասին, որը որոշում է մարդու կողմից իրականության ըմբռնումը և իր 

վարքի կարգավորումը, հետազոտում է հոգեկան տարբեր պրոցեսներ, վիճակներ և 

որակներ, որոնք ձևավորվում են մարդու զարգացման, դաստիարակության և միջավայրի 

հետ համակցման պրոցեսում:  

 

Գիտամանկավարժական  հետազոտությունների մեթոդները 

 

           Մանկավարժության զարգացումն աներևակայելի է առանց գիտահետազոտական 

մեթոդների կիրառման ե դրանց արդյունքների ներդրման: Այդ մեթոդների միջոցով 

հետազոտվում են մանկավարժական երեևույթները, փաստերը և այլն:   

          Գիտաամանակավարժական մեթոդների համակարգը նույնպես կատարում է 

մեթոդաբանական գործառույթ: Այս համակարգը բաղկացած է համընդհանուր, 

ընդհանուր գիտական և հատուկ մեթոդներից:         

           Համընդհանուրը  դիալեկտիկական-մատերիալիստական մեթոդն է: Այն  նաև 

կոչվում է ճանաչողական մեթոդ: Նրա պահանջները կրում են համընդհանուր բնույթ: Այդ 

մեթոդը կիրառվում է բոլոր գիտություններում, դրա համար էլ անվանում են 

համընդհանուր: Այն կրթության, փիլիսոփայության հետ միասին, կատարում է 

մեթոդաբանական գործառնություն: Գիտական հետազոտության մեջ ուղղություն է 

տալիս մտածողությանը: Նրա միջոցով ուսումնասիրվում են մանկավարժական 

երևույթները , դրանց զարգացումը, փոփոխությունները, իսկ այդպիսի երևույթները շատ 

են հատկապես մանկավարժության մեջ: Համընդհանուր մեթոդի միջոցով  հետազոտվում 

է տվյալ երևույթի` այլ երևույթների հետ ունեցած կապերը, որոնք որոշում տվյալ 

երևույթի ծագումը, հանդես գալը: Համընդհանուր մեթոդի միջոցով հետազոտվող 

երևույթի մեջ բացահայտվում է քանակական որակներից նրա որակական 
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փոփոխությունների անցումը: Հետազոտվող երևույթի գարգացումը դիտվում է որպես 

ինքնքզարգացման գործընթաց:  

           Գիտահետազոտական երկրորդ խմբի մեթոդների շարքին են դասվում ընդհանուր 

գիտական մեթոդները, օրինակ` գիտափորձը, մաթեմատիկական մեթոդները և այլն: 

Բայց արդյո՞ք դրանք կարելի է կիրառել բոլոր գիտություններում: Այո, կարելի է, քանի որ 

այդ մեթոդները խիստ շարժունակ են: Բացի դրանից, ընդհանուր գիտական մեթոդները 

կիրառելիս շաղկապվում, միանում են տվյալ գիտությանը` հատուկ մեթոդներին, 

զուգակցվում դրանց: Նրանք սերտորեն շաղկապվում են կոնկրետ գիտական 

մեթոդներին, որոնք կիրառվում նն միայն որոշակի բնագավառում: Օրինակ`առաջավոր 

փորձի ուսումնասիրության, ընդհանրացման և տարածման մեթոդները, որոնց շարքին 

են դասվում դիտելու, զրույցի, ինտերվյուի, անկետավորման, աշակերտների 

գործունեության արդյունքների և ուսումնական փաստաթղթերին ծանոթանալու, նրանց 

գրավոր, գրաֆիկական աշխատանքների ուսումնասիրության և այլ մեթոդներ: 

Համառոտակի քննարկենք այդ մեթոդները.  

           Դիտելը  մանկավարժական որևէ երևույթի նպատակաուղղված 

ուսումնասիրությունն է: Մինչև դիտումը հետազոտողը ծրագրում, պլանավորում, 

կոնկրետ նշում է հետազոտելիք երևույթը: Դիտելու ընթացքում հետազոտողը կատարում 

է գրառումներ, կազմում դիտման արձանագրութուն: Հավաքում է իրեն հետաքրքրող 

փաստերը, տվյալները, նյութերը և այլն: Ձգտում է չշեղվել դիտման համար կազմած 

ծրագրից, աշխատանքի պլանավորումից: Արձանագրում է հետազոտվող երևույթի 

էական, առանձնահատուկ կողմերը, ընդհանրապես այն ամենը, ինչը պահանջում են 

հետազոտության ծրագիրը և աշխատանքի պլանավորումը:                      

            Զրույցը  կիրառվում Է որպես ինքնուրույն ./կամ լրացուցիչ հետազոտության 

մեթոդ: Հետազոտողը զրույցը նույնպես պլանավորում Է: Կոնկրետ նշում է զրույցի 

ընթացքում տրվելիք հարցերը,ստանալիք անհրաժեշտ այն տեղեկությունները, որոնք 

նախորդ մեթոդի (դիտման) կիրառման ժամանակ չեն պարզաբանվել: Զրույցի ընթացքում 

պատասխանները սովորաբար չեն գրանցվում,որով տարբերվում է ինտերվյուից: 

           Անկետավորման ժամանակ անկետայի միջոցով հավաքվում են զանգվածային 

նյութեր: Անկետայի հարցերին պատասխանում են նրանք, ում տրվում են այդ հարցերը: 

Պատասխանները տվողները կարող են լինել աշակերտներ, ուսուցիչներ, դասղեկներ, 

դպրոցական արհեստանոցների վարիչներ և ուրիշներ: Անկետավորման հարցերը 

նախօրոք պլանավորվում, կազմվում են: Գիտահետազոտական այս մեթոդը 

.հիմնականում կիրառվում է մեկ նպատակով, այն է` ստանալ այնպիսի տվյալներ, որոնք 

հետազոտողը չի կարող ստանալ մեկ այլ ուղիով: Օրինակ` հարցման  մասնակիցների 

վերաբերմունքը, կարծիքը, դատողությունը, տեսակետը, գնահատումը այս կամ այն 

երևույթի վերաբերյալ:  
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            Մանկավարժական փաստաթղթերի ոաումնասիրության մեթոդը: Որո՞նք են այդ 

փաստաթղթերը: Դրանց շարքին կարելի է դասել աշակերտի անձնական գործը, 

բժշկական փաստաթուղթը, դասամատյանները, օրագրերը, ստուգողական 

գրավորները,(կատարած նկարները, գծագրերը, առանձին առարկաների գծով տետրերը, 

որոնցում պահվում են նրա կազմած համառոտագրումները, պատրաստած գործիքները, 

սարքերը և այլն: Նշված և չնշված փաստաթղթերը հնարավորություն են ընձեռում 

հետազոտողին բնութագրել յուրաքանչյուր աշակերտի անհատականությունը, նրա 

վերաբերմունքը կատարած աշխատանքի նկատմամբ, գաղափար կազմել նրա 

յուրացրած գիտելիքների ծավալի ու խորության, ձեռք բերած կարողությունների ու 

հմտությունների, բարոյական առանձին որակների, գեղագիտական ճաշակի և.այլնի 

մասին:  

             Մանկավարժական երևույթների հետազոտման համար մեծ դեր է խաղում 

փորձարարությունը (էքսպերիմենտը): Դրա միջոցով, օրինակ կարելի է պարզել 

կիրառվող ուսուցման մեթոդի, հնարի, միջոցի արդյունավետությունը: 

Փորձարարությունը կարող Է կազմակերպվել որևէ դասարանի ուսուցման կամ 

դաստիարակության մակարդակը որոշելու համար: Այս դեպքում չպետք է խանգարել 

ուսումնադաստիարակչակւսն գործընթացի բնական ընթացքին: Այսպիսի 

փորձարարությունը ստացել է բնական փորձարարություն անվանումը: 

            Եթե Փորձարարությունը արվում է մանկավարժական որևէ մասնավոր հարցի 

ստուգման, կամ որևէ մեթոդի, հնարի արդյունավետությունը պարգելու և կամ որևէ  

աշակերտի նկատմամբ մանրակրկիտ դիտում կազմակերպելու համար, աշակերտը 

մեկուսացվում է կոլեկտիվից` նրա ռեակցիաները դիտարկելու համար: Այսպիսի 

գիտափորձը կոչվում է լաբորատոր գիտափորձ:. Իսկ եթե գիտափորձով կամ 

փորձարարությամբ ստուգվում է այս կամ այն մեթոդի, հնարի կամ միջոցի 

արդյունավետությունը, որի արդյունքը հիմնավորվում է գիտական ենթադրությամբ, 

ապա այն կրում է գիտական վարկած (հիպոթեզ) անվանումը: Չմոռանանք ասել, որ 

փորձարարության անքակտելի մասը դիտումըն է: Վերջին տարիներին այդ նպատակով 

արտասահմանյան երկրներում օգտագործվում են ուսուցման տեխնիկական միջոցներ, 

որոնցով կատարված հետազոտությունները բերում` հասցնում են պատասխանատու 

փուլին` հավաքած տվյալների վերլուծությանը: Այսպես, օրինակ, նրա 

մտահանգումները, եզրահանգումարը պետք է լինեն ստույգ և համապատասխանեն 

հավաքած նյութերին: Դրան հասնելու համար հարկավո՛ր է կատարել զանգվածային 

գիտափորձեր:   

          Մաթեմատիկական մեթոդները նույնպես շատ կարևոր են: Անկետաների միջոցով 

հավաքած նյութերը, փորձրարություններից ստացած արդյունքները մշակվում, 

վերջնական տեսքի են բերվում մաթեմատիկական մեթոդների միջոցով: 

Մաթեմատիկական մեթոդներից են. 
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 ա/Արձանագրում:Այս անվանումը փոխառնվում է գրանցում, ռեգիստրացիա 

անվանումներով: Այս մեթոդի միջոցով հետազոտողը բացահայտում է կոլեկտիվի (տվյալ 

դեպքում դասարանական կոլելտիվի) յուրաքանչյուր անդամի որևէ որակի 

առկայությունը կամ բոլոր որակների ընդհանուր քանակությունը, օրինակ՝ լավ 

սովորողների և վատ սովորողների, ազնիվների ե անազնիվների, դասերից 

բացակայողների և չբացակայողների քանակությունը ե այլն:  

բ/Կարգավորում. Ի՞նչը կարգավորել,  օրինակ` հավաքած նյութերը, ձեռք բերած 

տվյալները և այլն, դրանք դասավորել, դասակարգել սիստեմատիկության և 

հաջորդականության սկզբունքով (այս կամ այն ցուցանիշի նվազումով կամ 

ավելացումով), որոշել հետազոտվող երևույթի տեղը: Օրինակ` կազմել դասարանի 

աշակերտների ցուցակը` ըստ նրանց կատարած սխալների քանակի, կամ կազմել 

ցուցակ ըստ բացակայած և չբացակայած աշակերտների քանակի:  

գ/Սանդղակի կազմում. Կրում է նաև հետազոտության քանակական մեթոդ անվանումը: 

Դրա միջոցով հետազոտողը օգտագործում Է թվային ցուցանիշներ` մւսնակավարժական 

երևույթների առանձին կողմերը գնահատելու համար, այսպես, օրինակ, 

հետազոտվողներին տրվում են հարցեր, որոնց պատասխանելիս նրանք պետք է ցույց 

տան որոշակի կարգով համարակալված գնահատականների աստիճանը կամ ձևը: 

Օրինակ` հարց, դասերը սովորելու մասին` պատասխանների ընտրությամբ. ա) 

սովորում եմ միշտ բ) սովորում եմ ոչ սիստեմատիկաբար, գ) սովորում եմ անկանոն, դ) 

սովորում եմ դեպքից-դեպք և այլն:  

         Քննարկվող մեթոդը պահանջում է`արդյունքները հարաբերակցելով որոշել 

նորմայից շեղումները և հարաբերակցել այդ շեղումները թույլատրելի սահմաններում:  

         Վիճակագրական  մեթոդները:  Կիրառվում են զանգվածային նյութերի 

վերլուծության և մաթեմատիկական մշակումների համար: Այդ մեթոդների միջոցով 

(վիճակագրական) հաշվում են միջին մեծությունները, ինչպես նաև այդ մեծությունների 

շրջանում աստիճանների ցրումը և այլն: 
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2. Անձի զարգացման և ձևավորման հիմնական գործոնները 

/ժառանգականություն, միջավայր, դաստիարակություն/, 

անձի սոցիալականացման  փուլերը և գործոնները, 

երեխաների տարիքային պարբերացումը 
 

 

                Դաստիարակության առարկան մարդն է, երեխան`  իր կազմախոսական, 

բնախոսական, սոցիալ-հոգեբանական բարդ ու ներթաքուն հատկանիշներով ու 

առանձնահատկություններով: Մարդ բառը բացատրական բառարաններում 

մեկնաբանվում է որպես կենդանի էակ, տղամարդ, այր, ամուսին, բարոյական ու 

մտավոր բարձր հատկություններով օժտված անձ, աշխատող ուժ, որևէ մեկը, 

անձնավորություն, անձ, որևէ կազմակերպության ներկայացուցիչ և այլն: 

Փիլիսոփայական բառարանում անհատը մարդն է` իր անհատական, հուզական ու 

կամային հատկանիշներով` պայմանավորված սոցիալական հարաբերություններով: Իսկ 

անձնավորության հասկացությունը մեկնաբանելիս նույն բառարանը հենվում է 

հոգեբանության վրա: Այսպես` անձնավորությունը /հոգեբանության մեջ/ յուրաքանչյուր 

առանձին մարդն է` բնավորությամբ, ինտելեկտով, էմոցիոնալ ոլորտի իրեն հատուկ 

անհատական  առանձնահատկություններով: Անձի հոգեբանական հատկությունների 

թվին են պատկանում մարդու բնավորությունը, խառնվածքը, ընդունակությունները, 

ինչպես նաև` հոգեկան երևույթների ընթացքի առանձնահատկությունները:   

            Մարդու անձի զարգացման և ձևավորման համար գլխավոր դեր են խաղում 

ժառանգականությունը, միջավայրը և դաստիարակությունը:  

Ժառանգականություն ասելով հասկանում ենք ծնողներից երեխաներին փոխանցված 

այն  առանձնահատկությունները, որոնք ներդրված են նրա գենետիկ ծրագրում:  

Ժառանգականությունը այնպիսի փաստ է, օրենք, որ գրավել է մարդկության 

ուշադրությունը դեռևս վաղ ժամանակներից (Հիպոկրատ, Արիստոտել): Աշխարհ եկած 

յուրաքանչյուր անհատ նման է իր ծնողին ոչ միայն արտաքին, այլև ներքին տվյալներով: 

Ժառանգականություն ասելով հասկացվում է ծնողներից երեխաներին այն որակների ու 

առանձնահատկությունների փոխանցումը, որոնք ներդրված են նրա գենետիկ ծրագրում: 

Գենետիկայի տվյալները հնարավորություն են տալիս հաստատելու, որ օրգանիզմի 

հատկանիշները ծածկագրված են յուրօրինակ գենետիկական կոդում: Մարդ էակի 

ժառանգականության հատկություններին են վերաբերում ամենից առաջ 

անատոմիաֆիզիոլոգիական կառուցվածքը և մարդկային օրգանիզմի այնպիսի 

հատկանիշներ, ինչպես, օրինակ, մաշկի, աչքերի, մազերի գույնը, մարմնի կառուցվածքը, 

նյարդային համակարգի առանձնահատկությունները, արյան խումբը, որոշ 

հիվանդություններ, ինչպես նաև մարդու` որպես մարդկային սեռի ներկայացուցչի, 
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ռեակցիայի նախադրյալները, օրինակ` խոսքի, ուղղահայաց քայլվածքի, մտածողության, 

աշխատանքի ընդունակության տվյալները և այլն: Ժառանգականության հարցը քննելիս 

անտես չպիտի առնել, ինչպես նշվեց, հոգեբանական ժառանգությունը և ազգային 

հատկանիշների ժառանգությունը, որոնք հիմք են դառնալու դպրոցի վերակառուցման, 

դաստիարակության ու կրթության խնդիրները հաջողությամբ լուծելու համար: 

Միջավայրի դերն անձի ձևավորման մեջ:  Անձի զարգացման և ձևավորման մեջ մյուս 

կարևոր գործոնը միջավայրն է: Միջավայր ասելով պիտի հասկանալ մարդուն 

շրջապատող իրականությունը, որի պայմաններում տեղի է ունենում նրա զարգացումը և 

ձևավորումը: Հատկապես նկատի է առնվում կյանքի պայմանները, երեխային 

շրջապատող ողջ իրականությունն իր բազմազանությամբ: Մարդը կարող է դիմանալ 

բոլոր փորձություններին, հարմարվել, փոխել կամ վերափոխել բնությունն ու իրեն: 

Նայած ինչպիսին են նրա զարգացման մակարդակը, կրթության ու դաստիարակության 

անձնային որակները, այն սոցիալական միջավայրը, որում ապրում է, գործում ու 

ստեղծագործում: Միջավայրի բաղադրիչ տարրերը` մեզոգործոն, միկրոգործոն, 

մակրոգործոնն են:   

           Մեզոգործոնը աշխարհագրական միջավայր է, որն իր մեջ ներառում է կլիման, 

լանդշաֆտները և առհասարակ բնական զանազան պայմանները: Սոցիալական 

միջավայրին են դասվում տվյալ հասարակության նյութական պայմանները, 

սոցիալական և պետական կարգը, արտադրական ու հասարակական 

հարաբերությունների համակարգը, հասարակական հիմնարկների գործունեությունը, 

մարդու վրա դրանց ունեցած ներգործությունները: Մարդու սոցիալական դեմքը առաջին 

հերթին որոշվում է նրա պետական պատկանելիությամբ, քանի որ մարդը ծնվում է 

որպես այս կամ այն պետության քաղաքացի: Մարդու անձի զարգացման և ձևավորման 

վրա ազդում է այն երկրի հասարակական-տնտեսական հարաբերությունների 

համակարգը, որում տեղի է ունենում մարդու զարգացումն ու ձևավորումը: Մարդու 

անձի զարգացման և ձևավորման վրա ներգործում են սոցիալական ինստիտուտների ողջ 

համակարգն ու նրա բաղադրամասերը: Օրինակ` ընտանիքը, նախադպրոցական 

հիմնարկները, ուսումնական հաստատությունները, հասարակական 

կազմակերպությունները, պետական հիմնարկները, արտադրական 

ձեռնարկությունները, լրատվական համակարգը (ռադիո, TV, գրականությունը և այլն):  

Դաստիարակության դերը մարդու անձի ձևավորման մեջ: Մարդու անձի զարգացման ու 

ձևավորման մեջ երրորդ գլխավոր գործոնը դաստիարակությունն է: Կազմակերպված, 

նպատակաուղղված ու նպատակասլաց դաստիարակությունը հասարակական 

գործունեություն է: Կազմակերպված դաստիարակությունը մարդուն որոշակի 

քանակությամբ հասարակայնորեն անհրաժեշտ գիտելիքներով, կարողություններով և 

հմտություններով զինելն է: Ոչ ոք չի կարող ժխտել մարդու զարգացման և ձևավորման 
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համար դաստիարակության ունեցած դերը: Այն նպատակասլաց ներգործությունների 

ամբողջական համակարգ է :  

  

Երեխաների տարիքային պարբերացումը 

 

Դաստիարակությունը հաշվի է առնում  դաստիատվողի տարիքային և անհատական 

առանձնահատկությունները: Դաստիարակության գործընթացի 

առանձնահատկություններից են նրա արդյունքների միանգամից չերևացող կողմը, 

երկարատևությունը, անընդհատությունը, համալիր, երկկողմանի  և ամբողջական 

բնույթը:   

Աճող սերունդների դաստիարակությունը ճիշտ և կազմակերպված, նաև արդյունավետ 

իրագործելու համար տարիքային հոգեբանությունը կատարել է տարիքային հետևյալ 

շրջանաբաժանումը. մանկության, դեռահասության, պատանեկության: Սրանք էլ ունեն 

հետևյալ շրջաբանումները` նախադպրոցական (վաղ, կրտսեր, միջին, ավագ): 

Դաստիարակության և ուսուցման հիմնական փուլերին և սովորողների զարգացման 

առանձնահատկություններին համապատասխան դպրոցական տարիքը բաժանվում է 3 

փուլի. կրտսեր (1-4-րդ դասարան), միջին ( 5-9-րդ դասարան), ավագ (10-ից 12-րդ 

դասարան):  

Մանկավարժական աշխատանքում տարիքային առանձնահատկությունների հետ 

անհրաժեշտ է հաշվի առնել նաև երեխայի անհատական առանձնահատկությունները, 

որոնք էականորեն կարող են տարբերվել նույն տարիքային խմբի երեխաներից: Նման 

տեսակետ է հայտնում նաև Վ. Կրուտեցկին` հաստատելով, որ տարիքը բացարձակ ու 

անփոփոխ կատեգորիա չէ: Դաստիարակությունը պետք է իրականացնել ըստ նշված 

տարիքների:  

               Դեռահասների դաստիարակությունն ունի որոշակի դժվարություններ` կապված 

նրանց անատոմիաֆիզիոլոգիական, ինչպես նաև անհատական ու հոգեբանական 

առանձնահատկությունների հետ: Դաստիարակության դերն ավելի նշանակալից է ավագ 

դպրոցականի համար: Այստեղ ի մի են բերվում տարրական, միջին դասարաններում 

նրա ստացած դաստիարակության արդյունքները, որոնց բազայի վրա աշակերտը (10-12-

րդ դասարաններում), դաստիարակի ղեկավարության պայմաններում, որոշում է իր 

կյանքի հեռանկարները, կազմում պլանները, ձևավորում իր աշխարհայացքի 

հիմունքները, հասարակությունում տեղ գրավելու, ինքնահաստատման, ինքնիրացման, 

ինքնազարգացման, դիրքորոշման մասին հայացքներն ու համոզմունքները:   

Դպրոցական պրակտիկան և գիտնականների հետազոտությունները հաստատել են, որ 

ուսուցման, կրթության գործընթացներում են ձևավորվում սովորողների բարոյական, 

աշխատանքային, գեղագիտական, բարոյագիտական պատկերացումները, հայացքներն 

ու համոզմունքները, ինչպես նաև հասարակության մեջ վարքի ու գործունեության 
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եղանակները, իդեալները, հարաբերությունները, պահանջմունքների համակարգը, 

ֆիզիկական կուլտուրան և այլ որակներ:   

Ուսուցման դաստիարակչական գործառնության էությունն այն է, որ նա իրական 

հնարավոր գործընթացին տալիս է որոշակի նպատակուղղվածություն և հասարակական 

նշանակություն: 

 

Ուսուցման դերն անձի զարգացման գործընթացում 

 
          Մարդու դաստիարակությունը իրագործվում է նրա գործունեության և շփման բոլոր 

ոլորտներում` ընտանիք, կրթօջախ, հասարակական և մշակութային միջավայր, 

աշխատանք, ինքնազարգացում և այլն: Սակայն ուսուցումը նպատակամետ է, հատուկ 

ձևով կազմակերպված և ոչ թե տարերային, ունի իր օրինաչափությունները և առավել մեծ 

դեր է խաղում մարդու համակողմանի դաստիարակության, նրա հոգեմտավոր 

կարողությունների զարգացման և անհատականության ձևավորման վրա: 

Ժողովրդավարության գաղափարախոսության տարածմանը զուգընթաց հստակորեն 

ձևավորվում է ուսուցման նպատակըª աճող սերնդին զինել գործնական գիտելիքների, 

կարողությունների և հմտությունների իմացությամբ, ըստ ամենայնի զարկ տալ նրանց 

ստեղծագործական կարողություններին, ինքնուրույն նախաձեռնությանը, ուսուցանել 

նրան մարդու իրավունքների իմացությունը և դրանք պաշտպանելու 

պատրաստակամությունը: Ամեն ինչ արվում է, որպեսզի դպրոցից երիտասարդները 

ստանան այն գիտելիքները, կարողություններն ու հմտությունները, որ անհրաժեշտ են 

նրան` կազմակերպելու բարեկեցիկ կյանք շուկայական հարաբերությունների և ազատ 

մրցակցության պայմաններում: Ուսուցման բովանդակության ընդլայմանը և 

հաստատմանը զուգընթաց հարստանում և բազմազան են դառնում ուսուցման 

նպատակները, որոնք պայմանավորված են գիտատեխնիկական հեղափոխության 

շնորհիվ գիտության և տեխնիկայի աննախընթաց զարգացման արտադրության 

կազմակերպման նոր եղանակների ու տեխնոլոգիաների հանդես գալով, երբ սովորական 

բանվորին,  բացի կոնկրետ գիտելիքներից, կարողություններից և հմտություններից 

անհրաժեշտ են դառնում գործողությունները կռահելու ունակություն:   

Ուսուցման միջոցով իրականացվում է կրթությունը և զարգացումը: Կրթություն ասելով 

պիտի հասկանալ ոչ թե ուսուցչի կողմից աշակերտներին հաղորդվող պատրաստի 

գիտելիքները, այլ ուսուցիչների և սովորողների փոխազդեցությունները, 

մանկավարժական գործընթացի իրականացման եղանակները, որի միջոցով նրանք 

յուրացնում են գիտական գիտելիքներ և գործունեության եղանակներ: Այդ գործընթացը 

խթանում և կառավարում է դպրոցականների ներքին ու արտաքին ակտիվությունը, որի 

ընթացքում էլ սովորողները յուրացնում են մարդկության կուտակած փորձը:   
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Ժամանակակից մանկավարժությունն ընդունում է, որ ուսուցումը և զարգացումը 

փոխկապակցված են ու միասնական, որն էլ նրանց դիալեկտիկական կողմն է: 

Ուսուցումից դուրս չի կարող գտնվել անձի լրիվ չափով զարգացումը: Ուսուցումը 

խթանում, իր հետևից տանում է զարգացումը, այն միաժամանակ հենվում է զարգացման 

վրա: Ուսուցումը, զարգացումը և դաստիարակությունը նպաստում են անձի 

սոցիալականացմանը:  

Մարդու փոխազդեցությունը հասարակության հետ նշանակում է սոցիալականացում: 

Մարդը սոցիալականացվում է հասարակության հետ, ուրիշ մարդկանց հետ 

հաղորդակցվելու միջոցով: Մանկավարժության մեջ լայնորեն օգտագործվում է 

ՙսոցիալականացում՚ հասկացությունը, սակայն նրա բովանդակությունը միանշանակ չէ: 

Հայտնի սոցիոլոգները գտնում են, որ անձի սոցիալականացումը նրա ինտեգրվելն է 

սոցիալական համակարգերի հետ, որի ընթացքում տեղի է ունենում նրա հարմարվելը 

շրջապատող իրականությանը: Նրանք նաև գտնում են, որ մարդու անձի 

սոցիալականացումը բացահայտվում է ՙադապտացիա՚ հասկացության միջոցով: 

Աշխարհի առաջավոր մանկավարժները գտնում են, որ ավելի ճիշտ կլինի ուղղակի ասել 

ՙսոցիալականացում՚ հասկացության իմաստը բացահայտվում է այնպիսի 

գործընթացներով, ինչպիսիք են ադապտացիան, ինքնազարգացումը, ինքնիրացումը: Այդ 

գործընթացը անընդհատ է և բաժանվում է իրար հաջորդող մի քանի փուլերի: Եվ եթե 

դրանցից որևէ փուլ չիրականացվի, հաջորդ փուլը չի սկսվի: Սոցիալական փուլերը 

կարելի է բաժանել այսպես.  

Առաջին կամ վաղ փուլն ընդգրկում է երեխայի ծննդից մինչև դպրոց ընդունվելը և ապա 

ամբողջ դպրոցական ուսուցումը:  

Երկրորդ փուլն ընդգրկում է մարդու հասունացումը և աշխատանքային 

գործունեությունը: Այստեղ դժվար է որոշել ժողովրդագրական սահմանը, որովհետև այն 

ներառում է աշխատանքային գործունեությունը մինչև նրա դադարեցումը: Երրորդ փուլն 

սկսվում է անձի տարբեր տարիքում աշխատանքային գործունեության դադարեցումից:  

 

Անձի ձևավորման սոցիալական  գործոնները.  

Սոցիալական  են կոչվում այն գործոնները, որոնցում առկա են կամ ստեղծվում են 

համապատասխան պայմաններ անձի սոցիալականացման համար: Մանկավարժ 

գիտնական Ա.Վ.Մուդրիկն առանձնացնում է սոցիալականացման հիմնական 

գործոնները, դրանք միավորվում են երեք խմբերում:  

1. Մակրո (մեծ կամ խոշոր) գործոններ, դրանց շարքին են դասվում տիեզերքը, երկիր 

մոլորակը, աշխարհը, հասարակությունը, պետությունը, որոնք ներգործում են անձանց և 

բնակիչների բոլոր խմբերի վրա:  

2. Մեզո (միջին) գործոններ, դրանց մեջ են ընդգրկվում էթնոսը, այն բնակավայրը, ուր 

ապրում են մարդիկ` ռեգիոնը, գյուղը, քաղաքը, ավանը, զանգվածային 
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տեղեկատվության միջոցները (ռադիոն, հեռուստատեսությունը, կինոն, ներկայացումը, 

լրագրերը, գրականությունը):  

3. Միկրո (փոքր) գործոններ, դրանց շարքին են դասվում մարդկանց վրա 

անմիջականորեն ներգործող միջոցները:  

Անձի սոցիալականացումն ընթանում է այն միջոցներով, որոնք հատուկ են տվյալ 

հասարակությանը: Դրանց շարքին կարելի է դասել երեխաների սնունդը, խնամքը, 

ընտանիքում խրախուսանքի և պատժի մեթոդները, նույնը գործում է ուսումնական, 

մասնագիտական խմբերում, կյանքի տարբեր ոլորտներում: Սոցիալականացման 

գործոնները միաժամանակ սոցիալականացման միջոցներ են: Դրանց ավելացվում է նաև 

կենսաբանական գործոնը:   
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3. Մանկավարժական գործընթացի  հատկանիշները, 

կառուցվածքը, ուսուցիչը որպես մանկավարժական  

գործընթացի  սուբյեկտ, նրա մասնագիտական  

կարողությունները և գործունեության  

առանձնահատկությունները 

 
           Մանկավարժական գործընթաց կոչվում է ուսուցման ու դաստիարակության 

միասնության միջոցով դաստիարակության ամբողջական գործընթացի իրականացումը:  

Մանկավարժական գործընթաց հասկացության հոմանիշը լայնորեն օգտագործվող 

ուսումնադաստիարակչական գործընթաց տերմինն է: Ուսումնադաստիարակչական 

գործընթացը դպրոցում ուսուցման, դաստիարակության ու զարգացման  գործընթացների 

օրգանական միասնությունն է: Նրա էությունը սոցիալական փորձի փոխանցումն է և 

աճող սերունդների կողմից նրա յուրացումն է նրանց փոխազդեցության միջոցով, որն 

ուղղված է ժամանակակից հասարակության համակողմանի ներդաշնակ  զարգացած 

անձի պահանջմունքների բավարարմանը:Մանկավարժական գործընթացի 

կազմակերպման և իրականացման փուլի  մեջ մտնում են մանկավարժների ու 

դաստիարակվողների փոխազդեցության այնպիսի տարրերը. գործունեության  

նպատակները և խնդիրները դնելն ու պարզաբանելը, դրանց ընդունելը կոլեկտիվի և 

առանձին դպրոցականների կողմից, մանկավարժական գործընթացի ընտրված 

մեթոդները, միջոցներն ու ձևերը իրականացնելը, այսինքն` մանկավարժների ու 

դաստիարակվողների փոխկապակցված գործունեությունը կազմակերպելը, 

դաստիարակության բոլոր սուբյեկտների փոխազդեցությունն ապահովելը, բարենպաստ 

պայմաններ ստեղծելը, դաստիարակվողների ակտիվության խթանման բազմազան 

միջոցներ իրականացնելը: Մանկավարժական գործընթացի բուն ընթացքում չափազանց 

կարևոր է գտնել դաստիարակողների կողմից կառավարման և դպրոցականների` իրենց 

գործունեության ինքնակառավարմանհարաբերության առավել ռացիոնալ չափը:   

 

Մանկավաժական գործընթացի հիմնական հատկանիշները 

 

       Մանկավաժական գործընթացը համեմատելով առաջինի հետ՝ անհրաժեշտ է 

բացատրել նրա հիմնական հատկանիշները, որոնք հետևյալներն են. 

1) Մանկավարժական գործընթացը անձնավորության զարգացման և ձևավորման 

հատուկ կազմակերպված, պլանավորված, նպատակասլաց և պրոֆեսիոնալ 

կազմակերպում պահանջող գործընթաց է: 
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2) Մանկավարժական գործընթացի էությունը, նրա գլխավոր բացահայտ ֆունկցիան 

անձնավորության զարգացումն ու ձևավորումը, նրա կատարելագործումն է: 

3)  Մանկավարժական գործընթացը երկկողմնակի է, այն իրականացվում է 

դաստիարակ-սան ուղղակի համագործակցության ընթացքում:  

4) Սանը դաստիարակության սուբյեկտ է, մասնակցում է իր սոցալիզացիայի 

մանկավարժական գործընթացի կազմակերպմանը:  

5) Մանկավարժական գործընթացի կարևորագույն առանձնահատկություններից 

մեկն էլ անձնավորության սոցիալիզացիայի արագացման ֆունկցիան է:  

6) Մանկավարժական գործընթացը կազմակերպչական, բովանդակային 

(տրամաբանական) բարդ համակարգ է, նրա բոլոր ենթահամակարգերը գտնվում 

են սերտ կապի և միասնության մեջ՝ միևնույն ժամանակ ունենալով իրենց 

առանձնահատկություններն ու յուրատեսակ կառուցվածքները:  

7) Մանկավարժական գործընթացը չի նույնանում մանկավարժական 

գործունեության հետ.  վերջինս մանկավարժական գործընթացի կարևոր, 

առաջատար կողմն ու միջոցն է:  

8) Մանկավարժական գործընթացի մյուս կարևոր կողմը աշակերտի, սովորողի, 

սանի գործունեությունն է: 

 Մանկավարժի և սանի փոխհարաբերությունների արդյունքում ծագում են որոշակի 

իրադրություններ, որոնց ծավալումն անհրաժեշտ է դարձնում որոշակի 

մանկավարժական խնդիրների լուծումը՝ ստեղծվում են դրանց լուծման համար 

պայմաններ: 

 

Մանկավարժական գործընթացի տրամաբանությունը և կառուցվածքը 

 

          Մանկավարժական գործընթացի տրամաբանությունը օբյեկտիվ օրինաչափություն 

է, որն արտացոլում է մանկավարժական առաջադրված խնդիրների իրականացման 

առավել օպտիմալ (լավագույն, խնայողական, արդյունավետ) ընթացքը:  

          Մանկավարժական գործընթացին առաջարկվող յուրաքանչյուր խնդիր ելնում է 

անձնավորության զարգացմանն ու ձևավորմանը ներկայացնող օբյեկտիվ 

հասարակական գործընթաց, որն ուղղված է մանկավարժական որևէ խնդրի լուծման, 

պետք է արտացոլի անձնավորության զարգացման և ձևավորման հասարակական 

պահանջների փոփոխման դինամիկան, նրա տարբեր փուլերի ու մակարդակների կապը, 

բացասման դիալեկտիկական ուղին, զարգացման հնարավոր հեռանկարները: 

հասարակական պահանջից դուրս մանկավարժական գործընթացը զուրկ է իմաստից և 

տրամաբանությունից: Այսինքն՝ մանկավարժական գործընթացի տրամաբանությունը 

արտացոլում է անձնավորության զարգացման և ձևավորման հասարակական պահանջի 

օբյեկտիվ տրամաբանությունը: Մանկավարժական գործընթացի տրամաբանությա 
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երկրորդ կարևոր բաղկացուցիչ անձնավորության՝ աճող սերնդի զարգացման մի փուլից 

մյուսին անցնելու, բնական հետևողական ուղու կապն է անձնավորության զարգացման 

հնարավորությունների հետ, որն էլ պայմաններ է ստեղծում հասարակական պահանջի 

ավելի ծավալուն իրականացման համար: Մանկավարժական գործընթացի 

տրամաբանության երրորդ տարրը սովորողի ձևավորվող անձնավորության 

հոգեբանությունն է: Չորորդ տարրը մանկավարժական խնդրի իրականացման այն ուղին 

է որը պետք է ընտրի և իրականացնի մանկավարժը: Մանկավարժական գործընթացի 

տրամաբանությունը պետք է արտացոլի նաև երեխաների զարգացման հետագա 

հեռանկարը:   

     Մանկավարժական գործընթացում առկա են հետևյալ փուլերը. 

1) Նախապատրաստական փուլ 

2) Մանկավարժական գործընթացի իրականացման / մանկավարժական 

խնդիրների/, լուծման կազմակերպակյան փուլ 

3) Արդյունքների վերլուծության, սխալների հայտնաբերման  և բնութագրման փուլ  

4) Սխալների ուղղման  կամ կոռեկցիայի փուլ: 

 

Մանկավարժական գործընթացի շարժիչ ուժերը 

  

       Մանկավարժական գործընթացի շարժիչ ուժերը ծավալվում են .  

1. Հասարակական պահանջի, պետության  կրթական քաղաքականության, իրավական 

և սոցիալական պայմանների և ապագային միտված սոցիալական գործունեության  

ոլորտում,  

2. Հասարակական դաստիարակությանտարբեր օղակների /դպրոց, ընտանիք, 

աշխատանքային կոլեկտիվ և այլն/ և տարբեր մանկավարժների պահանջների 

հակասության մեջ,  

3. Մանկավարժական վարպետության և մանկավարժական իրադրության 

անհամապատասխանության դեպքում  

4. Երեխայի զարգացման ներքին հնարավորությունների  և նրանց կյանքի օբյեկտիվ 

պայմանների միջև:  

 

 

Մանկավարժական գործընթացի բաղադրիչները 

 

Մանկավարժական գործընթացի բաղադրիչներն են ուսուցումը, դաստիարակությունը, 

սաների ինքնակառավարման մանկավարժական համակարգը, 

կրթադաստիարաքչական կուլտուր-լուսավորական, սոցիալմանկավարժական 

հաստատությունների կառավարումը, ընտանեկան դաստիարակությունը, 
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ինքնադաստիարակությունը և վերադաստիարակությունը որոնցից յուրաքանչյուրը 

կրում է մաքնկավարժական գործընթացի ամենաընդհանուր հատկանիշները: 

 

Ուսուցչի մասնագիտության առանձնահատկությունները 

 

         Ուսուցչի մասնագիտությունը ունի մի շարք առանձնահատկություններ, որոնցով էլ 

հենց այն տարբերվում է մյուս մասնագիտություններից:   

        Առաջին առանձնահատկությունն այն է, որ ուսուցիչն իր ունեցած գիտելիքները, 

կարողություններն ու հմտությունները հաղորդում է աշակերտներին և նաև մշտապես 

մտահոգվում, թե արդյոք բոլորը յուրացրին, որքան յուրացրին: Երկրորդ 

առանձնահատկությունը նրա անսահման սերն ու նվիրվածությունն է իր սաներին, 

դաստիարակության իրականացման համար արդյունավետ մեթոդների, հնարների և 

միջոցների որոնումն ու դրանց ճիշտ ընտրությունն է: Նա ձգտում է դրանք այնպես 

կիրառել, որպեսզի առավելագույն չափով լուծվեն սովորողների կրթական, 

դաստիարակչական և զարգացման խնդիրները:     

        Ուսուցիչը յուրաքանչյուր օր, յուրաքանչյուր ուսումնական տարի պետք է 

գիտություններից, կյանքից, աշխարհում տրվող գիտական տեղեկատվությունից վերցնի 

նորը, կարևորը, հարստացնի իր իմացությունը և դրանք նույնպես հասցնի իր սաներին:  

Ուսուցչի մասնագիտության մյուս առանձնահատկությունը, նրա` (ուսուցչի) 

հոգեբանական և անհատական տարբեր առանձնահատկություններ ունեցող 

աշակերտների հետ գործ ունենալն է: Ուսուցիչը պետք է կարողանա իրեն դնել 

աշակերտի տեղը, բոլոր իրավիճակներում դրսևորել համբերատարություն և 

զսպվածություն: Վ. Ա. Սուխոմլինսկին գրում է. ... Դա ամենից առաջ այն մարդն է, որը 

սիրում է երեխաներին, բերկրանք է ապրում նրանց հետ շփվելիս, հավատում է, որ 

յուրաքանչյուր երեխա կարող է լավ մարդ դառնալ, կարողանում է բարեկամանալ 

երեխաների հետ, սրտին մոտ է ընդունում մանկան ուրախություններն ու 

դառնությունները, գիտի մանկան հոգին, երբեք չի մոռանում, որ ինքն էլ է երեխա եղել:   

              Ուսուցչի մասնագիտության հինգերորդ առանձնահատկությունը նրա անձի 

պարտադիր բարոյականությունն է: Ուսուցիչն իր սաների համար պետք է լինի 

անսասան իդեալ, շատ բարի, ազնիվ, գթասիրտ, համեստ, խղճով, պարզ, բարեկիրթ, մեկ 

բառից, մեկ շարժումից հասկացող, օժտված մարդկային բոլոր արժանիքներով:  Ուսուցչի 

մասնագիտության վեցերորդ առանձնահատկությունը հասարակության առջև նրա 

պատասխանատվությունն է` աճող սերնդին կրթելու, դաստիարակելու, զարգացնելու, 

երկրին կատարյալ մարդ տալու համար: Ուսուցիչը պետք է ունենա բազմակողմանի 

զարգացվածություն, լայն մտահորիզոն: Նա պետք է տիրապետի իր մասնագիտության 

յուրաքանչյուր տարրին: Նրա լեզուն, խոսքը, պատմելու, բացատրելու, պարզաբանելու 

վարպետությունը, շարժն ու ձևը պետք է այնպես  գրավիչ լինեն, ինչպես հանճարեղ 
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դերասանի խաղը: Այդ ամենի հետ մեկտեղ նա պետք է սիրի երեխաներին, իր 

մասնագիտությունը: 

 Դպրոցականի անձը ձևավորելու և զարգացնելու համար կարևոր են ուսուցչի և` 

մասնագիտական, և` անձնային որակները: Ուսուցիչը աշակերտներին պետք է հաղորդի 

ճշգրիտ, ստուգված, կյանք մտած, ապացուցված գիտելիքներ, կարողություններ ու 

հմտություններ, առաջնորդվելով ուսուցման գիտականության, սիստեմատիկության 

(համակարգայնության) հաջորդականության, զննականության և այլ սկզբունքներով: 

Ուսուցիչը մշտապես պետք է հաշվի առնի (ուսուցման և դաստիարակության 

գործընթացներում) սովորողների տարիքային ու անհատական 

առանձնահատկությունները, ուսումնական ռեալ (գործնական) հնարավորությունները: 

Ուսուցչի գործը մշտապես աճող մարդու կրթությունը, դաստիարակությունը և 

զարգացումն է: Ուսուցիչը պետք է ունենա հոգեբանական սրատեսություն, 

դիտունակություն, ներքին էներգիայի հարստություն, շփվողականության, 

նախաձեռնողականություն, մասնագիտական մտածողություն, իր սաներին 

հաղորդակցվելու անսպառ կարողություն, մանկավարժական բարձր տակտ, 

զսպվածություն, համբերատարություն, ունակություններ:   

Նախ և առաջ ուսուցիչը պետք է խորապես տիրապետի այն ուսումնական առարկան, 

չբավարարվի ձեռք բերված գիտելիքներով, իր ունեցած իմացությամբ, անընդհատ 

համալրի իր գիտելիքները, ընդարձակի մտահորիզոնը, ունենա մասնագիտական խելք և 

մտածողություն:  

             Ուսուցիչը իր մասնագիտությանը լավ տիրապետելուց բացի պետք է ընդարձակ 

գիտելիքներ ունենա նաև հարակից առարկաներից, լինի համակողմանի զարգացած 

անձնավորություն: Ա. Ս. Մակարենկոն ասում էր. ՙԱշակերտները կներեն իրենց 

ուսուցիչների և խստությունը և չարությունը, և նույնիսկ բծախնդրությունը, բայց չեն ների 

գործի վատ իմացումը: Ուսուցիչն իր գիտելիքները հարստացնելու նպատակով պետք է 

օգտագործի ժամանակակից գիտական տեղեկատվության հնարավորությունները, նրա 

հզոր ՙհեղեղից՚ ընտրի ռացիոնալը, յուրահատուկը, կարևորը և այդ ուղիով նույնպես 

հարստացնի իր գիտելիքների պաշարն ու միաժամանակ իր սաներին ուսուցանի: Մեր 

ժամանակների ուսուցիչը ոչ միայն պետք է ունենա հարուստ գիտելիքներ, 

համակողմանի զարգացվածություն, այլև կարողանա իր այդ ունեցածը դարձնել 

սովորողների սեփականությունը, անընդհատ համալրել նրանց գիտելիքները, 

կարողություններն ու հմտությունները: Այդ հիմնախնդիրը կարելի է լուծել ուսուցման և 

դաստիարակության գործընթացները օպտիմալացնելու, նոր մեթոդներ հայտնագործելու, 

հինը կատարելագործելու, դրանք կիրառելիս իրար զուգակցելու, ուսուցման 

տեխնիկական միջոցները լայնորեն օգտագործելու միջոցով:   

          Ուսուցչին ներկայացվող հաջորդ մանկավարժական պահանջը աշակերտների մեջ 

ուսուցման տվյալ թեմայի, բաժնի, առաջադրված ուսումնադաստիարակչական 
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խնդիրների, լուծման նկատմամբ հետաքրքրություններ ու պահանջմունքների խթանման 

ուղղությամբ նրա մշտական գործունեությունն է: Առանց դրա անհնար է զարգացնել 

սովորողների ճանաչողական ինքնուրույնությունն ու ստեղծագործական 

ընդունակությունները: 

  Ուսուցչին ներկայացվում են նաև անձնային պահանջներ: Նա բոլոր առումներով պետք 

է լինի դաստիարակված, կատարյալ մարդ, կարողանա ճանաչել իր յուրաքանչյուր 

աշակերտի, ինչպես Հեգելը կասեր. ̔նրա էության բոլոր կողմերը՚, հավասարապես կիսի 

նրա հաջողություններն ու անհաջողությունները, ուրախությունն ու տխրությունը, 

անընդհատ զարգացնի իր` որպես ուսուցանողի և դաստիարակողի արվեստը, լինի 

լավատես և մշտապես նայի սովորողների ՙհոգու աչքերին՚ ու միշտ հիշի, որ ինքը ուսուցիչ 

է, դաստիարակ և ոչ թե բռնապետ: Ուսուցիչը ստեղծագործական մոտեցում պետք է 

ունենա իր գործի նկատմամբ: Ինքնակրության ու ինքնադաստիարակության միջոցով 

պետք է անընդհատ կատարելագործի իր իմացությունն ու անձնական որակները, 

ուսումնասիրի ուսուցման և դաստիարակության առաջավոր փորձը, հմտորեն 

կազմակերպի դպրոցականների արտադասարանային և արտադպրոցական 

դաստիարակչական աշխատանքները:  

           Լավագույն ուսուցիչ լինելու համար ինչքան կարևոր են գիտելիքները, այդքան 

անգամ կարևոր է նրա մանկավարժական վարպետությունը: Ուսուցչի մանկավարժական 

վարպետությունը պետք է արտահայտվի նրա գործունեության բոլոր բնագավառներում. 

ուսումնական նյութի հաղորդման ու ամրապնդման, հին դասանյութի հարցման և 

հարցերի միջոցով ամփոփման, սովորողներին տրվող առաջադրանքների, նրանց հետ 

ունեցած վերաբերմունքի, պահանջների, ներկայացման, իր բարոյական հատկանիշների 

դրսևորման, խրախուսանքի ու պատժի մեթոդների կիրառման, աշակերտներին արվող 

դիտողությունների, նրանց հետ հաղորդակցելու ու շփվելու, իր շարժուձևի, դիմաշարժի, 

ժեստիկուլյացիայի (շարժուձևի), հումորի ու կատակի, նիստ ու կացի, քայլքի, անգամ 

դասասենյակի դուռը փակել-բացելու, դպրոցականներին ողջունելու մեջ: 

Մանկավարժական վարպետությունը, որպես հասկացություն, ներառում է ուսուցչի 

մանկավարժական, հոգեբանական խորագիտությունը, մասնագիտական 

ընդունակությունները և մանկավարժական տեխնիկայի ուղղությամբ ունեցած 

կարողությունները:  

           Առաջին` խորապես ուսումնասիրել մանկավարժական վարպետությանը 

վերաբերող մանկավարժական գիտության և հոգեբանության տեսական բոլոր հարցերը, 

ուսուցչի մասնագիտական ընդունակությունների մասին եղած հիմնարար 

աշխատությունները և մանկավարժական տեխնիկան:  

          Երկրորդ` ուսումնասիրել մանկավարժական գործընթացի հիմունքներն ու 

օրինչափությունները, նրա բոլոր մեխանիզմները, ապա գործնականում տիրապետել 

դրանց գործադրման արվեստին և կատարելագործել սեփական փորձը:   
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         Մանկավարժական վարպետության բաղկացուցիչ մասն է կազմում 

մանկավարժական տեխնիկան: Դա աշակերտների վրա մանկավարժական 

ներգործության մեթոդների համակարգի արդյունավետ կիրառման համար անհրաժեշտ 

կարողությունների ու հմտությունների ամբողջությունն է: Մանկավարժական 

տեխնիկայի մեջ կարելի է դասել ուսուցչի խոսքի կուլտուրան, այսինքն նրա ճիշտ 

առոգանությունը, կարգավորված ձայնը, շնչառության մշակումը, դիմաշարժի, 

ժեստիկուլյացիայի միացումը, ներդաշնակությունը խոսքին:  

           Կրթության բովանդակության և մեթոդների կատարելագործումը, 

ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների և մանկավարժական գործընթացի 

կազմակերպումը անհնար է առանց ուսուցչի, նրա անձնային և մասնագիտական 

հատկանիշների մշակման: Այն ուսանողը, որ ընտրել է ուսուցչի մասնագիտությունը, 

վաղը մտնելու է դպրոց, դա մեր վաղվա դպրոցն է, նոր դպրոցի իդեալական պատկերը, 

նորացման հեռանկարը: Ուսուցչի մասնագիտական հատկանիշների մասին խոսելը 

բավական դժվար է, որովհետև դեռևս չի մշակված դրա վերջնական, կատարյալ մոդելը: 

Եվ դա բավականին դժվար է, քանի որ մանկավարժությունը բոլոր 

մասնագիտություններից ամենաբարդն է, ամենադժվարը:   

          Դպրոցի կոլեկտիվն աչքի է ընկնում մանկավարժական վարպետության տարրերի 

հարստությամբ, մանավանդ այն կոլեկտիվը, որն ունի մի քանի տասնյակ անդամներ: 

Մանկավարժական կոլեկտիվի դերը մեծ է ուսուցչին մանկավարժական աշխատանքն 

ընտելացնելու, նրա կերպարը ձևավորելու գործում: Սկսնակը օգնության կարիք ունի, 

որը դպրոցում պետք է կազմակերպվի ամեն օր` հետապնդելով մեկ գլխավոր նպատակ, 

այն է` սկսնակին աստիճանաբար ցույց տալ մանկավարժական վարպետության ու 

իմաստության ճանապարհը, նրա սեփականությունը դարձնել այլ գիտելիքը, որը վաղը 

նա պիտի տա իր սաներին: Աշխատելով առողջ փոխհարաբերություններ ունեցող ուժեղ 

կոլեկտիվում` ուսուցիչը յուրացնում է հասարակության փորձը, նաև այն 

մասնագիտական միջավայրի փորձը, որին նա պատկանում է: Իմաստաբար մտածող ու 

դատող, իր վարքն ու գործունեությունը կատարելագործող ուսուցիչն աշխատում է 

բարեփոխել իր բնույթը: Աշխատում է մշտապես լինել բարի, պարկեշտ, ազնիվ, համեստ, 

պարզ, կարեկցող, զգուշանում է գոռոզությունից, չար նախանձից և այլ երևույթներից: 

Բոլոր հարցերում վարպետացած, իմաստնացած ուսուցիչը դասարան մտնելուց առաջ իր 

ցավը, մռայլված, մթամած դեմքը, վատ տրամադրությունը, ապրումները թողնում է 

դրսում, ինչպես ժողովուրդը կասեր` ՙտալիս է քամուն՚ և ժպտալով, ինչպես ծագող արևը, 

մտնում դասարան: 
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Ուսուցչի ընդունակությունները 

 

           Կազմակերպչական ընդունակություն: Կազմակերպչական ընդունակությունը ունի 

երկու կողմ. առաջին` ինչպես կազմակերպել ու համախմբել դասարանական կոլեկտիվը, 

երկրորդ` ինչպես կազմակերպել իր ուսումնական գործունեությունը:   

         Առաջինի դեպքում ուսուցիչը ստեղծում է կուռ կոլեկտիվ: Ուսումնասիրում է 

դասարանի յուրաքանչյուր աշակերտի հոգեբանական ու անհատական 

առանձնահատկությունները: Երկրորդի դեպքում պլանավորում է իր աշխատանքները, 

ուշի-ուշով ուսումնասիրում է ուսումնական պլանը, ուսումնական ծրագրերը, 

ուսումնական ձեռնարկները, մանկավարժության գծով հրատարակված նոր 

մենագրությունները, հոդվածները, ուսուցիչների առաջավոր փորձը և այլն:   

        Դիդակտիկական ընդունակությունը  ուսուցչի կողմից աշակերտների ուսումնական 

նյութը հաղորդելու, այն մատչելի դարձնելու, նյութն ու հիմնախնդիրները պարզ ու 

հասկանալի մատուցելու, առարկայի նկատմամբ հետաքրքրություն առաջացնելու, 

աշակերտների մեջ ակտիվ, ինքնուրույն միտք արթնացնելու ընդունակությունն է: 

Ուսուցիչը ուսումնասիրվող նյութը պարզաբանում է ամենայն մանրամասնությամբ, այն 

դարձնում ապացուցելի, հիմնավորում օրինակներով ու փաստերով: Ուսումնական 

նյութը մատուցելիս առանձնացնում է նրա հիմնախնդիրները, գլխավոր կողմերը, դրանք 

դարձնում դյուրըմբռնելի: Անպայման հաշվի է առնում դպրոցականների տարիքային 

հնարավորությունները, պատրաստվածության և զարգացման մակարդակները: 

Արտաքին նշաններից հասկանում է, թե աշակերտները ինչը գիտեն, ինչը` ոչ:  

         Ակադեմիական ընդունակությունը ուսուցչի կողմից ավանդվող ուսումնական 

առարկայից ունեցած ընդունակությունն է: Այդպիսի ուսուցիչը երբեք չի բավարարվում 

ուսումնական դասընթացի ծավալով: Նա անընդհատ համալրում է իր գիտելիքները: Իր 

առարկայի գծով զբաղվում է ինքնակրթությամբ, ուսումնասիրում է լրացուցիչ 

գրականություն, սկզբնաղբյուրներ, հետևում գիտությունների նորույթներին: Անընդհատ 

խորանում է իր առարկայի մեջ: Այսինքն նա անընդմեջ աշխատում է ակադեմիապես:              

        Պերցեպտիվ ընդունակությունը ուսուցչի կողմից աշակերտի ներաշխարհը 

թափանցելու ընդունակությունն է: Մանկավարժական վարպետություն ունեցող 

ուսուցիչը աշակերտի ամենաչնչին նշաններից, արտաքին դրսևորումներից կռահում է 

նրա ներքին վիճակի փոփոխությունները: Արտաքին նշանները, արտաքին 

դրսևորումները մարդու ներաշխարհը ցույց տվող նշաններն են: Այն ուսուցիչը, ով չունի 

իր սանի ներաշխարհը թափանցելու, նրա էության կողմերը ճանաչելու ընդունակություն, 
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նա պետք է թողնի դպրոցը: Ուսուցիչը պետք է կարողանա որոնել ու գտնել դեպի 

աշակերտի սիրտը տանող ուղիները: Այդ նպատակով, բացի վիճակների արտաքին 

դրսևորումներից, նա կարող է օգտվել գիտամանկավարժական հետազոտությունների 

մեթոդներից:   

           Խոսքային ընդունակությունը ուսուցչի մտքերն ու զգացմունքները խոսքի, ինչպես 

նաև դիմաշարժության ու մնջախաղի միջոցով պարզ և հստակ արտահայտելու 

ընդունակությունն է: Սա զուգակցված (կոմպլեքսային) մասնագիտական 

ընդունակություններից է: Վ.Ա.Կրուտեցկին գրում է. «... ինֆորմացիայի հաղորդումը 

ուսուցչից աշակերտին կրում է հիմնականում ազդարարային, խոսքային բնույթ»: Այստեղ 

նկատի է առնվում ինչպես խոսքի ներքին (բովանդակային), այնպես էլ արտաքին 

առանձնահատկությունները: Հմուտ ուսուցիչը իր խոսքն այնպես է կառուցում, որ 

առաջին իսկ բառից, նախադասությունից ակտիվացնում է դպրոցականների միտքը և 

ուշադրությունը: Ուսուցիչն իր խոսքին պետք է գեղարվեստական հնչեղություն, 

արվեստի բնույթ: Աշակերտների համար բոլորովին էլ դուրեկան չէ լսել միապաղաղ, 

միալար, ձգձգված խոսք: Բազմափորձ ուսուցիչը խուսափում է խոսքի դանդաղ տեմպից, 

քանի որ այն առաջացնում է ձանձրույթ: 

         Ուսուցչի անառարկելի հեղինակության հասնելու ընդունակությունը ուսուցչի` իր 

սաների վրա հուզական-կամային ազդեցության և այդ հիման վրա նրանց մոտ 

հեղինակություն ձեռք բերելու ընդունակությունն է: Ուսուցիչն այդ հեղինակությունը 

ձեռք է բերում իր կողմից դասավանդվող առարկան խորապես գիտենալու, 

նրբազգացության, մանկավարժական տակտի շնորհիվ: Հանրահայտ ճշմարտություն է, 

հեղինակությունն արհեստականորեն ձեռք չի բերվում, այն ձևավորվում է բնական 

ուղիով, ստեղծարար աշխատանքում: Ուսուցիչն ինքն է իր էության հատիչներով հղկում 

ու ձևավորում իր համբավն ու հեղինակությունը:  

              Ուսուցչի կոմունիկատիվ ընդունակություն: Կոմունիկատիվ 

ընդունակությունները հիմնավորվում է ուսուցչի հետևյալ որակներով.  

• Աշակերտների նկատմամբ ունեցած խելամիտ սիրով:  

• Դպրոցականի անձի ու արժանապատվության հանդեպ հարգանքի ու նրան 

ներկայացվող պահանջկոտության միասնությամբ:  

• Գործարար շփումով:  

• Երեխաների նկատմամբ վստահության և մանկավարժական համբերատարության 

միասնությամբ:  

• Դպրոցականների հետ շփման մեջ կամային հավասարակշռությամբ:  

• Ուսուցչի անմիջականությամբ ու պարզությամբ: 

• Ուսուցչի անկեղծությամբ ու բարյացակամությամբ:  
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      Ուսուցչի մանկավարժական երևակայությունը ուսուցչի` իր սանի ապագան, 

հեռանկարը կանխագ ուշակելու ընդունակությունն է: Դա երեխայի այս կամ այն որակի 

զարգացումը կանխագուշակելու կարողությունն է, որն անկասկած, կապված է 

մանկավարժի լավատեսության հետ: Ուսուցիչը պետք է հավատա իր սանի և` ուսման, 

և` դաստիարակության հաջողությանը: Առանց դրանց անհնար է կանխագուշակել 

դպրոցականի ապագան, հեռանկարը, առաջընթացը: Իր սանի ապագան, հեռանկարը 

սխալ կանխագուշակող ուսուցիչը կարող է խաղալ նրա ճակատագրի հետ: Ոչ մի 

նշանակություն չունի, թե դպրոցականն ինչպես է սովորում: Հոգու աչքերով պետք է 

տեսնել և հոգու կանչով կռահել նրա աստեղային ոգին, նրա հզոր «միջուկը»:  

              Ուշադրությունը բաշխելու ընդունակություն: Ուսուցչի գործունեության մեջ 

կարևոր նշանակություն ունի ուշադրությունը բաշխելու ընդունակությունը: Դրա համար 

հիմք են հանդիսանում զարգացած ուշադրության բոլոր հատկությունները, ծավալը, 

ուժը, փոխանցելիությունը, ուշադրությունը կարգավորելու հմտությունը և այլն: 

Փորձառու ուսուցիչը ուշադրությամբ հետևում է իր կողմից ուսումնական նյութի 

շարադրանքին, իր մտքի ծավալմանը: Այդ ընթացքում իր տեսադաշտում է պահում 

դասարանի բոլոր աշակերտներին: Ուսուցչի աշխատանքի վրա մեծ ազդեցություն են 

գործում նրա ժամանակավոր հոգեվիճակները. Օրինակ` տրամադրությունը: Ուրեմն նա 

պետք է կարողանա տիրապետել իր հոգեկան վիճակին` անհաջողություններից, 

թերություններից խուսափելու համար: Ոչ մի պարագայում չպետք է ենթադրել, թե 

ուսուցչին խորթ են զգացմունքները, զգացումները, հույզերը, կրքերը: Գործի բերումով նա 

կարող է ուրախանալ, տխրել, նեղանալ, վիրավորվել, մռայլվել, ձայնը փոքր-ինչ 

բարձրացնել, զայրանալ: Ուսուցչի արտաքինը` կեցվածքը, քայլքը, ձայնը, խոսելու տոնը 

պետք է գտնվեն իր իսկ ուշադրության կենտրոնում: 
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4. Դիդակտիկա: Հասկացություն դիդակտիկայի  մասին, նրա 

հիմնական  հասկացությունները,ուսուցման գործընթացի 

էությունը/ գործառույթները, կառուցվածքը, 

օրինաչափությունները/, ուսուցման սկզբունքները 
 

 

            Դիդակտիկան առաջացել է հունարեն «դիդակտիկոս» բառից, նշանակում է 

ուսուցանող: Դիդակտիկայի գիտական հիմքերը դրել է Յան Ամոս Կոմենսկին` իր 

«Մեծ դիդակտիկա» աշխատությամբ` բնորոշելով այն որպես «բոլորին ամեն ինչ 

սովորեցնելու արվեստ»: 

          Դիդակտիկան մանկավարժության այն ճյուղն է, որն ուսումնասիրում է 

ուսուցման, կրթության և զարգացման օրինաչափությունները: Այն գիտականորեն 

հիմնավորում է կրթության բովանդակությունը, նպատակները, ուսուցման համար 

ընտրված մեթոդները, միջոցները և որոշում ուսուցման կազմակերպման ձևերը: 

Վերջիններս փոփոխվում և կատարելագործվում են` հաշվի առնելով հասարակական 

նոր պահանջները, գիտատեխնիկական առաջընթացը և գիտությունների զարգացման 

միտումները:            

           Դիդակտիկան հիմնավորված պատասխաններ է տալիս հետևյալ հարցերին. 

ինչու սովորեցնել, ինչպես սովորեցնել, որտեղ սովորեցնել, կազմակերպման ինչպիսի 

ձևերով սովորեցնել, ում սովորեցնել:  

Դիդակտիկան ուսումնասիրում է նաև ուսումնական առարկաներն ու դրանցում եղած 

գիտելիքների յուրացման առանձնահատկությունները, այսինքն` դիդակտիկայի 

ուսումնասիրության առարկա են հանդիսանում նաև մասնավոր մեթոդիկաները: 

Դիդակտիկայի հետազոտության առարկան ուսուցման, դասավանդման, կրթության և 

մասնավոր մեթոդիկանների միասնությունն է և առանց մեկի կամ մյուսի չի կարող 

իրականացվել ոչ ուսուցում, ոչ կրթություն և ոչ էլ զարգացում: Դրանք օրինաչափորեն 

փոխկապակցված են միմյանց և դաստիարակության հետ: Առանց ուսուցման և 

կրթության չկա և չի կարող լինել կազմակերպված դաստիարակություն և այլն:  

       Ժամանակակից դիդակտիկան ունի բազմաթիվ ու բազմաբնույթ խնդիրներ:   

        Առաջինը` դաստիարակության վրա ուսուցման ունեցած ներգործությունն է: Այս 

խնդիրը լուծելու համար անհրաժեշտ է ուժեղացնել սովորողների գաղափարական 

դաստիարակությունը` ձևավորելով նրանց գիտական աշխարհայացքը: Այս խնդրի 

լուծումը ենթադրում է նաև կրթության բովանդակության բարեփոխում և 

ուսումնական առարկաների աշխարհայացքային գաղափարների ձևավորումը: Այս 

խնդրում կարևոր նշանակություն ունի ուսուցչի կողմից օգտագործվող ուսուցման այն  
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մեթոդները, որոնք ուղղված են սովորողների իմացական ակտիվության և 

ինքնուրույնության զարգացմանը:    

         Դիդակտիկայի երկրորդ կարևոր խնդիրը սովորողների մտածողության ու 

ճանաչողական որակների զարգացումն է` հայտնագործություն կատարելու 

ունակության, երևույթների մեջ գլխավորը տեսնելու կարողության, դժվարին 

իրավիճակները հաղթահարելու պատրաստակամության, մտածական և 

որոնողական գործունեության յուրահատկությունների դաստիարակման միջոցով:  

        Ժամանակակից դիդակտիկայի երրորդ կարևոր խնդիրը անձի ճանաչողական 

ակտիվության և ինքնուրույնության զարգացումն է: Այս խնդրի լուծումը կապված է 

անձի գիտելիքների համալրման, նրա կուլտուրայի բարձրացման և հոգևոր 

հետաքրքրությունների բավարարման հետ, որի իրականացումը պահանջում է 

սուբյեկտի մշտական ակտիվություն և հոգեբանական նախապատրաստվածություն: 

         Դիդակտիկայի չորրորդ կարևոր խնդիրը ուսուցման որակի և 

արդյունավետության բարձրացումն է, որը պահանջում է առավելագույնս բարեփոխել 

կրթության բովանդակությունը, ուսումնական պլանները, ծրագրերը, դասագրքերը: 

Ամեն մի դաս պետք է լուծի կրթական, դաստիարակչական և զարգացման խնդիրներ:  

         Դիդակտիկայի հատուկ հասկացություններից են ուսուցման գործընթացը, 

դասավանդումը, ուսումը, ուսումնական առարկա, ուսումնական նյութ, ուսուցման 

մեթոդ, դաս, ուսուցիչ, ուսուցման միջոց, ուսուցման հնար, ուսուցման սկզբունք, 

ուսուցման կազմակերպման ձևերը  այլ հասկացությունները:  

         Դիդակտիկայի հիմնական հասկացություններն են` կրթության 

բովանդակությունը, ուսուցման գործընթացը, ուսուցման սկզբունքները, ուսուցման 

մեթոդները, ուսուցման կազմակերպման ձևերը, աշակերտների գիտելիքների 

վերահսկողությունը:  

Քննարկենք առանձին-առանձին:  

          Կրթության բովանդակությունը գիտելիքների կարողությունների, 

հմտությունների այն ծավալն է, որը սահմանված է ուսումնական ծրագրերով և որի 

յուրացումը նպաստում է սովորողների մտավոր ու ֆիզիկական զարգացմանը, 

գիտական աշխարհայացքի ձևավորմանը, կյանքին ու աշխատանքին 

նախապատրաստմանը: Կրթության բովանդակության մեջ ընդգրկվում է այն ամենը, 

ինչն անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր մարդուն` ստեղծագործ անձնավորություն 

դառնալու համար:  

           Ուսուցման գործընթացը ուսուցանողի և սովորողի ակտիվ, 

նպատակաուղղված, փոխկապակցված փոխազդեցություններն են, որոնց միջոցով 

սովորողների մեջ ձևավորվում են որոշակի գիտելիքներ, կարողություններ, 

հմտություններ, գործունեության վարքի փորձ, ինչպես նաև անձնային որակներ: 
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Որպես առանձնահատուկ գործընթաց` ուսուցումն իրականացվում է ուսումնական 

որևէ հաստատությունում` դպրոցում, բուհում և այլն:  

           Ուսուցման սկզբունքները այն կարևորագույն դիդակտիկական պահանջների 

համակարգն են, որոնց պահպանմամբ կարելի է ապահովել ուսուցման գործընթացի 

արդյունավետ գործողությունը: Դրանք հենվում են հայտնաբերված գիտական 

օրինաչափությունների և մանկավարժական գործունեության առաջավոր փորձի վրա: 

Ուսուցման սկզբունքներն օգնում են համալիր ձևով լուծել կրթության, 

դաստիարակության, զարգացման խնդիրները, ձևավորել սովորողների գիտական 

աշխարհայացքը:  

         Ուսուցման մեթոդները: «Մեթոդը» հունարեն «մեթոդոս» բառից է, նշանակում է 

ուղի, եղանակ: Մեթոդ ասելով ըմբռնվում է գործունեության եղանակների և 

հնարների յուրահատուկ համակարգ, որն ապահովում է գործունեության խնդիրների 

իրականացումը: Այն ուսուցչի համար դասավանդման, իսկ աշակերտների համար 

գիտելիքներ, կարողություններ, հմտություններ յուրացնելու եղանակն է, այսինքն` 

ուսուցչի և աշակերտների առանձնահատկությունների դրսևորումը ուսուցման 

գործընթացում: Ուսուցման գործընթացում բացի մեթոդից կիրառվում է նաև հնարը, 

որը մեթոդի բաղկացուցիչ մասն է կազմում: Օրինակ, ինչպես ձեռք բերված 

գիտելիքները ճիշտ կիրառել պրակտիկայում:  

Մեթոդները ուսուցման գործընթացի բաղադրամասերն են, որոնք օգնում են 

իրագործել ուսուցման նպատակները, խնդիրները, բովանդակությունը, սովորողների 

համակողմանի ու ներդաշնակ զարգացումը:  

          Ուսուցման կազմակերպման ձևը ուսուցման գործընթացի արտաքին 

դրսևորումն է, որը բնութագրվում է մանկավարժի և սովորողի փոխհարաբերության 

բնույթով, ուսումնական աշխատանքի ընթացակարգով, ուսումնական 

պարապմունքների բաշխման ժամանակով, կազմակերպման և տեղի առումով, 

սովորողների կազմով (խմբային, անհատական և այլն): Ուսուցման կազմակերպման 

ձևը կարող է հանդես գալ որպես կոնկրետ միջոցառում (դաս, լաբորատոր 

աշխատանք, դասախոսություն, էքսկուրսիա և այլն) կամ որպես ուսուցման 

կազմակերպման մի շարք ձևերի համակցություն` որպես համակարգ:  

          Վերահսկողությունը լայն իմաստով ինչ-որ բանի ստուգումն է: Սովորողների 

ուսուցման արդյունքների ստուգումը ուսուցման գործընթացի բաղադրամասերից է: 

Դա սովորողների ձեռք բերած գիտելիքների, կարողությունների, հմտությունների 

ստուգումն ու գնահատումն է: Ուսուցման արդյունքների ստուգումը դիտվում է որպես 

մանկավարժական ախտորոշում, այսինքն թե սովորողներն այս կամ այն առարկայից, 

բաժնից, որքան գիտելիքներ, կարողություններ ու հմտություններ են յուրացրել: 
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Ուսուցման գործընթացի էությունը/ գործառույթները, կառուցվածքը, 

օրինաչափությունները/ 

 

        Ուսուցման գործընթացը  ուսուցիչների և աշակերտների փոխկապակցված, իրար 

հաջորդող  ու փոփոխվող  փոխազդեցություն է, որի ընթացքում լուծվում են  

սովորողների կրթության, դաստիարակության և ընդհանուր զարգացման խնդիրները:  

        Ուսուցման գործընթացը   նպատակաուղղված մանկավարժական  գործընթաց է / 

կամ դրա մի մասն է/,որը խթանում է սովորողների գործունեությունը` գիտական 

գիտելիքներ,  կարողություններ ու հմտություններ ձեռք բերելու, իրենց 

ստեղծագործական ընդունակությունները զարգացնելու, գիտական աշխարհայացք, 

բարոյական որակներ  ու համոզմունքներ ձևավորելու համար:  

       Ուսուցման գործընթացը իրականացվում է ուսուցչի և աշակերտի  

փոխազդեցության ընթացքում: Ուսուցման գործընթացը դասավանդման և ուսման 

գործընթաց է, ճանաչողական գործունեություն: Դա ամբողջական,  իրար հաջորդող  

ու փոփոխվող,  փոխկապակցված  փոխազդեսությունների գործընթաց է` 

սովորողների կողմից  գիտակցականորեն  գիտական գիտելիքներ, կարողություններ 

ու հմտություններ  յուրացնելու, դրանք պրակտիկայում  կիրառելու, իրենց  

ինքնուրույն մտածողությունն զարգացնելու համար: Ուսուցումն ունի երկողմանի 

բնույթ:  

         Ուսուցման գործընթացը  կատարում է երեք  գլախավոր գործառույթ ` կրթական, 

դաստիակչական և զարգացնող: Կրթական գործառույթը  ունի նեղ ու լայն  իմաստ: 

Նեղ իմաստով այն իրականացնում է  գիտական գիտելիքների յուրացումը: Լայն 

իմաստով կրթական գործառույթը սովորողներին ընձեռում է համաուսումնական 

կարողություններ ու հմտություններ յուրացնելու հնարավորություն: Ուսուցման 

դաստիրակչական գործառույթի միջոցով ձևավորվում են սովորողների հայացքները, 

համոզմունքները, գիտական աշխարհայացքը, վարքը, իդեալները, քաղաքացուն 

հատուկ գծերը: Ուսուցման զարգացնող գործառույթը ավելի արդյունավետ է գործում, 

երբ այն ընդգրկում է սովորողների գործունեության տարբեր ոլորտներ/ շարժական, 

ինտելեկտուալ, մոտիվացիոն և այլն/:  

 

Ուսուցման գործընթացի կառուցվածքը 

 

         Գործընթացը  բաղկացած է երկու մասից` դասավանդումից  և ուսումից: 

Դասավանդումը  ուսուցչի գործունեությունն է, իսկ ուսումը` աշակերտի կամ 

աշակերտական կոլեկտիվի: Դասավանդումն իրականացնում է ուսուցիչը: Նա 

ղեկավարում է  աշակերտների ճանաչողական գործունեությունը: Ուսումը 

սովորողների կողմից սոցիալական, մշակութային փորձը,  գիտելիքները 
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կարողությունները, հմտությունները յուրացնելու գործընթացն է, նրանց 

ինքնուրույնությունը լրիվ ապահովելու պայմանով: Անհնար է իրականացնել   

ուսուցման գործընթացն առանց ուսուցչի և աշակերտների միաժամանակյա  

գործունեության: Երկու կողմերի գործունեությունը  ոչ թե իրարից  անջատ են, այլ 

փոխազդեցություններ են: 

       Ուսուցումը նպատակաուղղված գործընթաց է, որը ուղղված է շրջապատող 

աշխարհի ուսումնասիրությանը, նրա պատմությանը, զարգացմանը, 

գործունեությանը: Ուսուցումը փոխկապակցված է զարգացման հետ, և դա 

մանկավարժության կարևոր պրոբլեմներից է դարձել:Այդ պրոբլեմին անդրադարձել 

են Կոմենսկին, Ուշինսկին, Վիգոտսկին: Ուսուցումը և զարգացումը երկու անկախ 

գործընթացներ են: Ուսուցումը օգտագործում է այն հնարավորությունները, որոնք ի 

հայտ են գալիս զարգացման ընթացքում:   

           Ուսուցչի առաջավոր փորձը և ժամանակակից դիդակտիկական 

ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ ուսուցման կառուցվածքը ենթադրում է 

հետևյալ հիմնական փուլերի գոյությունը. 

1) Նախապատրաստական փուլ, որը կարելի է բաժանել ենթափուլերի                   

  ա) տեխնիկական նախապատրաստվածություն` պայմանների ապահովում և 

պլանավորում,  

բ) հոգեբանական նախապատրաստվածություն, որը բաղկացած է հետևյալ 

քայլերից. աշակերտների հոգեբանական մոբիլիզացում, աշխատանքային 

իրադրության ստեղծում, ճանաչողական խնդրի դնում և գիտակցում: 

2)  Նոր նյութի ընկալման փուլ (ըմբռման կազմակերպում, հաղորդում և այլն):  

Ուսուցման գործընթացը, չնայած կառուցված է վերոհիշյալ առանձին փուլերից, բայց իր 

ամբողջության մեջ ներկայացնում է միաձույլ միասնություն, որի վերջնարդյունքը 

ուսուցանվող գիտելիքների, դատողությունների և հմտությունների ամբողջական 

յուրացումն է: Ուսուցումը երկկողմանի գործընթաց է: Սովորեցնողը սովորեցնում է, 

սովորողը` սովորում: Ուսուցման գործընթացում առանձնանում է դասավանդումը, որն 

իրականացնում է ուսուցիչը, որի ընթացքում ուսուցիչը աշակերտներին հաղորդում է 

մարդկության կուտակված սոցիալական, մշակութային փորձը, զարգացնում է նրանց 

ճանաչողական գործունեությունը:           

           Ուսումը աշակերտների կողմից սոցիալական, մշակութային փորձը, գիտելիքները, 

կարողությունները, հմտությունները յուրացնելու գործընթացն է, նրանց 

ինքնուրույնությունը լրիվ ապահովելու պայմանով: Սակայն աշակերտը պասիվ 

արարած չէ, որ անքննադատ յուրացնում է ուսուցչի մտքերը: Նորմալ ինքնուրույն 

մտածողության տեր աշակերտն ակտիվ սուբյեկտ է, որն իր որոշակի վերաբերմունքն է 

ցուցաբերում ուսուցչի հայտնած մտքերի, դատողությունների նկատմամբ` ընդունում 

կամ մերժում դրանք: 
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 Ուսուցման գործընթացը չպետք է դիտել որպես միայն դասավանդման և ուսման 

մեխանիկական գումար, եթե այդպես լիներ այն կարող էր միայն ձանձրույթ պատճառել: 

Մինչդեռ, ինչպես հայտնի է, ուսուցչի և աշակերտների փոխազդեցությունների 

ընթացքում ստեղծվում են սովորողների ուսման մոտիվացիայի, նրա նկատմամբ 

դրական վերաբերմունքի, նրանց պարտքի ու պատասխանատվության ձևավորման, 

դասարանում առողջ մթնոլորտ ստեղծելու պայմանները: 

         Ուսուցչի մասնագիտական պատրաստվածությունը, գիտելիքները մատուցելու 

վարպետությունը, օբյեկտիվությունը, աշակերտների նկատմամբ ջերմ վերաբերմունքը, 

գործունեության կազմակերպվածությունը, մանկավարժական տակտը և այլն, 

նպաստում են յուրացման գործընթացին: 

           Յուրաքանչյուր մանկավարժական գործընթաց սովորաբար սկսվում է 

նախապատրաստականից, ընդ որում` նախապատրաստական փուլը կարող է լինել 

ուսուցման նախորդ ցիկլի ավարտը:  

           Ուսուցման գործընթացի երկրորդ առավել պատասխանատու փուլը, ուսումնական 

նյութի ընկալման կազմակերպումն է: Որպես մանկավարժական խնդիր, սովորողների 

ընկալման կազմակերպումը ենթադրում է փաստերը, երևույթները, առարկաները նրանց 

ներկայացնելը: Կախված այն բանից, թե ուսումնասիրության առաջարկվող նյութը 

ինչքանով է մոտ սովորողի անձնական փորձին` ընբռնումը կարելի է կազմակերպել 

երևույթի անմիջական ընկալմամբ` դիտում, լաբորատոր փորձ, գործնական աշխատանք 

և այլն:  

         Ուսուցման գործընթացի մյուս փուլը` ընկալած նյութի իմաստավորումն է: 

Իմաստավորման առաջին փուլը` ըմբռնումն է: Ըմբռնումը որպես իմաստավորված 

ընկալում, ըստ էության նախորդ փուլի ֆունկցիաների իրականացումն է տվյալ փուլում, 

որն ապահովում է իմացության շղթայի օղակների անխզելիությունը: Մյուս փուլը 

ուսումնական առաջադրանքը հասկանալն է, որին էլ հաջորդում է խնդրի լուծումը: 

Խնդիրը լուծել հնարավոր է առանց հասկանալու, մեխանիկորեն, այդ դեպքում 

ուսուցումը կորցնում է իր ֆունկցիան, նշանակությունը դառնում է անիմաստ: 

Ուսուցման գործընթացի չորրորդ փուլը գիտելիքների ամրապնդման, կարողությունների 

և հմտությունների ձևավորման փուլն է: Գիտելիքների ձեռքբերումն ու պահպանումը 

մանկավարժական գործընթացի որոշիչ խնդիրն է: Իմաստավորման փուլում տեղի է 

ունենում գիտելիքների որոշ ամրապնդում, որոշ ժամանակ անց, սակայն, այդ 

գիտելիքները կլինեն կցկտուր և աղոտ: Ամրապնդման համար նոր նյութը անցյալի փորձի 

հետ կապելը անհրաժեշտ պայման է: Հնի ու նորի կապը պայմանավորված է նաև 

ուսումնական նյութի տրամաբանությամբ: Ամեն մի նոր գիտելիքների հիմքում դրվում է 

նախորդ թեմայի, նախորդ նյութի գլխավոր գաղափարները, որոնք հիմք են նոր 

գաղափարները հասկանալու և ամրապնդելու համար: Լավ է մտապահվում այն, ինչը 
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ներառվում է սովորողի աշխատանքային գործողության ոլորտում և գործնական 

աշխատանքներում (վարժություններ, լաբորատոր և գործնական աշխատանքներ):  

          Ամրապնդման մեկ այլ միջոց է մտապահման տրամաբանական (ռացիոնալ) 

ուղիների օգտագործումը: Որպես այդպիսիք դիդակտիկայում առաջարկվում է նյութի, 

տեքստի պլանավորումը: 

          Ուսումնական նյութի ամրապնդման, գիտելիքների կատարելագործման և 

խորացման կարևորագույն միջոցը կրկնություններն են: Դրանք լինում են ընթացիկ և 

ամփոփիչ կամ ընդհանրացնող:  

         Կարողությունները գիտելիքներն են գործողության մեջ: Կարողությունները նոր 

պայմաններում գիտելիքների ու ընդունակությունների կիրառելն է: Կարողությունների 

կառուցվածքում ձևավորվում և դրսևորվում են հմտությունները, որոնք գործունեության 

առանձին դրսևորումների ավտոմատացված տարրերն են: Կարողությունների և 

հմտությունների կարևոր միջոց են վարժություններն ու ինքնուրույն ուսումնական 

աշխատանքը: Գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների կիրառումն 

ուսուցման մյուս անհրաժեշտ փուլն է: 

        Գիտելիքների կիրառման հիմնական ֆունկցիան դրանց ամրապնդումը, խորացումը 

և կատարելագործումն է: Սակայն այն ունի նաև հատուկ ֆունկցիա: Գիտելիքների, 

կարողությունների և հմտությունների կիրառումը ձևավորում է աշակերտների առավել 

ինքնուրույնությունը, մոտեցնում է նրանց գիտելիքների տիրապետման մակարդակին, 

որը ուսուցման ամենաէական նպատակն ու արդյունքն է: 

        Ուսուցիչը միայն այն ժամանակ է իրականացնում ուսուցման արդյունքների 

վերջնական ստացումն ու գնահատումը, երբ արդեն սպառված է ուսուցման հատկացված 

ժամանակը և պետք է պարզել սովորողի ձեռք բերած մակարդակը` ոչ միայն ուսուցման 

արդյունքների, այլև սովորողի զարգացվածությանը մանկավարժական և սոցիալական 

գնահատական տալու համար: Այսինքն, նշանակել վերջնական գնահատական, որն 

իրավունք է տալիս սովորողին փոխադրել դասարանից դասարան, կուրսից կուրս, 

ավարտել դպրոցը, ստանալ հասունության վկայական կամ մասնագիտական 

որակավորում: 

  

Ուսուցման գործընթացի օրինաչափություննները 

 

       Օրինաչափություն ասելով հասկացվում է  երևույթների  կամ գործընթացների միջև  

օբյեկտիվորեն գոյություն ունեցող , անհրաժեշտ, էական, կրկնվող կապը, որը 

բնութագրում է նրանց զարգացումը: Թվարկենք ուսուցման գործընթացի 

օրինաչափությունները.              
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1. Ուսուցման գործընթացը  օրինաչափորեն կապված է  կրթության, 

դաստիարակության, զարգացման գործընթացների հետ, որոնք մտնում են  

ամբողջական մանկավարժական գործընթացի մեջ:  

2. Ուսուցման գործընթացը  օրինաչափորեն կապված է սովորողների ռեալ 

ուսումնական հնարավորություններից  

3. Ուսուցման գործընթացը  օրինաչափորեն կապված է այն արտաքին 

պայմաններից, որոնց մեջ այն ընթանում է:  

4. Դասավանդման և ուսման գործընթացները օրինաչափորեն  փոխկապակցված են  

ուսուցման ամբողջական գործընթացում 

5. Ուսուցման բովանդակությունն  օրինաչափորեն  կապված են նրա այն 

խնդիրներից, որոնք իրենց մեջ արտացոլում են հասարակության 

պահանջմունքները, գիտության զարգացման մակարդակն ու տրամաբանությունը, 

ուսուցման համար ռեալ ուսումնական հնարավորությունները ու արտաքին 

պայմանները:  

6. Ուսումնական  գործունեունեության  խթանման, կազմակերպման և վերահսկման 

մեթոդներն ու միջոցները կախված  են ուսուցման խնդիրներից ու 

բովանդակությունից:  

7. Ուսուցման կազմակերպման ձևերը օրինաչափորեն կախված են ուսուցման 

խնդիրներից, բովանդակությունից և մեթոդներից:  

8. Ուսոցման գործընթացի բոլոր բաղադրիչների փոխկապվածությունը 

համապատասխան պայմանների  դեպքում օրինաչափորեն ապահովում է 

ուսուցման, գիտակցված ու գործուն արդյունքները:   

 

Ուսուցման սկզբուները 

 

          Ուսուցման սկզբունքներն այն ելակետային դրույթներն են, որոնք ելնելով 

ուսուցման օրինաչափություններից և օրենքներից` ուսուցման և դաստիարակության 

հասարակական նպատակներին համապատասխան, որոշում են նրա բոլոր կողմերը` 

կազմակերպումը, բովանդակությունը:  

      Ուսուցման սկզբուներն են.   

1. Սովորողների գիտակցականության և ակտիվականության սկզբունք:  

2. Զննականության սկզբունք:  

3. Մատչելիության սկզբունք:  

4. Ուսուցման համակարգվածության, հաջորդականության, հետևողականության 

սկզբունք:  

5. Գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների հաստատուն յուրացման 

սկզբունք:  
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6. Տեսականի և գործնականի կապի սկզբունք:  

7. Գիտականության սկզբունք:  

8. Դաստիարակող ուսուցման սկզբունք   

9. Սովորողների գիտակցականության և ակտիվության սկզբունք: ??? 

 

      Գիտակցականությունը իրականում հոգեբանական արտացոլման բարձրագույն 

մակարդակն է, որը հատուկ է միայն մարդուն: Հիմնական տարրերը հասարակական 

փորձը և ընդհանրացված գիտելիքներն են:  

           Գիտակցությունը բնութագրվում է անձնավորության ակտիվությամբ, առաջին 

հերթին` ճանաչողական  ակտիվությամբ: Գիտակցականությունն ունի մոտիվացված 

արժեքային բնույթ և բնութագրվում է ինտենցիալությամբ (ըստ intentio - ձգտում), որը 

նշանակում է գիտակցության և մտածողության ուղղվածություն:  

         Գիտակցության էությունից բխում է կարևոր մանկավարժական 

օրինաչափություն` անձնավորությունը ոչ միայն ուսուցման օբյեկտ է, այլ սուբյեկտ: 

          Գիտակցության կարևոր կողմերն են ճանաչողական ակտիվությունն ու 

ինքնուրույնությունը:  

          Ժամանակակից դպրոցում գիտակցականության սկզբունքի անտեսումը բերում է 

գիտելիքների ձևական յուրացման, երբ սովորողը ձեռք է բերում գիտելիքների բառային 

թաղանթը, սերտում է դրանք, սակայն իմաստը չի հասկանում: Նման մի քանի դեպքեր 

բացահայտել է Լ.Ի.Բոժովիչը: Օրինակ. երեխան շարադրություն գրելիս պահպանում է 

ուղղագրական և քերականական կանոնները, սակայն երբ դպրոցից դուրս նրան խնդրում 

են նույն «դասը» պատմել, նա օգտագործում է առօրեական բառեր կամ նամակ գրելիս 

հաշվի չի առնում ուղղագրական կանոնները:  

        Գիտակցականության սկզբունքը ուսուցման մեթոդիկաներին ներկայացնում է մի 

շարք պահանջներ. 

• Սովորողներին առաջարկել այնպիսի գործողություններ, որ նրանք կարողանան 

դիտել, տեսնել, համեմատել երևույթները, բացահայտել ուսումնասիրվող 

երևույթները, ինչպես նաև ուսուցչի բացատրության և իրականության 

տարբերությունները:  

• Սովորեցնել ապացուցել, հիմնավորել իրենց մտքերը, ազատորեն արտահայտել 

իրենց տեսակետները:   

• Գիտակցության մակարդակի բարձրացման կարևոր միջոցներն են 

տրամաբանական ապացուցումը և հերքումը:  

•  Կարևոր նշանակություն ունի զրույցը, հատկապես «ինչու» հարցը, որը պետք է 

ուղղված լինի երևույթների պատճառահետևանքային կապերի բացահայտմանը: 

Ուսուցման զննականության սկզբունքը: Զննականության սկզբունքի առաջին գիտական 

հիմնավորման փորձը վերագրվում է Յան Ամոս Կոմենսկուն, որը ձևակերպեց 
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ուսուցման «ոսկե կանոնը». «Տեսանելին տուր տեսողությանը, շոշափելին` շոշափելիքին, 

ճաշակելին` ճաշակելիքին, և, եթե հնարավոր է, սովորելու ընթացքին մասնակից 

դարձրեք բոլոր զգայարանները»:  

        Դիդակտիկական մտքի հետագա զարգացում /մասնավորապես Դ.Ուշինսկին/ ցույց 

տվեց, որ զննականության սկզբունքի նման ըմբռնումը սխալ է. այն ամենը, ինչ 

հնարավոր է զննական ճանապարհով տալ, կաշկանդում է սովորողի վերացական 

մտածողության զարգացումը:  

        Լ.Ս.Վիգոտսկին բացահայտեց անձնավորության §ՙզարգացման գոտու¦՚ գաղափարը 

և ապացուցեց, որ զննականության դերը պետք է չափավորվի, և ՙ§եթե կրտսեր 

դպրոցականի մտածողությունը զննական է, ուրեմն այն, ինչ հնրարավոր է` չպետք է 

տալ զննական ճանապարհով¦: Զննականության միջոցները հետևյալներն են.  

1. Բնական զննականություն. դա ինքը ուսումնասիրվող, առաջարկվող երևույթն է, 

առարկան, որը ուսումնասիրվում է կամ իր բնական վիճակում, կամ 

դասարանում` բույսերը, ապարները և այլն ցուցադրելու միջոցով:  

2. Պատկերային զննականություն. ուսումնասիրվող երևույթի պատկերներ, 

նկարներ, շարժապատկերներ, ուսումնական կինո, ուսումնական 

հեռուստատեսություն և այլն:  

3. Ծավալային զննականություն. խրտվիլակներ, մոդելներ և այլն:  

4. Գրաֆիկական զննականություն. աղյուսակներ, գրաֆիկական պատկերներ, 

դիագրամներ, համակարգեր և այլն:  

5. Զննականության յուրահատուկ ձև պետք է համարել երևույթների, նյութերի 

համակարգային պատկերումը, մոդելավորումը և ուսումնասիրությունը: 

Զննականության պահանջները փոխվում են` կախված երեխայի տարիքային 

զարգացման հետ: Տարիքային փոփոխման հետ, առարկայական զննականության դերը 

աստիճանաբար նվազում է, և մեծանում է խոսքի զննականության նշանակությունը: 

      Մատչելիության սկզբունք: Մատչելիության սկզբունքի ճիշտ բացահայտումը 

հնարավոր է միայն ուսուցման օրինաչափությունների տեսանկյունից` որպես ելակետ 

ընդունելով §անձնավորության զարգացման մերձակա գոտու¦ գաղափարը: Գերմանացի 

սոցիալիստ Դյուրինգը առաջ էր քաշում այն տեսակետը, որ ապագայի դպրոցում 

կսովորեցնեն «միայն հեշտն ու հաճելին»: Ֆ.Էնգելսը իր «Անտիդյուրինգ» գրքում հատուկ 

անդրադառնալով այդ հարցին, ցույց տվեց, որ Դյուրինգի տեսակետը ոչ միայն սխալ է, 

այլև վտանգավոր: Իսկական կրթությունը չի կարող լինել միայն զվարճալի ու հեշտ, այն 

չի կարող զարգացնել սովորողին:                          «Գիտության մեջ չկա հարթ ու լայն 

ճանապարհ», - գրում է Կ.Մարքսը, - և միայն նա կարող է հասնել գիտության շողշողուն 

գագաթներին, ով հոգնելուց չվախենալով մագլցում է նրա քարքարոտ արահետներով»: 

    Մատչելիությունն անշուշտ ունի նաև դժվարություններ. դժվարությունը, եթե 

գերազանցում է սովորողի զարգացման մերձակա գոտուն, այլևս որևէ կրթական 
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նշանակություն ունենալ չի կարող, հետևաբար, մանկավարժի խնդիրն է ճիշտ գնահատել 

դժվարության այն մակարդակը, որը սովորողի զարգացման մերձակա գոտու ոլորտում է: 

Որպես մերձակա գոտի որոշելու արդյունավետ միջոց` Լ.Ս.Վիգոտսկին առաջարկում է 

սովորողին ցուցաբերվող օգնության չափը, եթե օգնության սահմաններում սովորողը 

հաղթահարում է դժվարությունը, ուրեմն այն ճիշտ և չափավոր է: Մատչելիության 

սկզբունքի կարևոր հիմքերից մեկը երեխայի տարիքային և անհատական 

առանձնահատկությունների հաշվառումն է: Մատչելիության սկզբունքի հիմքում ընկած 

է Տեզաուրուսի օրենքը. մարդու համար մատչելին այն է, ինչը համապատասխանում է 

նրա տեզաուրուսին:  

        Մատչելիության սկզբունքի պահանջները արտահայտվում են նրա չորս 

կանոններում, որոնք ձևակերպված են տարրական մանկավարժության կողմից. մոտիկից 

հեռուն, հեշտից դժվարը, պարզից բարդը, հայտնիից անհայտը:  

        Ուսուցման համակարգվածության, հաղորդականության և հետևողականության 

սկզբունք: Ուսուցման համակարգվածության, հետևողականության սկզբունքը ելնում է 

օբյեկտիվ աշխարհի զարգացման հանընդհանուր օրենքից: Օբյեկտիվ աշխարհը` 

տիեզերքը, բնությունը, մարդկային օրգանիզմը, ըստ էության, կատարյալ համակարգեր 

են, որի դրսևորումը ֆունկցիոնալ և օբյեկտիվ տրամաբանական կապի մեջ ապահովում է 

երևույթի, գոյի ամբողջականությունն ու զարգացումը: 

          Մարդկային մտածողությունն ու գիտակցությունը նույնպես կարող են զարգանալ և 

գործել միայն համակարգի մեջ: Հիմնավորելով համակարգվածության և 

հետևողականության սկզբունքը` Կ.Դ.Ուշինսկին գրում է. «Անհամակարգ գլուխը նման է 

այն մառանին, որտեղ ամեն ինչ կա, սակայն այնքան խառն է դասավորված, որ տերը 

ժամանակին ոչ մի բան չի կարող գտնել և օգտագործել»: 

  Համակարգվածության հաջորդականության և հետևողականության սկզբունքը 

պահանջում է .  

1. Երևույթներն ուսումնասիրել սերտ կապի և փոխազդեցության մեջ, նորի և հնի 

կապի մեջ: Այս սկզբունքը պահանջում է ուսուցման գործընթացի 

անընդհատություն և հետևողականություն:  

2. Ուսումնական նյութը բաժանել տրամաբանորեն իրար հետ կապված 

հարաբերականորեն ամբողջական մասերի, վերլուծել փաստերը և ապահովել 

դրանց սերտաճումը ընդհանուր դատողությունների հետ: Ցույց տալ ինչ 

հետևություններ են բխում ասվածից և որտեղ պետք է դրանք կիրառվեն:  

3. Կարևոր է միջառարկայական համակարգային կապի ապահովումը 

ուսումնական տարբեր առարկաների միջև, որը մեծապես թեթևացնում է 

հիշողության բեռը, ձևավորում է սովորողի գիտական աշխարհայացքը:  

4. Յուրաքանչյուր թեմայի ուսումնասիրությունը պահանջում է ամփոփում, 

ընդհանրացումների համակարգի վերարտադրում և ամրապնդում: Գնալ 
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մասնավորից դեպի ընդհանուրը, ընդհանուրը կիրառել մասնավորի էությունը 

բնորոշելու համար:  

5. Համակարգվածության սկզբունքի կարևոր դրսևորում է ուսումնական նյութի 

յուրացման ընթացքը կանխատեսելու պահանջը, որը հնարավորություն կտա 

արժեքավորել սովորողի անձնավորության կարևոր գծերը:  

Գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների հաստատուն     յուրացման 

սկզբունքը: Գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների հաստատուն յուրացման 

սկզբունքը բխում է գիտակցության, մարդկային հիշողության զարգացման 

օրինաչափություններից և անձնավորության հասարակական գործունեության 

անհրաժեշտությունից: Եթե ուսուցումը չի տալիս մեզ կայուն արդյունքներ, չի 

զարգանում անձնավորության և չի դարձնում ավելի բարդ գործունեության համար 

պիտանի, նման կրթությունը իմաստ չի կարող ունենալ: Մարդը ինչքան շատ է կրթված, 

այնքան մեծանում են նրա սովորելու ընդունակությունները ու հնարավորությունները:    

        Գիտելիքների հաստատուն յուրացումն ունի մի շարք կարևոր կազմակերպական 

տեսանկյուններ: Կարևոր է ոչ միայն նպատակաուղղված  մեխանիզմի օգտագործումը, 

որը թեթևացնում է հիշողության բեռը: Չի կարելի ծանրաբեռնել սովորողների 

հիշողությունը ի հաշիվ մտածողության: Գիտելիքների, կարողությունների և 

հմտությունների ամփոփման ֆունկցիան են կատարում վարժությունները: 

Վարժություններն առավել մեծ արդյունք են տալիս, երբ կատարվում են 

տրամաբանական վերլուծության և իմաստավորման լրացուցիչ միջոցների կիրառմամբ:  

         Գիտելիքների հաստատուն յուրացմանը մեծապես նպաստում է կիրառումը:  

Տեսականի և գործնականի կապի սկզբունքը: Գործունեությունը (պրակտիկան) 

իմացության աղբյուր է, ճշմարտության չափանիշ և կիրառման ոլորտ: Տեսությունն 

առանց գործնականի գոյություն չունի և անիմաստ է:   

        Տեսականի և գործնականի կապը նաև սոցիալական կարևոր պատկեր է: Սովորելու 

կարևոր նպատակը սովորողի անձնավորության ձևավորումն է և ստացված գիտելիքի 

գործունեության մեջ ներդնելը, հետևաբար կապը կյանքի և անհրաժեշտ գործունեության 

հետ` սույն սկզբունքի կարևոր պահանջն ու նպատակն է:  

       Տեսության ու գործնականի կապի սկզբունքը առավել խոր իմաստավորվում և 

իրականացվում է գիտականության սկզբունքի պահանջների համակարգում: 

Գիտականության սկզբունքը: Գիտականության սկզբունքը ելնում է իմացաբանական այն 

կարևոր օրինաչափություն արտացոլող դրույթից, որ աշխարհը ճանաչելի է: 

Գիտականության սկզբունքը կարևոր պահանջներ է ներկայացնում բովանդակությանը: 

Գիտականության սկզբունքի կարևոր պահանջը ճշմարտացիության պահանջն է: Երբեք 

չի կարելի թույլ տալ դասավանդող գաղափարների պարզունականացում, աղավաղում, 

չի կարելի կամայական մեկնաբանություն տալ ուսումնասիրվող հասկացություններին: 

Գիտական գաղափարները պետք է ձևակերպված լինեն գիտական հասկացություններով:  
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        Գիտականության սկզբունքը պահանջում է ոչինչ չպարտադրել` հենվելով միայն 

հեղինակության վրա: «Ամեն ինչում սովորողը պետք է կասկածի գոնե մեկ անգամ, 

ստուգի իր կասկածները, հայտնաբերի և ապացուցի գաղափարը, որպեսզի դրանք 

վերածվեն սեփական գիտական համոզմունքների»: 

        Գիտականության սկզբունքի կարևոր պահանջը գիտական օրինաչափությունների, 

օրենքների և եզրակացությունների հատուկ ձևակերպումն է:  

Դաստիարակող ուսուցման սկզբունքը: Դաստիարակող ուսուցման սկզբունքը 

մանկավարժական մտքի պատմության մեջ առաջ է քաշել ականավոր գիտնական 

Անանիա Շիրակացին: Նրա կազմած դասագրքերը դաստիարակչական բնույթ են կրում 

թե ուղղակի, և թե անուղղակի առումով: Ուսուցումը անպայման դաստիարակություն է: 

Սակայն չի կարելի ասել, թե ոսուցումը դաստիարակում է միայն դրական հատկանիշեր: 

Ուսուցումը անպայման դաստիարակում է, նշանակում է, եթե լավ չի դաստիարակում, 

ապա վատ է դաստիարակում: Եթե ջանասիրություն չի դաստիարակում, այդ դեպքում 

դաստիարակում է ծուլություն և անպատասխանատվություն, եթե կարգապահություն չի 

դաստիարակում, դաստիարակում է անկարգապահություն, եթե հայրենասիրություն չի 

դաստիարակում, դաստիարակում է եսասիրություն, թուլամորթություն և դարձնում է 

սանին ոչ անհրաժեշտ էակ:            

      Յուրաքանչյուր ուսումնական առարկա ունի դաստիարակչական առանձնահատուկ 

հնարավորություններ. մաթեմատիկական կարող է դաստիարակել ճշտապահություն, 

տրամաբանական հետևողականություն, բնագիտությունը` դիտողականություն, 

պատվաստել սեր դեպի բնությունը, գրականությունը` մայրենի լեզուն, պամությունը` 

հայրենասիրություն և այլն:   

       Ուսուցման մեթոդները նույնպես դաստիարակում են: Զրոույցը կարող է 

դաստիարակել խոսքի կուլտուրա, հարգանք դիմացինի նկատմամբ, 

պատասխանատվություն իր խոսքի համար, համարձակություն, իր մտքերը 

պաշտպանելու կարողություն և այլն:  

       Ազգային դաստիարակությունը դաստիարակող ուսուցման կարևոր պահանջներից 

մեկն է: Յուրաքանչյուր երկրում ուսուցման կարևոր դաստիարակչական ֆունկցիան 

ազգային դաստիարակությունն է:   
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5. Կրթության  բովանդակությունը, այն արտացոլող 

փաստաթղթերը /չափորոշիչներ, ուսունմնական պլան, ծրագիր, 

դասագիրք, ձեռնարկ/ 
 

 

 

          Կրթության բովանդակությունը գիտելիքների կարողությունների, հմտությունների 

այն ծավալն է, որը սահմանված է ուսումնական ծրագրերով և որի յուրացումը 

նպաստում է սովորողների մտավոր ու ֆիզիկական զարգացմանը, գիտական 

աշխարհայացքի ձևավորմանը, կյանքին ու աշխատանքին նախապատրաստմանը: 

Կրթության բովանդակության մեջ ընդգրկվում է այն ամենը, ինչն անհրաժեշտ է 

յուրաքանչյուր մարդուն` ստեղծագործ անձնավորություն դառնալու համար: 

           Աճող սերնդի համակողմանի զարգացման համակարգում առանձնահատուկ տեղ է 

գրավում ընդհանուր կրթությունը, որն իրագործվում է տարրական, միջին և ավագ 

դպրոցների միջոցով որոնք սովորողներին տալիս են միջնակարգ կրթություն:  

          Ընդհանուր կրթության նպատակն է երեխաներին ընդգրկել հիմնարար 

գիտությունների հիմունքների յուրացման գործընթացում:  

• Ընդհանուր կրթությունը սովորողներին զինում է այն անհրաժեշտ գիտելիքներով, 

կարողություններով, հմտություններով, որը մարդկությունը կուտակել է դարերի 

ընթացքում, որոնց անհրաժեշտ է տիրապետել` աշխարհի բնության ու 

հասարակական կյանքի մասին իմանալու ամենաանհրաժեշտը, պիտանին, 

ձևավորել նրանց գիտական աշխարհայացքը, հնարավորին չափ զարգացնել 

հասուն անձնավորության և վառ անհատականության ձևավորումը: 

• Գիտելիքը բնական, հասարակական երևույթների ճշգրիտ արտացոլումն է մարդու 

 ուղեղում կամ մտախոհության մեջ :   

• Կարողությունը ` մարդու ձեռք  բերած գիտելիքների հիման վրա 

գործողությունները 

 հաջողությամբ կատարել, դրված խնդիրները առկա պայմաններին համապատասխան 

լուծել կարողանալն է:   

• Հմտությունը միևնույն գործողության բազմակի կրկնությունն է նույն կամ 

համանման 

պայմաններում, որոնք հանգեցնում են ձևավորմանը:   

  

         Ընդհանուր կրթությունից բացի տարբերում են պոլիտեխնիկական կրթությունը: 

Միջնակարգ դպրոցում պոլիտեխնիկական գիտելիքներն ամփոփված են 
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հանրակրթական զանազան առարկաների (բնագիտություն, ֆիզիկա, քիմիա, 

մաթեմատիկա և այլն) ուսումնական ծրագրերում, բացի այդ, ուսուցանվում են 

պոլիտեխնիկական բնույթի առանձին առարկաներ: Պելիտեխնիկական կրթությունն 

իրականացվում է նաև նախասիրական, արտադասարանական, արտադպրոցական 

խնբակների պարապմունքների միջոցով:  

         Իսկ մասնագիտության համար անհրաժեշտ գիտելիքների, կարողությունների, 

հմտությունների ձեռք բերումն ու յուրացումն ապահովում են հատուկ կրթական 

օջախները, որոնք են` քոլեջները, վարժարանները, պրոֆտեխնիկական 

ուսումնարանները, տեխնիկումները, բուհերը:  

          Ճյուղային սկզբունքով կազմակերպված մասնագիտական կրթությունն ընդգրկում է 

առանձին պրոֆեսիաների կամ մասնագիտությունների կրթական բովանդակությունը, 

գիտելիքները, կարողությունները, հմտությունները: Տարածքային սկզբունքով 

կազմակերպված մասնագիտական կրթությունը հիմնականում ծառայում է 

արդյունաբերական և գյուղատնտեսական խոշոր արտադրական միավորներին, որոնց 

տարածքում անմիջականորեն գտնվող կրթօջախները սպասարկում են նրանց:    

          Մասնագիտական կողմնորոշման աշխատանքները պետք է սովորողների մեջ 

ձևավորեն մասնագիտական հատկանիշներ:   

         Կրթության բովանդակությունը կազմող փաստաթղթերից է  ուսումնական պլանը: 

Ուսումնական պլանը պետական փաստաթուղթ է, տվյալ տիպի դպրոցում անցնելիք 

առարկաների ցանկª ըստ տարիների և ժամանակի: Ուսումնական պլաններն անպայման 

արտացոլում են երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման մակարդակը և պահանջները, 

հաշվի են առնում համապատասխան կրթօջախի մասնագիտական ուղղվածությունը և 

կառուցվում են որոշակի գիտական սկզբունքների հիման վրա:  

       Ուսումնական պլանի հիմքում ընկած են դիդակտիկական որոշակի սկզբունքներ. 

գիտականության, մատչելիության, համակարգայնության և հաջորդականության, 

տարիքային առանձնահատկությունների հաշվառման, տեսության և պրակտիկայի 

կապի միասնության և այլն: Ըստ գիտականության սկզբունքի, ուսումնական պլանում 

ընդգրկված գիտելիքները պետք է լինեն հավաստի, ընդգրկեն նորագույն նվաճումները:  

        Ըստ մատչելիության սկզբունքի, տվյալ առարկան պետք է մատչելի լինի 

սովորողներին: Համակարգայնության և հաջորդականության սկզբունքը կարևորում է 

գիտական հասկացությունների, օրենքների, օրինաչափությունների շարադրելը ըստ 

նրանց տրամաբանության ու կապի:  

         Տարիքային առանձնահատկությունները պահանջում են ուսուցանվող նյութն ըստ 

հերթականության համապատասխանեցնել տարիքին: Տեսության և պրակտիկայի կապի 

սկզբունքը ենթադրում է ուսուցանվող նյութը սերտորեն կապել պրակտիկային, ցույց 

տալ նրանց կիրառական նշանակությունը և այլն:  
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         Ուսումնական պլանում պիտի լինեն` դպրոցական պարտադիր ժամաքանակի 

տնօրինման կարգ, նախասիրական պարապմունքների ժամանակի տնօրինման մասին, 

օտար լեզվի ընտրության կարգի մասին: Եթե դասարանում 25 և ավելի աշակերտներ են 

նստած, ապա որոշ ուսումնական առարկաների դասավանդման ժամերին կարելի է 

դասարանը կիսել, որից էլ հետևապես որոշակիորեն փոփոխվում է ուսումնական պլանի 

կառուցվածքը:       

           Ուսումնական ծրագրերն այն փաստաթղթերն են, որոնք ներկայացնում են տվյալ 

գիտության դիդակտիկական ուսումնակարգը ըստ հերթականության և յուրաքանչյուր 

թեմայի համար սահմանված ժամերի քանակը: 

          Ուսումնական ծրագիրը կազմվում է ուսուցման սկզբունքների համաձայն: 

Յուրաքանչյուր առարկայի համար կազմվում է առանձին ծրագիր: Ուսումնական 

ծրագրերը սովորաբար ունենում են ներածական բաժին, որտեղ պարզաբանվում են 

ուսուցվող նյութի առանձնահատկությունները, ուսուցման եղանակները, ձևերն ու 

մեթոդները: Ներածականը վերաբերվում է միայն ուսուցչին: 

         Ուսուցման ծրագրերում առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվում 

սովորողների գործնական կարողությունների ու հմտությունների զարգացմանը, 

բառապաշարի հարստացմանը, խոսքի կուլտուրայի կատարելագործմանը: 

Ստեղծագործաբար աշխատող ուսուցիչներին նաև տրվում են խորհուրդներ, լրացուցիչ 

գրականության ցանկ, հանձնարարականներ դրանք օգտագործելու վերաբերյալ և այլն: 

Սովորաբար գործնական կարողություններն ու հմտությունները ստուգելու և 

զարգացնելու նպատակով տվյալ գլխի հիմնական բովանդակության վերաբերյալ 

ծրագրերում կարող են նախատեսվել հարցեր և առաջադրանքներ: Ծրագրերը 

սովորաբար կազմվում են 2 սկզբունքովª գծային և կենտրոնացված: Գծային սկզբունքով 

կազմված ծրագրերի առանձնահատկությունն այն է, որ նյութը շարադրվում է ըստ 

տրամաբանական և ժամանակային հաջորդականության, առանց կրկնություններիª 

պահպանելով ներառարկայական և միջառարկայական կապերը: Կենտրոնացված 

սկզբունքով կառուցված ծրագրերը խախտում են նյութի շարադրման տրամաբանական և 

ժամանակային կարգըª թույլատրելով որոշ նյութերի կրկնություններ պարզից` բարդը, 

դիդակտիկական կանոնի համաձայն:   

         Ծրագիրը ոչ թե պետք է կաշկանդի, այլ ստեղծագործական ազատություն տա 

վարպետ ուսուցչին: 

        Դասագրքեր և ձեռնարկներ: Դասագրքերն այն աղբյուրներն են, որոնցում 

շարադրվում է տվյալ դասարանի ծրագիրը և նրան տրված ժամանակի շրջանակներում 

առարկայի բովանդակությունըª ըստ նրա դիդակտիկական համակարգի: 

        Դասագրքերը կառուցվում են դիդակտիկայի սկզբունքների հիման վրա, նյութի 

հիմնական բովանդակության շարադրանքից ու առաջադրանքներից, բառարանից և այլ 
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օժանդակ նյութերից (աղյուսակներ, հավելվածներ) գրականության լրացուցիչ ցանկից և 

այլն: 

         Դասագրքերը պետք է համապատասխանեն նոր ժամանակներին: 

         Ուսումնական ձեռնարկները տարբերվում են դասագրքերից նրանով, որ տվյալ 

գիտության դիդակտիկական հիմնական հարցերին զուգահեռ տրվում են լրացուցիչ 

մեկնաբանություններ, պարզաբանումներ և ունեն գիտական ավելի հարուստ ապարատ 

և կոչված են նպաստելու առարկայով հետաքրքրվողների գիտելիքների, 

կարողությունների հմտությունների խորացմանը:  

       Կրթության բովանդակությունը կազմող բոլոր փաստաթղթերի նպատակը մեկն է` 

ապահովել սովորողների բազմակողմանի և ներդաշնակ զարգացումը: 
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6. Ուսուցման մեթոդները, ուսուցման կազմակերպման 

ձևերը 
 

Ուսուցման մեթոդները /խոսքային, զննական, գործնական/ 

Մեթոդը  հունարեն «մեթոդոս» բառն է, նշանակում է ուղի, եղանակ: Մեթոդ ասելով 

ըմբռնվում է գործունեության եղանակների և հնարների յուրատեսակ համակարգը, որն 

ապահովում է գործունեության խնդիրների իրականացումը: Այն ուսուցչի համար 

դասավանդման, իսկ աշակերտների համար գիտելիքների, կարողությունների, 

հմտությունների յուրացնելու եղանակն է, այսինքն ուսուցչի և աշակերտների 

առանձնահատկությունների արտահայտությունն ուսուցման գործընթացում:   

Մեթոդական հնարը ուսուցման մեթոդի բաղկացուցիչ մասն է, նրա կոնկրետ 

դրսևորումը: Յուրաքանչյուր մեթոդում կարելի է առանձնացնել բազմաթիվ հնարներ: 

Ուսուցման գործընթացում մեթոդին կարող է փոխարինել հնարը: Իհարկե, մեթոդը 

կախված է ուսումնասիրվող նյութի բովանդակությունից, տրամաբանությունից, 

սովորողների ռեալ ուսումնական և տարիքային հնարավորություններից և այլն: 

Օրինակ` զրույցը ինքնուրույն մեթոդ է, սակայն երբ պատմելու ընթացքում ուսուցիչը 

որպես արդյունավետության բարձրացման միջոց օգտագործում է հարց ու 

պատասխանը, այսինքն զրույցը, այդ դեպքում վերջինս հանդես է գալիս որպես հնար: 

Ուսուցման մեթոդների և հնարների հիմնական խնդիրն է լուծել սովորողների 

կրթության, դաստիարակության և զարգացման խնդիրները: Բացի մեթոդներից և 

հնարներից ուսուցման գործընթացում կիրառվում են ուսուցման միջոցներ: Ուսուցման 

միջոցներ են համարվում ուսումնական առարկաները, դասագրքերը, ձեռնարկները, 

ուսումնական տեխնիկական միջոցները և այլն:  

Ուսւցման մեթոդները բաժանվում են  հիմնական խմբերի.  

1. Սովորողների ուսումնաիմացական գործունեության կազմակերպման ու 

իրագործման մեթոդներ: 

2.  Սովորողների ուսումնաիմացական գործունեության խթանման և մոտիվացիայի 

մեթոդներ: 

3.  Սովորողների ուսումնաիմացական գործունեության արդյունավետության 

նկատմամբ վերահսկողության և ինքնավերահսկողության մեթոդներ: 

 Մեթոդների հիմնական խմբերից յուրաքանչյուրն իր հերթին կարող է բաժանվել 

ենթախմբերի և նրանց մեջ մտնող առանձին մեթոդների: 

 Ուսումնաիմացական գործունեության կազմակերպման և իրագործման մեթոդներ: 

Սովորողների ուսումնաիմացական գործունեության կազմակերպման և իրագործման 

մեթոդները բաղկացած են հետևյալ ենթախմբերից՝ 

• խոսքային մեթոդներ, 
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• զննական մեթոդներ, 

• գործնական մեթոդներ,  

• ճանաչողական ակտիվությունը և ստեղծագործական գործունեությունը 

զարգացնող մեթոդներ,  

• ինքնուրույն աշխատանքի մեթոդներ:  

Խոսքային մեթոդներ: Խոսքային մեթոդների դիդակտիկական հիմնական ֆունկցիան 

բառատրամաբանական, վերացարկված ընդհանրացված և համակարգված գիտելիքներ 

հաղորդելն է սվորողներին, խոսքի ձևավորումն է:  

         Խոսքային մեթոդների մեջ մտնում են պատմելու, զրույցի,  դասախոսության,  

ուսումնական բանավեճի մեթոդները: 

 Պատմումի մեթոդը կիրառվում է դպրոցական ուսուցման բոլոր փուլերում՝ սկսած 

առաջին դասարանից մինչև տասներկուերորդ դասարանները ներառյալ: Ուսուցչի 

կողմից պատմելն սկսվում է ներածությունով և ավարտվում է ամփոփումով: 

Ներածական խոսքում ուսուցիչը հաղորդում է ուսումնասիրվող նյութի՝ թեմայի 

բովանդակությունը, այն կապում է նախորդ թեմայի հետ, նշում թեմայի նշանակությունը, 

ուսումնասիրության նպատակը: Իր հաղորդած գիտելիքները հիմնավորում է 

օրինակներով, գիտական փաստերով, համապատասխան նկարազարդումներով 

(ցուցադրումներով): Ուսուցիչը մերթ ընդ մերթ ընդհատում է իր շարադրանքը, 

աշակերտին մասնակից դարձնում նոր նյութի հաղորդմանը, ակտիվացնում նրանց 

ճանաչողական գործունեությունը: Պատմելու ժամանակ ուսուցիչը ներկայացնում է 

տեղեկությունը՝ փորձելով չպարտադրել իր տեսակետը, որպեսզի սովորողը կարիք զգա 

մտածելու նյութի շուրջ և հանգելու սեփական եզրակացությունների:Պատմում մեթոդի 

կիրառման արդյունավետությունը ենթադրում է ուսումնական նյութի համակողմանի 

յուրացում, դիտազննական պարագաների, ուսուցման տեխնիկական միջոցների ճիշտ 

ընտրություն և այլն: 

 Զրույց մեթոդի հիմնական գործառությունը սովորողի անձնական փորձի ակտիվացումն 

է, նրան նոր գիտելիքներ հաղորդելը կամ նոր գիտելիքների բացահայտման տանելը: 

Զրույցի հիմնական մեթոդական հնարը հարցեր առաջադրելն ու դրանց 

պատասխանները ձևակերպելն է: Մանկավարժի վարպետությունը կայանում է նրանում, 

որ կարողանա առաջարկել այնպիսի հարցեր, որոնք օգնեն սովորողներին կռահել 

պատասխանը, դրանք ճիշտ ձևակերպել և առաջադրել նոր հարցեր: Դեռևս հնագույն 

ժամանակներից հայտնի է սոկրատյան կամ էվրիստիկ մեթոդը, որը կոչվում է նաև 

զարգացնող զրույց: Զրույցի մեթոդն ունի մի շարք առավելություններ՝  

ա) զարգացնում է սովորողների բանականությունը,  

բ)  ակտիվացնում է նրանց հետաքրքրությունները,  

գ)  զարգացնում է նրանց խոսքի կուլտուրան, հիշողությունը,  
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դ) սովորողների յուրացրած գիտելիքները դարձնում է հայտնագործական: Ուժեղացնում 

է սովորողների ուշադրությունը, խթանում է մտածողական ակտիվությունը,  

ե) ունենում է դաստիարակող  և ախտորոշիչ նշանակություն: 

        Ուսումնական բանավեճը խոսքային մեթոդներից է և կարևոր նշանակություն ունի 

սովորողների իմացական հետաքրքրությունները խթանելու գործում: Բանավեճի 

ժամանակ աշակերտերն արտահայտում են իրենց կարծիքները, համոզմունքները, 

տեսակետները, գնահատում իրենց և ընկերների գիտելիքների, կարողությունների, 

հմտությունների չափը, զարգացման աստիճանը: Չէ որ առանց կայուն ու խորը 

գիտելիքների, դժվար է ակտիվորեն մասնակցել բանավեճին: Ճիշտ կազմակերպված, 

արդյունավետ բանավեճն ունի ուսուցողական և դաստիարակչական նշանակություն: 

Բանավեճը ամփոփում է ուսուցիչը, գնահատում նրա արդյունքները:   

      Դասախոսությունը ևս խոսքային 0մեթոդներից է, կիրառվում է բարձր 

դասարաններումª ծավալուն և բարդ ուսումնական նյութերը շարադրելու համար, 

ինչպես նաև խնդիր ունի աշակերտին նախապատրաստել բուհում դասախոսություններ 

լսելուն: Ուսուցիչը պետք է հանգամանորեն նախապատրաստվի դպրոցական 

դասախոսությանը, կիրառի աշակերտների ուշադրությունը, և հիշողությունն ու 

մտածողությունը ակտիվացնելու հատուկ հնարներ ու միջոցներ: Որպես այդպիսիք 

ծառայում են հարցեր առաջադրելը, դանդաղեցված տեմպը, դիդակտիկական 

պարագաների օգտագործումը և այլն:   

        Զննական մեթոդներ: Զննական մեթոսդների ենթախմբի մեջ են մտնում 

իլյուստրացիայի և դեմոնստրացիայի մեթոդները: Զննական են համարվում այն 

մեթոդները, որոնց միջոցով սովորողների կողմից ուսումնական նյութի յուրացումը 

կախում ունի դիտազննական պարագաներից և ուսուցման տեխնիկական միջոցներից.   

Իլյուստրացիան (պատկերազարդում, նկարազարդում) ցուցադրման տեսակ է, այն 

ենթադրում է առարկաների և երևույթների ցուցադրում է սիմվոլային պատկերմամբ: 

Իլյուստրացիայի միջոցներ են պլակատները, քարտեզները, պատմության ալբոմները, 

նկարները, դիմանկարները և այլն:  

Դեմոնստացիա (ցուցադրում) մեթոդի էությունը ևս ցուցադրումն է (գործիքներ, սարքեր, 

տեխնիկական միջոցներ, ֆիլմեր և այլն), սակայն ի տարբերություն իլյուստրացիայի, այս 

դեպքում ցուցադրմանը ուղեկցում է շարժումը:  

Ուսուցման տեխնիկական միջոցների ներդրումը ուսուցման գործընթացում ընդլայնում է 

զննական մեթոդների ֆունկցիան: Այդ միջոցներից ենª հեռուստացույցը, մագնիտոֆոնը, 

համակարգիչը և այլն:  

      Դիտումը որպես ինքնուրույն մեթոդ ենթադրում է սովորողի ինքնուրույն մոտեցումը 

ընկալման նյութին: Այդպիսի դիտումներ կարող են հանձնարարվել բնագիտությունից, 

աշխարհագրությունից, նաև՝ հումանիտար առարկաներից:  Զննական մեթոդների 
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շարքին են դասվում նաև էքսկուրսիաները: Էքսկուրսիայի՝ որպես ուսուցման մեթոդի 

հիմնական ֆունկցիան ուսումնասիրվող օբյեկտը բնական պայմաններում ընկալելն է:  

Գործնական մեթոդներ: Գործնական մեթոդների հիմնական ֆունկցիան սովորողների 

ձեռք բերած գիտելիքների կիրառումը, դրանց գործուն բնույթ հաղորդելը, 

կարողությունների ու հմտությունների ձևավորումն է: Գործնական մեթոդների 

տեսակներն են՝ 

1. վարժությունները,  

2. գործնական աշխատանքները,  

3. լաբորատոր աշխատանքները,  

4. ճանաչողական խաղերը:  

Վարժությունները  ուսուցման մեթոդներ են, որոնք հնարավորություն են ընձեռնում 

կրկնել գործողությունը՝  հանդիսանալով կարողությունների ու հմտությունների 

ձեռքբերման կարևորագույն միջոց:  

Վարժությունները լինում են գրավոր և բանավոր: Գրավոր վարժությունները կիրառվում 

են ուղղագրության, քերականական կանոնները, մաթեմատիկական գիտելիքները 

ամրապնդելու համար և այլն: Գրավոր վարժություններ են համարվում 

շարադրություններ, թելադրություններ, ռեֆերատներ, զեկուցումներ, մեկնաբանական 

վարժություններ գրելը, ինչպես նաև՝ գրաֆիկական աշխատանքները, որոնք կիրառվում 

են երկրաչափությունից, աշխարհագրությունից, նկարչությունից և արտադրական 

ուսուցումից: 

 Բանավոր վարժությունները լայնորեն օգտագործվում են խոսքի կուլտուրայի, 

տրամաբանական մտածողության եղանակների ուսուցման գործընթացում: 

 Լաբորատոր աշխատանքների հիմնական ֆունկցիան է՝  սովորողին մոտեցնել 

գիտափորձարարական հետազոտական աշխատանքին: Լաբորատոր մեթոդը 

ձևավորում է լաբորատոր սարքերի հետ վարվելու կարողություններ, օգնում ձեռք բերել 

լսելու, հաշվելու, վերլուծելու և եզրակացություններ ձևակերպելու կարողություններ: 

Լաբորատոր աշխատանքները ավելի հիմնավոր անցկացվում են միջին և բարձր 

դասարաններումª ֆիզիկայից, քիմիայից, կենսաբանությունից:  

Գործնական աշխատանքների մեթոդի հիմնական ֆունկցիան ձեռք բերած գիտելիքները 

կիրառելն է գործնական խնդիրների լուծման ընթացքում:  

Դիդակտիկայում առանձնացվում են գործնական աշխատանքների 5 հիմնական փուլեր՝  

1. ուսուցչի բացատրությունը,  

2. ցուցադրում,  

3. գործողությունների նմուշի ցուցադրում, երբ մի քանի աշակերտներ կատարում են 

գործողություններ բաց թողնված սխալների վերաբերյալ,  

4. աշխատանքի կատարում,  

5. վերահսկում, երբ սովորողների աշխատանքը ընդունվում և գնահատվում է:  
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Խաղերի մեթոդ: խաղերը լայնորեն կիրառվում են օտար լեզուների և գրականության 

դասավանդման ընթացքում (թատերականացված խաղեր): Այս խաղերում լայնորեն 

կիրառվում են, այսպես կոչված, «ուղեղային հարձակումները» որի ընթացքում 

մասնակիցները բուռն կերպով առաջարկում են խնդրի «միտքն եկած» լուծումներ, որոնք 

գրառվում, հետագայում վերլուծությունների միջոցով գնահատվում են՝ դրանց մեջ 

որոնելով ինքնատիպ լուծումներ: 

     Ճանաչողական ակտիվությունը և ստեղծագործական գործունեությունը զարգացող 

մեթոդներ: Այս խմբի մեթոդները հնարավորություն են ընձեռում աշակերտին՝ 

ինքնուրույնաբար ճանաչել երևույթը, փաստը, առարկան, հայտնագործել նոր 

գիտելիքներ:     

       Քննարկենք այդ մեթոդները:  

Ինդուկտիվ մեթոդների կիրառումը օգնում է բացատրել ուսումնասիրվող նյութի 

բովանդակության տրամաբանությունը և դինամիկան: Դա կատարվում է մասնավորից 

դեպի ընդհանուրը տանող ուղիով: 

 Դեդուկտիվ մեթոդը զարգացնում է սուբյեկտի վերացական մտածողությունը, 

արագացնում ուսումնասիրության տեմպը, բացահայտում է նյութի բովանդակության 

տրամաբանությունը՝ ընդհանուրից դեպի մասնավոր տանող ուղիով:  

Վերարտադրողական (ռեպրոդուկտիվ) մեթոդը կիրառելիս ուսուցիչը մշակում, 

հաղորդում է ուսումնական նյութը: Աշակերտները տանը ուսումնասիրում են 

համապատասխան տեքստը և իրենց յուրացրած գիտելիքները, կարողությունները ու 

հմտությունները վերադարձնում են ուսուցչին:  

Պրոբլեմային շարադրանք:Այս մեթոդի ամենակարևոր հատկանիշը գիտելիքների 

հաղորդման ընթացքում ուսուցչի կողմից պրոբլեմային հարցերի առաջադրելն է:  

Պրոբլեմային շարադրանքի մեթոդի էությունը այն է, որ ուսուցիչը ցուցադրում է 

պրոբլեմի լուծման նմուշները, իսկ սովորողները մտովի հետևում են նրա 

տրամաբանությանը: Ուսուցչի խնդիրն է բարդ պրոբլեմները այնպես ձևակերպել, որ 

ապահովվի սովորողների ակտիվ մասնակցությունը դրանց քննարկմանը:  

Էվրիստիտիկական ուսումնասիրությունների մեթոդը ենթադրում է գիտելիքների 

հաղորդում զրույցի, առաջադրանքների և խնդիրների ձևով: Այս դեպքում ուսուցիչը 

դրդում է աշակերտին՝ ինքնուրույն լուծել խնդիրը, հրահրում է բանավեճեր, զրույցներ և 

այլն: Հետազոտական մեթոդը սովորողների ստեղծագործական փորձի լիարժեք 

յուրացման կարևոր միջոց է: Այն ունի որոշակի փուլեր: Դրանց շարքին կարելի է դասել 

երևույթների ու փաստերի դիտարկումը, վարկածի առաջքաշումը, հետազոտական 

պլանի իրացումը, հիմնախնդրի լուծման բացատրությունը, լուծված հիմնախնդրի 

արդյունքների ստուգումը: Ինքնուրույն աշխատանքի մեթոդները: Ինքնուրույն 

աշխատանքի կատարումը ենթադրում է փաստերի, երևույթների, օրինաչափությունների 

ինքնուրույն ճանաչում, ստեղծագործական գործունեության զարգացում:  
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Տարբերում ենք ինքնուրույն աշխատանքի հետևյալ տեսակները.  

1. Նոր գիտելիքներ ձեռք բերելու ինքնուրույն աշխատանք, երբ սովորողները 

ուսումնասիրում են ուսումնական թեմային առնչվող լրացուցիչ գրականություն: 

2. Նոր կարողություններ ու հմտություններ ձեռք բերելու ինքնուրույն աշխատանք, 

երբ աշակերտները ծանոթանում են դիտազննական պարագաներին, ուսուցման 

տեխնիակական միջոցներին, ճանաչում գործիքները, սարքերը: 

3. Ինքնուրույն ստեղծագործական աշխատանքներ, օրինակ՝ աշակերտները տարբեր 

թեմաների շուրջ գրում են ստեղծագործական շարադրություններ, 

բանաստեղծություններ, պատմվածքներ:  

Աշխատանք դասագրքով: Այս մեթոդի հիմնական գործոնը սովորողներին գրքերից 

ինքնուրույնաբար անհրաժեշտ տեղեկություններ ձեռք բերելու կարողության 

ձևավորումն է: Գրքով աշխատելն ունի դիդակտիկական անփոխարինելի 

նշանակություն: Գիրքը հնարավորություն է տալիս նյութի վրա կատարել բազմաբնույթ 

աշխատանք, կրկին ու կրկին անդրադառնալ ուսումնական տեղեկատվությանը: 

Դասագիրքը պետք է սովորողին ցուցումներ տա գրքով արդյունավետ աշխատելու 

եղանակների մասին, պարունակի հարցերª կրկնության և ինքնաստուգման համար և 

այլն:  

Սովորողների ուսումնաիմացական գործունեության խթանման մեթոդներ: Ցանկացած 

գործունեություն ընթանում է ավելի արդյունավետ և տալիս է որակական արդյունքներ, 

եթե անձի մեջ կան ուժեղ, խոր դրդապատճառներ: Ուսումնական գործունեությունը ևս 

առավել հաջող է ընթանում, եթե սովորողների մեջ ձևավորված է դրական վերաբերմունք 

ուսման նկատմամբ, եթե նրանք ունեն իմացական հետաքրքրություններ, գիտելիքներ, 

կարողություններ ու հմտություններ ստանալու պահանջմունք, պարտքի ու 

պատասխանատվության զգացում և ուսման այլ դրդապատճառներ:  

Ուսումնաիմացական գործունեության կազմակերպման բոլոր մեթոդներն էլ օժտված են 

ոչ միայն ուսուցողական, այլ նաև մոտիվացիոն ներգործությամբ:  

Սակայն կան հատուկ միթոդներ, որոնք նպաստում են ուսուցման դրական 

դրդապատճառների ձևավորմանը, խթանում են սովորողների իմացական 

ակտիվությունը: Ուսուցման խթանման ու մոտիվացիոն մեթոդների խումբը 

պայմանականորեն կարելի է բաժանել 2 ենթախմբերիª  

• իմացական հետաքրքրությունների ձևավորման մեթոդներ և  

• ուսման մեջ պարտքի ու պատասխանատվության խթանման մեթոդներ:  

Իմացական հետաքրքրության ձևավորման մեթոդներ: Ուսուցման ընթացքում կարևոր 

տեղ է զբաղեցնում ուսումնական գործունեության, նրա բովանդակության, իրագործման 

ձևերի ու մեթոդների նկատմամբ դրական հույզերի առաջացման ապահովումը:  

       Ուսուցման հուզական խթանման մեթոդների մեջ մտնող հնարներից է դասին 

հետաքրքրաշարժ իրավիճակներ ստեղծելը, զարմանքի հնարի կիրառումը, բարոյական 
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ապրումների ստեղծման հնարները և այլն: Դասերի ընթացքում հուզական 

իրավիճակներ ստեղծելու գործում մեծ նշանակություն ունի ուսուցչի խոսքի 

գեղարվեստականությունը, պարզությունը, պատկերավորությունը: Այս հնարները 

սովորողների մեջ առաջացնում են դրական վերաբերմունք ուսումնական 

գործունեության նկատմամբ և կարևոր քայլ են հանդիսանում իմացական 

հետաքրքրությունների ձևավորման ճանապարհին: 

       Ուսման մեջ պարտքի ու պատասխանատվության խթանման մեթոդները: Պարտքի և 

պատասխանատվության դրդապատճառները ձևավորվում են մի ամբողջ խումբ 

մեթոդների ու հնարների կիրառմամբ: Դրանք ենª  

ա) Ուսման հասարակական նշանակության պարզաբանումը:   

         Ժամանակակից գիտության նվաճումնեը տանում են արտադրության մեջ 

հետևողական փոփոխությունների: Սովորողները պետք է հասկանան ուսման 

հասարակական նշանակությունը, այն, որ այսօրվա ձեռք բերած գիտելիքները վաղը 

ակտիվ գործունեության հիմք են հանդիսանալու: Ուսումը ոչ միայն հարստացնում է 

գիտելիքներով, այլև ձևավորում է անձը, նրա աշխարհայացքը, բարոյական, 

գեղագիտական և այլ որակները:  

բ) Ուսման անձնային նշանակության պարզաբանումը:   

        Այս հարցը հատկապես կարևորվում է բարձր դասարաններում, երբ աշակերտներն 

ընտրում են ապագա մասնագիտություն և այդ մասնագիտությանը համապատասխան 

ուսումնական առարկաներ: Օրինակª եթե սովորողն ընտրել է հումանիտար բնույթի 

մասնագիտություն, ապա կարևորություն է տալիս այն ուսումնական առարկաներին, 

որոնք մոտ են ակնկալվող մասնագիտությանը: Ուստի պետք է նրանց բացատրել 

ուսումնական մյուս առարկաների յուրացման նշանակությունը:  

գ) Ուսումնական պահանջների ներկայացումը:   

        Սովորողներին պահանջներ ներկայացնելու մեթոդը որոշվում է վարքի կանոններով, 

բոլոր առարկաներից գիտելիքների գնահատման չափանիշերով, դպրոցի 

կանոնադրությամբ և այլն:  

դ) Ուսման մեջ խրախուսանքի և պարսավանքի մեթոդ:  

         Խրարուսանքը մեծ նշանակություն ունի անձի գործունեության և վարքի 

գնահատման համար: Այն հնարավորություն է ընձեռումª ճանաչելու այն գործողության 

իմաստն ու դրանց դրդապատճառները, որ կատարել է աշակերտը: Խրախուսելիս պետք 

է հաշվի առնել աշակերտների անհատական առանձնահատկությունները, խառնվածքը, 

բնավորությունը, բարոյական հատկանիշները: Ժամանակակից դպրոցում կիրառվում են 

խրախուսանքի տարբեր ձևեր: Օրինակ, ուսուցչի գովասանքը, բանավոր, գրավոր 

շնորհակալությունները, դասագրքով պարգևատրումը և այլն:  
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       Պատժելը շեշտված զգուշացում է, այն ուղղում է աշակերտի վարքում եղած 

շեղումները, վրիպումները, նրանց համար տեսանելի է դարձնում կատարած սխալների 

հետևանքները, պարտավորեցնում դրանք այլևս չկրկնել:  

Ուսուցման վերահսկողության մեթոդները /գրավոր, բանավոր և այլն/    

1. Բանավոր վերահսկողության մեթոդներ:  

 Բանավոր վերահսկողությունն իրագործվում է անհատական և ֆրոնտալ հարցման 

միջոցովª գրեթե ամեն օր: Այս մեթոդի հիմնական առավելությունն այն է, որ կենդանի 

կապ է ստեղծվում ուսուցչի և աշակերտի միջև, որը հնարավորություն է տալիս որոշակի 

պատկերացում ստանալ այն մասին, թե աշակերտներն ինչ խորությամբ են յուրացրել 

սովորած գիտելիքները:  

2. Գրավոր վերահսկողության մեթոդներ:  

Ուսուցման ընթացքում այս մեթոդները ենթադրում են գրավոր ստուգողական 

աշխատանքներ. շարադրությունների, փոխադրությունների, թելադրությունների, 

գրավոր ստուգարքների անցկացում: Այս մեթոդի կիրառմամբ ստուգվում են ոչ միայն 

տվյալ առարկայից աշակերտի ունեցած գիտելիքները, այլ նաև նրանց գրագիտության 

մակարդակը: Որոշ առարկաներից, բացի, օրինակ, ֆիզիկայից, քիմիայից, անցկացվում է 

լաբորատորիաներումª տեխնիկական սարքերի միջոցով: Բացի վերահսկողությունից 

ուսուցման գործընթացում կարևորվում է նաև ինքնավերահսկողության գործոնը, որը 

ուսուցումը դարձնում է ավելի հետաքրքիր, աշակերտների մոտ ձևավորում է 

գիտակցական մոտեցում ուսման և ուսումնական պարտականությունների նկատմամբ:  

  

Ուսուցման կազմակերպման ձևերը: 

 

Դասը համարվում է ուսումնական աշխատանքի կազմակերպման հիմնական ձևը: 

Վերջերս հաստատված պետական կրթակարգում մեկ անգամ ևս ընդգծվում է, որ դասը 

եղել և մնում է ուսուցման հիմնական ձևը: Դաս-դասարանական համակարգը 

ինքնակառավարվող փոխներգործուն խմբերից բաղկացած աշակերտների հաստատուն 

կազմով, ուսուցչի ղեկավարությամբ իրականացվող ուսուցման ակտիվ գործընթացների 

ամբողջություն է՝ սահմանափակված ժամանակի որոշակի տևողությամբ: Դաս–

դասարանային համակարգի մեջ, բացի դասի տարբեր տիպերից, մտնում են նաև 

սեմինարները, գործնական պարապմունքները, պրակտիկումները, կոնսուլտացիաները, 

աշակերտական կոնֆերանսները, հարցազրույցները, էքսկուրսիաները և այլ: 

 Ինչ վերաբերում է դասերի տիպավորմանը, ապա անհրաժեշտ է նշել, որ մեթոդական 

գրականության մեջ լայն տարածում են գտել հետևյալ դասատիպերը.  

ա) համակցված (կոմբինացված) դաս,   

բ) նոր նյութի ուսումնասիրման դաս,   

գ) նոր նյութի քննարկման դաս,   
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դ) գիտելիքների կիրառման և կարողությունների ու հմտությունների ձևավորման դաս,   

ե) գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների ընդհանրացման և համակար•ման 

դաս,   

զ) գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների ամփոփիչ կրկնության և 

ընդհանրացման դաս,   

է) գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների ամփոփիչ գնահատման դաս: Կան 

դասերի դասակարգման նաև այլ տարբերակներ:  

Դասը բաղկացած է արտաքին կառուցվածքից (մակրոկառուցվածք) և ներքին 

կառուցվածքից (միկրոկառուցվածք)։  

Մակրոկառուցվածքը պարունակում է.  

ա) կառուցման տրամաբանությունը, այսինքն՝թե ինչ հաջորդականությամբ են դասի 

փուլերը մտնում ուսուցման գործընթացի մեջ,   

բ) կապերը, այսինքն՝ թե ինչպես են դասի փուլերը կապված միմյանց հետ: Դասի 

մակրոտարրերից են դասի նպատակի որոշումը, զգայական կենսափորձի և 

հենակետային գիտելիքների արդիականացումը (հիշողության մեջ վերականգնումը), 

ուսումնական գործունեության խթանումը, սովորողներին դասի նպատակների, 

խնդիրների հայտնումը, նոր նյութի ուսումնասիրումը, նոր նյութի ստուգումը, դասի 

ամփոփումը, տնային առաջադրանքը և այլն: 

 Դասի թվարկված մակրոփուլերը համեմատաբար կայուն են. Դասի մակրոփուլերի մյուս 

մասը՝ գիտելիքների ամրապնդումը, իմաստավորումը, ընդհանրացումը, նոր 

գիտելիքների յուրացումը, սովորական պայմաններում գիտելիքների կիրառումը, 

կարողությունների և հմտությունների ստեղծագործական կիրառումը և այլն, կայուն չէ և 

անընդհատ կարող է փոփոխվել տարբեր դասատիպերի կառուցվածքում: Դասի 

միկրոտարրերը դիդակտիկական մասնավոր խնդիրների լուծման եղանակներից են, 

որոնք նախատեսում են, թե ուսուցման ինչ միջոցներ, մեթոդներ և մեթոդական հնարներ 

են անհրաժեշտ և ինչպիսի հաջորդականությամբ դրանք պետք է օգտագործվեն դասի 

յուրաքանչյուր մակրոփուլում: 

  Ամենատարածված դասատիպը համակցված (կոմբինացված) դասնէ (հարկ է նշել‚ որ 

վերջին շրջանում այս դասատիպը սկսել է զիջել իր դիրքերը)։ Համակցված դասը նման է 

նոր նյութի ուսումնասիրման դասին և քիչ է տարբերվում նրանից: Գլխավոր 

տարբերությունն այն է, որ նոր նյութի ուսումնասիրման դասը գրեթե չունի տնային 

առաջադրանքի կատարման, վերահսկողության և խթանման փուլ, իսկ համակցված 

դասի մեծ մասը նվիրված է տնային առաջադրանքների և գիտելիքների ընթացիկ 

գնահատմանը: Համակցված դասն իր մեջ զուգակցում է ուսուցման գործընթացի գրեթե 

բոլոր հիմնական օղակները՝ տնային առաջադրանքի ստուգում, ավելի վաղ յուրացրած 

գիտելիքների գնահատում, նոր նյութի ուսումնասիրում՝ նրա ընկալում և նախնական 

ըմբռնում, գիտելիքների ամրապնդում, իմաստավորում, ընդհանրացում և 
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համակարգում, դասի ամփոփում և տնային հանձնարարություն: Համակցված դասի հետ 

սերտորեն կապված է նոր նյութի ուսումնասիրման դասատիպը: Այս դասատիպն 

ընտրելիս ուսուցիչը պետք է հաշվի առնի ուսումնասիրման ենթակա նյութի 

կարևորությունը և բովանդակության առանձնահատկությունները, նրա ծավալը և 

սովորողների տարիքը: Դասի բովանդակությունը դասագրքի տեքստն է, որի 

ուսումնասիրմանն էլ նվիրվում է գրեթե ամբողջ ժամանակը: 

Վերջին շրջանում մեծ կիրառություն է գտել նոր նյութի քննարկման դասը: Հերթական 

դասի վերջում ուսուցիչը դասարանին հայտնում է հաջորդ դասի թեման և տալիս տնային 

հանձնարարություն` ինքնուրույն կարդալ դասագրքի համապատասխան հատվածը և 

նախապատրաստվել նրա խմբային և համադասարանական քննարկմանը։ 

Միաժամանակ ուսուցիչը հայտնում է այն հիմնական հարցերը, որոնք պետք է 

քննարկվեն հաջորդ դասին, խորհուրդ է տալիս, թե ինչպես աշխատել շարադրանքի վրա, 

ինչին ուշադրություն դարձնել, ինչպես առանձնացնել գլխավորը և այլն: Հաջորդ դասի 

սկզբին ուսուցիչը կազմակերպում է տանն ուսումնասիրած նյութի նախ խմբային և ապա 

համադասարանական քննարկում: Խմբերը ներկայացնում են իրենց աշխատանքները‚ 

պատասխանում ուսուցչի հարցերին, շարադրում են ուսումնասիրած նյութը, ինչ-որ բան 

ավելացնում ընկերների ելույթներին, լրացնում և ուղղում միմյանց պատասխանները, 

համատեղ հանգում եզրակացություններիֈ Վերջում ուսուցիչը կատարում է ամփոփում 

ու գնահատում նրանց ելույթները: 

  Հաջորդ դասատիպը՝ գիտելիքների կիրառման և կարողությունների ու հմտությունների 

ձևավորման դասը, նպաստավոր պայմաններ է ստեղծում գիտելիքները կիրառելու 

ուսումնական նյութի բարդության ավելի բարձր աստիճաններում: Այս դասատիպը 

կարող է ունենալ ծավալով ոչ մեծ և բովանդակությամբ ոչ բարդ ուսումնական նոր նյութ 

և կարող է կառուցվել անցած նյութի հիման վրա՝ սովորողների համար գիտելիքների 

բոլորովին նոր աղբյուրների օգտագործմամբ: Դասի մեծագույն մասը սովորողներն 

աշխատում են ինքնուրույն՝ զույգերով կամ խմբերով, ըստ ուսուցչի առաջարկած թեմայի 

և ուսումնական տեղեկատվության աղբյուրների: Այս դասի ժամանակ ուսուցչի 

գործունեությունը սահմանափակ է: Նա կատարում է միայն ուղղորդող գործառույթ՝ 

կազմակերպելով սովորողների աշխատանքը: Դասի սկզբում նրանք աշխատում են 

ուսուցչի հուշած ծանոթ պայմաններում իրենց գիտելիքների ու կարողությունների 

կիրառման վրա, իսկ այնուհետև դրանք կիրառվում են նրանց կողմից ընտրված ոչ 

սովորական իրադրության մեջ: Փոքր համագործակցային խմբերով աշխատելով 

դասագրքի, պատմական փաստաթղթերի, ուսումնադիտողական պիտույքների և 

մամուլի նյութերի վրա՝ սովորողների մոտ ձևավորվում և ամրապնդվում են բանավոր 

կամ գրավոր այնպիսի կարողություններ, ինչպիսիք են տեքստը վերլուծելու և գլխավորն 

առանձնացնելու, համեմատելու, եզրակացություն անելու, դեպքերի և երևույթների միջև 

փոխադարձ կապեր հաստատելու, գիտելիքների տարբեր աղբյուրներից 



54 

 

տեղեկատվություն քաղելու, պլան,  թեզիսներ կազմելու և ռեֆերատ գրելու 

կարողությունները: Կարևոր տեղ են գրավում գիտելիքների, կարողությունների և 

հմտությունների ընդհանրացման և համակարգման դասերը: Այս դասատիպը շատ 

գծերով նման է կրկնության և ընդհանրացման դասերին: Ընդհանրացումն ու 

համակարգումը անց են կացվում դասագրքի կարևորագույն բաժինների 

ուսումնասիրումից հետո: Ընդհանրացման, համակարգման ենթակա ուսումնական 

նյութերի մեջ ընդգծվում են հիմնական հասկացությունները, առանցքային գիտական 

գաղափարները, տեսությունները, սահմանվում են կարևորագույն փաստերի, 

երևույթների և պատմական գործընթացների միջև եղած պատճառահետևանքային 

կապերը: Ընդհանրացման և համակարգման դասերի հիմքում նույնպես ընկած է 

ուսումնական նյութի կրկնությունը: Կրկնությունը կատարվում է ոչ միայն անցածը 

հիշելու և ամրապնդելու, այլև գիտելիքներն ընդհանրացնելու և համակարգելու 

նպատակով: 

          Տարածված դասատիպերից են գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների 

կրկնության և ընդհանրացման դասերը: Այդ դասերի գլխավոր խնդիրն արդեն անցած 

նյութի, ինչպես նաև թեմայի, բաժնի կամ ամբողջությամբ վերցրած՝ ամբողջ դասընթացի 

նյութի հիման վրա ձեռք բերած գիտելիքների համակարգի ձևավորումն ու 

ընդհանրացումն:  Հաճախ դասի բովանդակության բանավոր քննարկումը զուգակցվում է 

գրավոր աշխատանքի կատարման հետ՝ երևույթների համեմատության թեմատիկ 

աղյուսակի կազմում, գիտելիքների նոր աղբյուրներով սովորողների պատասխանի 

պլանի կազմում և այլն: 

  Այսօր, երբ կրթական բարեփոխումների հիմնական պահանջներից մեկը դարձել է 

աշակերտակենտրոն ուսուցումը, անցում է կատարվել գիտելիքակենտրոն համակարգից 

ուսուցման եռակենտրոն համակարգի (գիտելիքներ, կարողություններ և հմտություններ, 

արժեքային համակարգ և դիրքորոշում) և խնդիր է դրվել սովորեցնել սովորել, 

առաջնային պլան են մղվում այդ խնդիրների լուծմանն ուղղված մեթոդներն ու 

մեթոդական հնարները: 

           Դասարանն այժմ դիտվում է որպես աշակերտների հաստատուն համակազմով 

ինքնակառավարվող փոխգործուն աշխատանքային խումբ, որն ուսուցչի 

ղեկավարությամբ իրականացնում է ուսուցման ակտիվ գործընթաց: Դասարանում 

աշակերտի գործունեության հիմնական ձևը այս դեպքում դառնում է փոքր խմբերով 

աշխատանքը և դրան համապատասխան նոր մեթոդները: Փաստորեն, այսպես կոչված 

նոր մեթոդները նոր խնդիրների լուծմանը ծառայող‚ մանկավարժական զինանոցում 

արդեն եղած մեթոդներն են, որոնք ստանում են նոր իմաստ, երանգ ու շեշտադրում: 

• խոսքային մեթոդներ (պատմելը, զրույցը, շարադրությունը և այլն)‚   

• զննական-ցուցադրական մեթոդներ (նկարազարդումներ, ցուցադրումներ և այլն)‚  
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• գործնական մեթոդներ (վարժություններ, տնային առաջադրանքների կատարում և 

այլն)‚   

• տրամաբանական մեթոդներ (ինդուկտիվ, դեդուկտիվ, անալոգիայի ևայլն)‚   

• ճանաչողական-ստեղծագործական մեթոդներ (վերարտադրողական, 

բացատրական-ցուցադրական, պրոբլեմային շարադրանք, էվրիստիկ զրույց, 

հետազոտական և այլն)‚ 

• հետաքրքրությունների խթանման մեթոդներ (ճանաչողական խաղեր, հուզական 

խթանում և այլն)‚ 

•   ինտերակտիվ-կառուցողական մեթոդներ (խճանկար, ուսումնական բանավեճ, 

դերային խաղ, դեպքի ուսումնասիրություն, աշխատանք սկզբնաղբյուրի հետ և 

այլն)   

• համագործակցային ուսուցման մեթոդներ (թիմային առաջադիմություն, 

շրջագայություն պատկերասրահում, խմբային հետազոտություն և այլն)‚ 

•  քննադատական մտածողության զարգացման մեթոդներ (ԽԻԿ համակարգ, 

փոխներգործուն գրառումների համակարգ այլն)‚   

• խմբային աշխատանքի մեթոդներ (մտածիր-զույգ կազմիր-քննարկիր, ձնակույտ, 

ուսումնական մրցույթ և այլն)։  

Բնական է, որ ուսուցիչը միանգամից մի դասի ժամանակ չի կարող օգտագործել 

մեթոդների այս հարուստ զինանոցը: Նա պետք է յուրաքանչյուր որոշակի դասի համար 

կատարի ուսուցման մեթոդի ընտրություն: Ուսուցման մեթոդների ընտրության հիմքում 

ընկած են դիդակտիկականայն խնդիրները, որոնք լուծվում են դասին կամ դասի 

որոշակի փուլում:                Բացի դասի նպատակից ու խնդիրներից, մեթոդների 

ընտրությունը կախված է նաև դասի տիպից ու կառուցվածքից, ուսումնական նյութի 

բովանդակությունից, աշակերտների տարիքից, պատրաստվածության մակարդակից, 

շահագրգռվածությունից ու հետաքրքրությունից, ուսումնադիտողական պարագաների 

առկայությունից, ժամաքանակից, դասարանում աշակերտների թվաքանակից և այլ 

գործոններից:  
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7. Ուսուցման գործընթացի ախտորոշում և  

վերահսկողություն: Վերահսկողության մեթոդները , ձևերը,  

տեսակները: Գնահատման համակարգը դպրոցում 
 

 

        Սովորողների ուսուցման արդյունքների ստուգումը ուսուցման գործընթացի 

բաղադրամասերից մեկն է: 

        Ուսուցման արդյունքների ստուգումը դիտվում է որպես մանկավարժական 

աշխորոշում` դիագնոստիկա, այսինքն, թե սովորողները այս կամ այն առարկայից, նրա 

բաժիններից, ըստ ուսումնական ծրագրերի, որքան գիտելիքներ, կարողություններ ու 

հմտություններ են յուրացրել: Այսպիսի վերահսկողությունն ունի կրթական, 

դաստիարակչական և զարգացնող գործառույթներ:  

         Դիդակտիկայում ընդունված է երեք տեսակ վերահսկողություն` ընթացիկ, 

պարբերական, տարեկան:  

         Ընթացիկ վերահսկողությունը յուրաքանչյուր դասի ընթացքում սովորողների 

գիտելիքների, կարողությունների ու հմտությունների ստուգումն ու գնահատումն է: 

Վերահսկողության այս տեսակը ավելի օպերատիվ է, ճկուն, քան մյուսները: 

Պարբերական վերահսկողությունն իրականացվում է ուսումնասիրված ծավալուն 

թեմաներից:  

      Ընդհանրացնող կամ հանրային/տարեկան/ վերահսկողությունը կատարվում է 

սովորողների հաջորդ դասարան փոխադրվելու նախօրեին: Նրա գլխավոր նպատակը 

ուսումը շարունակելու համար անհրաժեշտ պատրաստվածության նվազագույնի 

պարզելն է: Վերահսկողության գործառնության միջոցով բացահայտվում է սովորողների 

գիտելիքների մակարդակը ուսման բոլոր փուլերում:  

Դպրոցականի գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների ստուգումն 

անցկացվում է ըստ առարկաների և ուսումնական ծրագրերի, որը շատ կարևոր 

դիդակտիկական խնդիր է: Վերահսկողության մեթոդները: Վերահսկողության մեթոդը 

ուսուցչի և աշակերտների փոխկապակցված և հաջորդաբար փոփոխվող 

փոխազդեցություններն են, որոնք ապահովում են ուսուցման գործընթացի հետադարձ 

կապը:  

Վերահսկողության մեթոդներն են.  

• դիտում 

• բանավոր վերահսկողության մեթոդ  

• գրավոր վերահսկողության մեթոդ  

• գործնական վերահսկողության մեթոդ  
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• դիդակտիկական թեստեր:  

Դիտումն ուսուցիչը հիմնականում կիրառում է ընթացիկ վերահսկողության ընթացքում: 

Նա սիստեմատիկաբար, գրեթե ամեն օր, հետևում է դասարանական կոլեկտիվի 

ուսումնական գործունեությանն ընդհանրապես և յուրաքանչյուր աշակերտի 

ուսումնական գործունեությանը` մասնավորապես, գաղափար կազմում նրանց 

գործելակերպի, ինքնուրույն աշխատանքների, ցուցաբերած ու գործադրած գիտելիքների, 

կարողությունների ու հմտությունների, գիտակցական կարգապահության, վարքի, 

պարտքի ու բարոյական, այլ որակների մասին: 

  Բանավոր վերահսկողության մեթոդների շարքին են դասվում զրույցը, պատմելը, 

բացատրությունը, տեքստի ընթերցանությունը, հաղորդումը և այլն: Այդ մեթոդների 

միջոցով աշակերտն իրականացնում է իր մենախոական պատասխանը: Օրինակ` 

ամբողջ ուսումնական նյութի պատմելը:  

 Բանավոր հարցման մեթոդ է` հարց ու պատասխանը. ուսուցիչը առաջադրում է հարցը, 

իսկ հարցին պատասխանում է աշակերտը: Այստեղ, որպես բանավոր մեթոդ կիրառվում 

է զրույցը:  

          Որպես ընթացիկ վերահսկողություն, դասի ընթացքում կիրառվում են հարցման 

համընդհանուր (ֆրոնտալ) և անհատական ձևերը: Անհատական հարցման ընթացքում 

ուսուցիչը հնարավորություն ունի պատկերացում ստանալ աշակերտի յուրացրած 

գիտելիքների մասին ամբողջությամբ: Համընդհանուր ձևը զբաղեցնում է դասարանի 

բոլոր աշակերտներին, բայց նրանց ձեռք բերած գիտելիքների որակի մասին ուսուցիչը 

ստանում է մակերեսային պատկերացում:  

        Ստուգարքը և քննությունը նույնպես վերահսկողության բանավոր մեթոդներ են: 

Սրանք բացահայտում են սովորողների գիտելիքների մակարդակը, չափը, ծավալը, 

խորությունը: Գիտելիքների ստուգման ձևերից է ռեֆերատներ գրելը:  

        Գրավոր վերահսկողության մեթոդներից են` թելադրությունը, փոխադրությունը, 

շարադրությունը, ուսումնական բոլոր առարկաներից ուսուցչի կողմից աշակերտին 

առաջադրված գրավոր աշխատանքները: Գրավոր աշխատանքների ստուգումից 

ուսուցիչը գաղափար է կազմում սովորողների խոսքի կուլտուրայի, տրամաբանության, 

ուսումնական նյութը սեղմ, լակոնիկ շարադրելու, լեզվի հարստությունից օգտվելու 

կարողությունների մասին:  

        Գործնական վերահսկողության մեթոդի հիմնական էությունը աշակերտների 

ուժերով զանազան գործիքների, իրերի, առարկաների պարզունակ սարքերի 

պատրաստումն է:   

       Դիդակտիկական թեստեր. ՙթեստ՚ բառը անգլերեն է, նշանակում է փորձարկում, 

հետազոտում: Այն առաջին անգամ կիրառվել է Անգլիայում` 19-րդ դարի վերջերին: 

Թեստը հանձնարարությունների կամ առաջադրանքների հավաքածու է, սովորողների 
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կողմից որևէ ուսումնական նյութից ստացած գիտելիքների յուրացման աստիճանը 

որոշելու համար: Թեստի առավելությունը նրա օբյեկտիվությունն է:  

       Ներկայումս օգտագործվում են 4 տեսակի թեստեր: Առաջին տեսակի թեստով 

որոշվում են սովորողի յուրացրած գիտելիքները, փաստերը, հասկացողությունները, 

օրենքները, տեսությունները և այլն: Այս տեսակի թեստը պահանջում է 

վերարտադրողական պատասխաններ: Երկրորդ տեսակի թեստի միջոցով յուրացված 

գիտելիքների հիման վրա ստուգվում են սովորողիª  մտածական գոծունեություն 

կատարելու կարողությունները: Երրորդ տեսակը ենթադրում է տալ յուրացված 

գիտելիքների քննադատական գնահատականը: Չորրորդ տեսակի թեստը պահանջում է 

ստացված, առկա տեղեկությունների տվյալների հիման վրա լուծել կոնկրետ խնդիրներ և 

իրավիճակներ:   

      Առանձին ուսուցիչներ ստեղծում են կոնկրետ, իրենց առարկաներից աշակերտների 

գիտելիքները ստուգելու թեստեր: Այդպիսի թեստերը ընդունված է անվանել ֆորմալ 

թեստեր:  

 

 

 

 

 

Սովորողների գիտելիքների գնահատումը 

       Գնահատումը տեղեկատվության ժողովումն է այն բանի մասին, թե 

ուսումնառության նպատակի որ աստիճանին է հասել սովորողը: Դրա համար կարելի է 

օգտագործել գնահատման  տարբեր եղանակներ:Դրանք կարող են ներառել սովորողի 

պաշտոնական և ոչ պաշտոնական  դիտարկումները, գրավոր տեստերը, տնային 

աշխատանքի կատարման մակարդակը, լաբորատոր աշխատանքները, հետազոտական 

բնույթի գրավոր աշխատանքները, նախագծերը , բանավոր հարցումները, սովորողների 

մասին գրանցումների վերլուծությունը: Գնահատումը պետք է հասկանալ լայն իմաստով: 

Ուսուցիչը այս դեպքում հաշվի է առնում ուսումնական գործունեության 

ամբողջականությունը, միագումարությունը, դաս պատմելը, հարցերի պատասխանելու 

աստիճանը, գործողության եղանակները, հանձնարարությունների կատարման 

արդյունքները, ակտիվությունը, ինքնուրույնությունը, վարքը, դաստիարակվածությունը 

և այլն: Ու ելնելով դրանից` ուսուցիչը իր մտքում արժեքավորում, գնահատում է 

սովորողների ուսումնական գործունեությունը: 

         Գնահատականը գնահատումի հետևանքն է: Այն կոնկրետ բխում է աշակերտների 

ձեռք բերած գիտելիքների, կարողությունների, հմտությունների խորությունից, դրանք 

կիրառելու արդյունքից: Գնահատման տարբերակների թվում կարող են լինել  

1. տեքստում և ուսումնական ծրագրում արմատավորված հարցերը և թեսթերը 
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2. սահմանված չափանիշների ու սահմանված նորմերի համապատասխան 

կատարվող տիպային թեստեր  

3. բանավոր հարցումները  

4. հանպատրաստից և նախապատրաստված կատարման գնահատումները ևայլն:  

 

       Հաշվառքը սովորողների որոշակի ժամանակահատվածի (դասի, կիսամյակի, 

ուստարվա) ուսումնական գործունեության հանրագումարն է: Թվանշանների բալային 

համակարգը ունի մի շարք աղաղակող թերություններ: Նշենք նրանցից մի քանիսը:  

1. ուսումնական կիսամյակի աշակերտների ամփոփիչ վերջնական թվանշանը միայն 

հարաբերականորեն է արտահայտում նրա յուրացրած գիտելիքների, կարողությունների 

ու հմտությունների ռեալ լինելը: Ինչպես հայտնի է, կիսամյակի ընթացքում միջին և 

բարձր դասարաններում սոովորող աշակերտները ընդամենը 4-5 անգամ են դաս 

պատմում: Եվ ստացած գնահատականների հիման վրա ուսուցիչը նրանց նշանակում է 

կիսամյակային գնահատական, որը մեր խոր համոզմամբ, զուտ թվաբանական հաշիվ է` 

միջին բալը հանելու համար: Նշանակում է` կիսամյակային գնահատականը 

արտահայտում է տվյալ աշակերտի ոչ թե կիսամյակում ուսումնասիրված բոլոր 

թեմաների իմացությունը, այլ ընդամենը մի քանի դասանյութի բովանդակության 

իմացությունը: Հայտնի չէ, թե աշակերտը մյուս թեմաներից որևէ բան գիտի, թե ոչ:  

2. գործող բալային համակարգը պայմաններ է ստեղծում սուբյեկտիվ վերաբերմունքի 

համար: 

 Առանձին ուսուցիչներ, այս կամ այն աշակերտի հետ ունենալով վատ 

փոխհարաբերություններ, թվանշանը դարձնում են նրանց պատժելու միջոց, որը 

հակամանկավարժական է, անթույլատրելի:  

3. բալային համակարգը գնահատականի ֆետիշացում է նշանակում: Այսպես, միշտ ՙ5՚ և 

միշտ ՙ3՚ ստացող աշակերտների իմացությունը դիտվում է որպես օրինաչափություն: 

Այսպիսով, նշանակված թվանշանը չի արտահայտում ո′չ մեկի և ո′չ մյուսի 

զարգացվածության աստիճանը, մտավոր ընդունակությունների մակարդակը, 

ինքնուրույնությունը, գործնական հատկանիշերը և այլն:  

4. բալային համակարգը նպաստում է առանձին ուսուցիչների ծայրահեղ 

ՙօբյեկտիվությանը՚. նրանք ցածր գնահատելը դարձնում են հիվանդագին երևույթ: 

Արդյունքում աշակերտները կորցնում են հավատը իրենց ուժերի նկատմամբ: Սովորելը 

նրանց համար դառնում է ծանր բեռ, երկրորդական մի ինչ-որ բան, թերարժեքության 

բարդույթ:  

5. որոշ ուսուցիչներ կամայականորեն շռայլում են գնահատականները: Այս 

հանգամանքը բացասաբար է անդրադառնում առանձին սովորողների (ովքեր անտեղի 

բարձր գնահատականներ են ստանում) աշխատասիրության վրա, խոչընդոտում նրանց 

մտավոր զարգացմանը: Կան նաև այլ կարգի թերություններ: Այսպես, ուսումնական 
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գործունեության գնահատման համար որպես չափանիշ ընդունվում է առաջադիմության 

միջին բալը, որը, դժբախտաբար, ստանում է միջին թվաբանական նիշի նշանակություն: 

Այլ կերպ ասած, նման իրողությունը հաշվի չի առնում սովորողների ուսման դինամիկան 

և զարգացումը: 

        Ժամանակակից առանձին հոգեբաններ և մանկավարժ-գիտնականներ առաջարկում 

են սովորողների ուսման առաջադիմության գնահատման համար բալային համակարգեր 

ստեղծել ըստ ուսումնական առարկաների: Նրանք պատճառաբանում են, քանի որ 

յուրաքանչյուր առարկա ունի իր առանձնահատկությունները: Այսպիսի միտումը սխալ է: 

Առանձին մանկավարժ գիտնականներ գտնում են, որ աշակերտների մտավոր 

մակարդակները, նրանց յուրացրած գիտելիքների, հմտությունների չափը, ծավալը, 

դրանց կիրառումը կյանքում, պրակտիկայում և այլն, կարելի է որոշել ոչ թե բալերով, այլ 

գիտական հասկացողություններին, փաստերին, տեսություններին, 

օրինաչափություններին, օրենքներին, մեթոդներին տիրապետելու չափանիշներով: 

Առանձին գիտնականներ էլ առաջարկում են գործող բալային համակարգի փոխարեն 

կիրառել գիտելիքների գնահատման խոսքային ձևը: Այսինքն` գնահատական 

չնշանակել: Այս ձևը կարելի է գործադրել տարրական դասարաններում: 

          Այժմ ՀՀ դպրոցներում գնահատում են 10 բալային համակարգով: 
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8. Դաստիարակության տեսություն: Դաստիարակության 

գործընթացի էությունը, օրինաչափությունները, 

սկզբունքները: 

 
 

Դաստիարակության տեսությունն ուսմունք է դաստիարակության երևույթների, 

փաստերի, դրանց արտաքին ու ներքին կապերի, դաստիարակության սկզբուքների ու 

մեթոդների, դաստիարակության բովանդակության և օրինաչափությունների, 

դաստիարակության կազմակերպման ձևերի մասին: Դաստիարակությունը 

նպատակաուղղված գործունեություն է: Նրա նպատակը մատաղ սերնդին կյանքին և 

գործունեությանը նախապատրաստելն է, որը հասարակական պահանջմունք է: 

Դպրոցական կրթության պայմաններում դաստիարակությունը հանդես է գալիս որպես 

աշակերտների անձի գիտակցության և վարքի ձևավորման հատուկ կերպով 

կազմակերպված ու նպատակաուղղված մանկավարժական գործընթաց: 

Դաստիարակությունը դաստիարակողի և դաստիարակվողների նպատակուղղված, 

նպատակասլաց գործունեության գործընթաց է, որի ընթացքում լուծվում են 

դաստիարակվողների անձի ձևավորման ու զարգացման հիմնախնդիրները: 

            Դաստիարակությունն ունի իր առանձնահատկությունները. 

            Առաջին առանձնահատկությունն այն է, որ նրանում հանդես են գալիս օբյեկտիվ և 

սուբյեկտիվ գործոններ: Օբյեկտիվ գործոնները այն պայմաններն են, որոնցում ապրում և 

գործում է անձը, իսկ սուբյեկտիվ գործոնը` դա դաստիարակողի արվեստն է, նրա 

մանկավարժական վարպետությունը: Երկրորդ առանձնահատկությունը նրա արդյունքի 

միանգամից չերևացող կողմն է: Երրորդը` երկարատևությունն է, չորրորդը` 

անընդհատությունը, հինգերորդը` նրա համալիր բնույթն է, վեցերորդը`երկկողմանի 

բնույթն է, իսկ յոթերորդը` նրա ամբողջական բնույթը:  

           Դաստիարակության գործընթացը ունի իր շարժիչ ուժերը: Որպես այդպիսին 

հանդես են գալիս նրան ներհատուկ հակասությունները, որոնք պայմանավորում են 

հակադրությունների առաջացումը, իսկ դրանք տանում են դեպի զարգացում; 

Հակասությունները լինում են ներքին և արտաքին: Ներքին հակասությունները հանդես 

են գալիս անձի մեջ նրա զարգացման ու ձևավորման բոլոր փուլերում: Այդ 

հակասությունների հաղթահարման համար կարևոր նշանակություն ունի անձի 

ակտիվությունը, գիտելիքները, իրար հետ համաձայնեցված գործողությունները: 

 Արտաքին հակասությունների դերը նույնպես շատ մեծ է դաստիարակության 

գործընթացի զարգացման համար: Դրանց են վերաբերում ընտանիքի և դպրոցի 

պահանջների, խոսքի և գործի միջև եղած հակասությունները: Դաստիարակը պետք է 



62 

 

ուշադրություն դարձնի արտաքին գործունեությունների և աշակերտի ներքին 

ձգտումների միջև եղած հակասությունների դինամիկային և դրանց հաղթահարմանը: 

          Դաստիարակության գործընթացի ճիշտ իրականացումը շատ բանով կախված է 

դաստիարակողից: Նա պետք է լինի մասնագետ, սիրի երեխաներին և իր գործը, ունենա 

բարոյական բարձր հատկանիշներ: Նա պետք է լինի լավ հոգեբան, ունենա 

մանկավարժական տակտ, վարպետություն, հեղինակություն: Նա պետք է հաշվի առնի 

երեխաների տարիքային ու անհատական առանձնահատկությունները, 

դաստիարակության պայմանները, նրանց համար ստեղծված իրավիճակները: Պետք է 

լավ ճանաչի երեխայի ընտանիքը, սոցիալական միջավայրը, դրանց ազդեցությունները, 

ճիշտ ընտրի դաստիարակության մեթոդներն ու միջոցները, ուրիշների փորձը: Նա պետք 

է լինի համբերատար, զսպված, կանխատեսող, իրադրությունների մեջ արագ 

կողմնորոշվող: Դաստիարակության գործընթացի կառուցվածքն իրենից ներկայացնում է 

միագումար խնդիրների ամբողջություն,որոնց լուծմանն է ուղղված հենց այդ նույն 

գործընթացը:Այդ խնդիրները լուծվում հաջորդաբար, սակայն նախորդ ու հաջորդ 

խնդիրների հետ փոխկապվածության սկզբունքով, փուլ առ փուլ: Այսպես օրինակ 

,առաջին փուլում դաստիարակվողները գիտակցում են պահանջվող վարքի նորմերն ու 

կանոնները:Երկրորդ փուլում իրենց յուրացրած դաստիարակչական գիտելիքները 

վերածում են համոզմունքների:Երրորդ փուլում դաստիարակում , ձևավորում են իրենց 

զգացմունքները: Չորրորդ փուլում պահպանում են մանկավարժական 

գործողությունների հաջորդականությունը և այլն: Այսպիսով, դաստիարակության 

գործընթացը բարդ, շարունակական, անընդհատ, դինամիկ, դիալեկտիկական  

գործընթաց է: 

 

Ինքնադաստիարակություն, վերադաստիարակություն  

  

  Ինքնադաստիարակությունը անհատի ինքնավերահսկման բաղկացուցիչ կողմերից 

մեկն է: Այն կայանում է նրանում, որ մարդը նպատակադրված, ինքնուրույն զարգացնում 

է իր մեջ գործունեության ընդունակություններ, ձևավորում իր բարոյական 

գիտակցությունը, կատարելագործում դրական հատկությունները և հաղթահարում 

բացասականները:   

        Այս սահմանումը հնարավորություն է տալիս մեզ ասելու, որ անձը, նկատելով, 

հասկանալով և գիտակցելով իր վարքում և գործունեության մեջ տեղ գտած բացերն ու 

թերությունները, պահանջ է զգում ինքնուրույնաբար վերացնել դրանք, իսկ ունեցած 

դրական կողմերը` լրացնել, կատարելագործել: Ինքնադաստիարակության միտքը, 

գաղափարը, ինչպես ապացուցում են հոգեբաններն ու մանկավարժները, ծագում է 

միջավայրի հետ անձի ակտիվ փոխազդեցության հետևանքով, որը մեծ ազդեցություն է 

ունենում նրա զարգացման և կատարելագործման վրա: Անձը ակտիվ ուժ է, և նա կարող է 
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ոչ միայն շրջապատող աշխարհը վերափոխել, այլ նաև` իր սեփական անձը: 

Ինքնադաստիարակության պահանջմունքը անձի զարգացման բարձրագույն ձևն է: Այդ 

պահանջմունքը միևնույն տարիքի բոլոր աշակերտների մեջ միաժամանակ չի 

առաջանում, հատկապես եթե անձը նախապատրաստված չէ ներկայացվող 

պահանջների ըմբռնմանը: 

        Դպրոցում ինքնադաստիարակությունը իրականացվում է ըստ տարիքային փուլերի: 

Կրտսեր դպրոցականների մեջ ի հայտ են գալիս ընդօրինակման, հարմարվելու 

ձգտումներ դեպի մեծահասակները, մարդը: 

         Ինքնադաստիարակության պահանջմունքն ավելի ինտենսիվ է դրսևորվում 

դեռահասության տարիքում: Այդ տարիքում դպրոցականները ունենում են տարբեր 

իդեալներ, ձգտումներ, կամային հատկություններ, հասարակական գործունեության 

ուղղվածություն: Դեռահասը, փորձելով ավելի խորը ճանաչել ինքն իրեն, ինքնաբերաբար 

ձեռնարկում է ինքնադաստիարակության գործողություններ` փորձելով այդ կերպ 

բավարարել իր ինքնահաստատման պահանջմունքը: Այդ ամենը պետք է ղեկավարի և 

իրականացնի դաստիարակը:  

         Ավագ դպրոցականների մոտ իրենց որակների ու արարքների վերլուծման ու ռեալ 

գնահատման կարողության երևան գալը ինքնադաստիարակության էական կողմերից 

մեկն է: Նրանք ի վիճակի են հասնելու բարոյական ինքնակատարելագործման բարձր 

մակարդակի: Նրանց մոտ ինքնադաստիարակության բովանդակության առաջատար 

բաղադրիչը կամային և բարոյական որակների ձևավորումն է: Սերտ կապ գոյություն 

ունի ինքնադաստիարակության կազմակերպման և համապատասխան որակների 

ինքնագնահատման միջև: Նրանց համար արդեն կարևորվում է հասարակական 

կարծիքը: Նրանք արդեն կարողանում են ինքնուրույնաբար վերլուծել և գնահատել իրենց 

ունեցած բարոյական որակները, արարքներն ու վարքագիծը, հասնել բարոյական 

ինքնակատարելագործման բարձր մակարդակի:  

  

Վերադաստիարակություն 

 

 Բոլորին է հայտնի, որ դաստիարակելը ավելի հեշտ է, քան վերադաստիարակելը: 

Վերադաստիարակությունը դաստիարակից շատ ջանքեր է խլում: 

Վերադաստիարակության նպատակն է աշակերտների ոչ ճիշտ ձևավորված 

հայացքների, դատողությունների, գնահատման վերակառուցում, անձի ձևավորման 

գործընթացը բարդացնող վարքի բացասական եղանակների վերափոխում: 

Վերադաստիարակողի առաջին խնդիրը պետք է լինի` որոնել դաստիարակության նոր 

մեթոդներ, հնարներ ու միջոցներ և դրանց ընձեռած հնարավորություններով 

դաստիարակել վերադաստիարակվողի արարքները, սովորույթները, հայացքները, 

զգացմունքները, գիտակցությունը, կատարելագործել նա ունեցած բարոյական 
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արարքները: Երկրորդ` թափանցել վերադաստիարակվողի ներաշխարհը, ճանաչել նրա 

էությունը, հայտնագործել նրա բնույթում եղած դրականը, կենսունակը և, հենվելով դրա 

վրա, չխնայելով ջանք ու եռանդ, դաստիարակել վերադաստիարակվողին:  

Այս ամենից ելնելով` մենք կարող ենք ասել, որ վերադաստիարակությունը 

դպրոցականների մեջ ոչ ճիշտ կամ ոչ լրիվ ձևավորված բարոյակամային 

հատկանիշների, բնավորության գծերի, սովորույթների, արարքների, վարքի 

բարեփոխումն ու կատարելագործումն է` հասարակության բարոյական նորմերին 

համապատասխան:  

Դաստիարակողը պետք է ուսումնասիրի վերադաստիարակվողի բարոյական 

զարգացման բոլոր շեղումները, դրանց պատճառները, դրդապատճառները: 

Մանկավարժության մեջ չկան շաբլոն մեթոդներ, հնարներ, ձևեր, որոնք կիրառվեն 

բոլորին վերադաստիարակելիս: Դաստիարակը վերադաստիարակելիս պետք է 

անհատական մոտեցում ցուցաբերի ամեն մի վերադաստիարակվողի նկատմամբ և 

դրանց համապատասխան մեթոդների, միջոցների և ձևերի ընտրություն կատարի: 

Վերադաստիարակվողը պետք է համոզված լինի, որ դաստիարակողը իր բարեկամն է, 

այն մարդը, որին նա կարող է վստահել: Վերադաստիարակության գործընթացում 

միասնական պահանջ պետք է ցուցաբերեն թե° ընտանիքը, թե′ դպրոցը և թե′ միջավայրը:  

  

Դաստիարակության սկզբունքները 

 

Դաստիարակության սկզբունքները այն հիմնարար ելակետերն են, որոնք որոշում են 

դաստիարակչական գործընթացի ընդհանուր ուղղությունը, նրա բովանդակությունը, 

մեթոդիկային ու կազմակերպմանը ներկայացվող հիմնական պահանջները:  

Դաստիարակության սկզբունքները օգնում են ուսուցչին` բացահայտելու 

դաստիարակչական գործընթացին ներհատուկ հակասությունները, կողմնորոշվել 

ամենաբարդ իրավիճակներում, միշտ կապ տեսնել միջանկյալ և վերջնական 

նպատակների միջև: Դաստիարակության սկզբունքների համակարգը ընդգրկում է` 

դաստիարակության նպատակաուղղվածությունը, դաստիարակության կապը կյանքի, 

պրակտիկայի հետ, դաստիարակության նկատմամբ համալիր մոտեցումը, երեխայի 

անձի նկատմամբ հարգանքի զուգակցումը, խելացի մանկավարժական 

պահանջկոտությունը, մարդու մեջ դրականի վրա հենվելը, դպրոցականների 

տարիքային ու անհատական առանձնահատկությունների հաշվառումը, 

մանկավարժական ներգործությունների սիստեմատիկությունն ու հաջորդականությունը, 

գիտակցության ու վարքի միասնությունը, դաստիարակությունն աշխատանքի մեջ, անձի 

դաստիարակությունը կոլեկտիվում, դպրոցի, ընտանիքի ու հասարակության 

մանկավարժական պահանջների միասնությունը և այլ սկզբունքներ:   
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Դաստիարակության նկատմամբ համալիր մոտեցման սկզբունքը 

 Համալիր մոտեցման դիրքից դաստիարակությունը կարելի է պատկերացնել որպես մի 

համակարգ, որպես օբյեկտների խոշոր բազմազանություն, որոնք միավորված են 

որոշակի կառուցվածքի մեջ օրինաչափ հարաբերությունների ու կապերի միջոցով: 

Համալիր մոտեցումը ենթադրում է մարդու անձի համակողմանի զարգացումը, նրա բոլոր 

էական ուժերի ներդաշնակ զուգակցումը: Համալիր մոտեցումը օբյեկտիվորեն 

պահանջում է այնպիսի մանկավարժական համակարգերի կառուցում ու 

գործառնություն, որոնք ապահովեն դաստիարակության նպատակի, խնդիրների ու 

բովանդակության, նրա մեթոդների ու կազմակերպման ձևերի միասնությունը:  

  

Մարդու մեջ դրականի վրա հենվելու սկզբունքը 

Այս սկզբունքի էությունը կայանում է նրանում, որ նկատվի յուրաքանչյուր երեխայի մեջ 

ամենից ուժեղ կողմը, հասնել նրան, որ ՙկենսունակը՚ իր իրականացումն ու զարգացումը 

ստանա գործունեության մեջ, որպեսզի երեխայի մեջ փայլատակի մարդկային 

անհատականությունը: Գործունեության այն ոլորտը, որտեղ ավելի վառ են դրսևորվում 

երեխայի ինտելեկտուալ առանձնահատկությունները, հարկավոր է հմտորեն 

օգտագործել նրանց հոգեկան վերելքի համար: Պրակտիկայում մանկավարժը գործ է 

ունենում այնպիսի աշակերտների հետ, որոնք վատ են սովորում, ծուլանում են, 

արհամարհում կոլեկտիվի շահերը, հասարակական պարտականությունները: Անգամ 

ամենադժվար երեխաների մեջ ձգտում կա բարոյական կատարելագործման: Եթե 

ուսուցիչը ժամանակին նկատի ու խրախուսի այն, ապա կարող է հասնել արդյունքի: Չի 

կարելի միշտ շեշտել երեխայի թերություններն ու սխալները, որովհետև նման մոտեցման 

դեպքում երեխան իրեն կսկսի նայել որպես անուղղելիի: Ուսուցիչը ժամանակին պետք է 

նկատի ու խրախուսի դպրոցականի ամենափոքր պոռթկումները, երբ փորձում է 

վերացնել վարքի բացասական կողմերը:  

  

Երեխայի անձի նկատմամբ հարգանքը` նրան ներկայացվող խելացի 

պահանջկոտության զուգակցմամբ սկզբունքը 

Ուսուցիչը պարտավոր է հարգել աշակերտի անձը: Նա չպետք է նսեմացնի նրան, 

ոտնահարի արժանապատվությունը, վիրավորի կամ ստորացնի: Երեխաները կարող են 

լինել ծույլ, ինքնամփոփ, չարացած, ցինիկ, վատ սովորություններով: Միևնույն է, 

մանկավարժը պարտավոր է հարգել աշակերտին և համբերատար լինել: Երեխայի անձի 

նկատմամբ հարգանքի յուրահատուկ չափանիշ է նրա նկատմամբ խելացի 

պահանջկոտությունը: Այդ երկու կողմերը փոխադարձաբար կապված ենª ինչպես 

էությունն ու երևույթը: Խելացի պահանջկոտությունը միշտ արդարացնում է իրեն, բայց 

նրա դաստիարակչական պոտենցիալը էականորեն աճում է, եթե այն օբյեկտիվորեն 

նպատակահարմար է, թելադրված է դաստիարակչական գործընթացի 
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պահանջմունքներով, անձի համակողմանի զարգացման խնդիրներով: Աշակերտը պետք 

է վստահի պահանջ ներկայացնող ուսուցչին: Միայն այդ դեպքում պահանջկոտությունը 

հանդես կգա որպես անհրաժեշտություն և ոչ ուսուցչի քմահաճություն: Պահանջ 

ներկայացնողը պետք է անպայման հաշվի առնի աշակերտի անհատականությունն ու 

զարգացման մակարդակը:  

  

Դպրոցականների տարիքային առանձնահատկությունների հաշվառման սկզբունքը 

Երեխայի զարգացումը, տեղի ունենալով ժամանակի մեջ, ունի իր ներքին 

օրինաչափությունները: Զարգացման մեկ փուլը նախապատրաստում է հաջորդ փուլը, 

որը որակապես տարբերվում է նախորդից: Տարիքային յուրաքանչյուր շրջան կապված է 

ապրած տարիների քանակի, օրգանիզմի հասունացման աստիճանի ու ֆունկցիաների, 

սոցիալական փորձի և յուրաքանչյուր տարիքի համար տիպական գործունեության հետ:  

Յուրաքանչյուր տարիքի համար բնորոշ են իր սենսորային, ինտելեկտուալ, հուզական 

գործընթացների ընթացքի առանձնահատկությունները: Սակայն զարգացման 

մակարդակը միայն ապրած տարիների արդյունքը չէ: Ցանկացած տարիքում, 

հատկապես մանկականում, զարգացման վրա որոշիչ ազդեցություն է ունենում 

դաստիարակչական ներգործությունների համակարգը: Այս ամենից ելնելով` կարող ենք 

եզրակացնել, որ դաստիարակչական գործընթացը իր բովանդակությամբ, ձևերով ու 

մեթոդներով պետք է լինի դինամիկ, կառուցվի տարիքային զարգացման փուլերի 

հաշվառմամբ:  

Դաստիարակության նկատմամբ տարիքային մոտեցումը ամենից առաջ նախատեսում է 

կրտսեր, դեռահաս և պատանեկան տարիքի երեխաների դաստիարակվածության ու 

սոցիալական հասունացման մակարդակի հասունացումը և դրանց համապատասխան 

պահանջների ներկայացումը: Դաստիարակչական աշխատանքների 

արդյունավետությունը իջնում է, եթե ներկայացվող պահանջներն ու կազմակերպչական 

կառուցվածքները հետ են մնում աշակերտների տարիքային հնարավորություններից 

կամ մատչելի չեն նրանց համար:  

  

Սովորողների դաստիարակության անհատական առանձնահատկությունների 

հաշվառման սկզբունքը 

 Զարգացման յուրաքանչյուր տարիքային փուլում առաջանում են ինչպես որոշակի 

սոցիալական հանրությանը հատուկ ընդհանուր հատկանիշներ, այնպես էլ 

յուրահատուկ, անհատական առանձնահատկություններ, որոնցով մեկ անհատը 

տարբերվում է մյուսից: Ընդ որում, տարիքի ու զարգացման հետ ավելի մեծ 

նշանակություն են ձեռք բերում անհատական-տիպաբանական տարբերությունները: 

Միևնույն տարիքի երեխաները միմյանցից տարբերվում են բարձրագույն նյարդային 

գործունեության տիպաբանական առանձնահատկություններով, ֆիզիկական ու հոգևոր 
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զարգացմամբ, ընդունակություններով, հետաքրքրություններով, բնավորությամբ և այլն: 

Դաստիարակության նպատակներն ու բովանդակությունը չեն կարող հետևել 

երեխաների անհատական առանձնահատկություններին: Այդ 

առանձնահատկություններին հարմարեցվում են մանկավարժական աշխատանքի ձևերն 

ու մեթոդները, որպեսզի իրականացվեն բոլորի համար ընդհանուր դաստիարակության 

նպատակները, արգելվեն բնավորության այն գծերը, որոնք չեն համապատասխանում 

հասարակական պահանջներին: Անհատական մոտեցումը պահանջում է աշակերտների 

ներաշխարհի ուսումնասիրում և նրանց մոտ փորձի ձևավորում: Զարգացման 

սոցիալական իրավիճակի իմացումը հնարավորություն է տալիս օգտագործելու անձի 

ներքին ռեսուրսները, նրա բոլոր էական ուժերի` պահանջմունքների, 

հետաքրքրությունների, վարքի ու գործունեության դրդապատճառների հետագա վերելքի 

համար:  
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9. Դաստիարակության ընդհանուր համակարգը. և 

/բարոյական,ֆիզիկական, մտավոր, գեղագիտական, 

աշխատանքային, էկոլոգիական և այլն/ 

  

 

Դաստիարակության ընդհանուր համակարգի բաղադրամասերն են  մտավոր, 

բարոյական, աշխատանքային, գեղագիտական, ֆիզիկական, էկոլոգիական, իրավական, 

տնտեսագիտական դաստիարակությունը: 

 

Բարոյական դաստիարակություն 

         Բարոյական դաստիրակության նպատակը անձի բարոյական ձևավորումն է: 

Բարոյական դաստիարակության հիմնական խնդիրներն են անձի բարոյական 

գիտակցության, զգացմունքների, վարքի, ինչպես նաև բարոյական որակների` 

հայրենասիրության, հումանիզմի, գիտակցական կարգապահության և այլնի 

ձևավորումը:      

           Բնութագրենք որոշ հիմնական բարոյական որակների բովանդակությունը, որոնց 

ձևավորումը բարոյական դաստիարակության խնդիրն է; 

          Հայրենասիրություն - (հունարեն patre-հայրենիք), իրենց երկրի հանդեպ մարդկանց 

վերաբերմունքը բնորոշող հասարակական և բարոյական սկզբունք, որը դրսևորվում է 

որոշակի եղանակով գործողությունների և հասարակական զգացմունքների բարդ 

համակարգով, որը սովորաբար անվանում են սեր հայրենիքի հանդեպ: Սերը հայրենիքի 

հանդեպ ներառում է. երկրի շահերի և պատմական բախտի նկատմամբ 

հոգատարությունը և հանուն նրա ինքնազոհողության պատրաստակամությունը, 

հավատարմությունը հայրենիքին, իր երկրի սոցիալական և կուլտուրական նվաճումների 

հանդեպ հպարտությունը, վշտակցումը ժողովրդի տառապանքներին և հասարակության 

սոցիալական արատների նկատմամբ բացասական վերաբերմունքը, հարգանք 

հայրենիքի պատմական անցյալի և նրանից ժառանգած ավանդույթների հանդեպ, 

կապվածություն ծննդավայրին: Հայրենիքը սկսվում է տնից, հողից, ջրից: Հայրենիքը` դա 

իր ժողովուրդն է, մայրենի լեզուն: Թե′ ընտանիքը, թե′ դպրոցը պարտավոր են ձևավորել 

երեխաների հայրենասիրական զգացմունքները: Դպրոցում այն պետք է ապահովվի 

հիմնականում կրթության բովանդակության միջոցով: Երեխան պետք է հարգի և սիրի իր 

ժողովրդի պատմությունը, ավանդույթներն ու սովորույթները, սովորությունները, 

մշակույթը, ճանաչի իր ժողովրդի, ազգի նշանավոր մարդկանց, նվաճումներին, 

ձեռքբերումները բոլոր ասպարեզներում:   

         Հումանիստական դաստիարակության հիմքում ընկած է մարդու 

հնարավորությունների անսահմանության և նրա կատարելագործվելու ընդունակության 
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մասին համոզմունքը, անհատի արժանապատվության, ազատության և 

պաշտպանության պահանջը, մարդու երջանկության իրավունքի գաղափարը և այլն: 

Հումանիզմը հայացքների, իդեալների համակարգ է: Դա մարդու վերաբերմունքն է իրեն 

շրջապատող իրականության և հատկապես մարդու նկատմամբ:  

         Բարոյական դաստիարակության ուղիներն ու միջոցները ունեն իրենց 

յուրահատկությունը աշակերտների բարոյական լուսավորության մեջ, նրանց կոլեկտիվ 

կյանքում, հաղորդակցման, համատեղ գործունեության մեջ հատուկ աշխատանք 

կազմակերպելիս, բարոյական սովորություններ դաստիարակելիս և բարոյական 

զգացմունքներ ձևակերպելիս:  

        Բարոյական լուսավորությունը կատարում է մի քանի դաստիարակչական 

ֆունկցիաներ.  

1. Նպաստում է դպրոցականների սեփական բարոյական փորձի իմաստավորմանը և 

հարստացմանը,  

2. Ճշտում է բարոյականության բնագավառի գիտելիքները, որոնք ձեռք են բերվել 

տարբեր աղբյուրներից, 

3. Նպաստում է անձի բարոյական ինքնադաստիարակությանը:  

Այն կազմակերպելիս պետք է հաշվի առնել աշակերտների տարիքային 

առանձնահատկությունները, անհատական, բարոյական փորձը, բարոյական նորմերին 

տեղյակության աստիճանը, բարոյական գիտելիքները:  

         Բարոյական լուսավորությունը արդյունավետ է այն դեպքում, երբ 

բարոյականության բնագավառի գիտելիքները ուղեկցվում են բարոյագիտական 

ապրումներով: 

          Բարոյական լուսավորությունը նպաստում է բարոյական պահանջներին և 

տրամաբանական փաստարկումներին դպրոցականներին ծանոթացնելուն: Դրանք 

հիմնավորում են, թե ինչու է անհրաժեշտ այդ պահանջները պահպանել: Անձի 

բարոյական զարգացումը ընդգրկում է բարոյական պահանջմունքների ձևավորումըª 

պահանջմունք աշխատանքում, հաղորդակցման, մշակութային արժեքների յուրացման, 

իմացական ընդունակությունների զարգացման մեջ և այլն: Այդ պահանջմունքները 

զարգանում են դպրոցականների գործունեության ռեալ փորձում ու 

հարաբերություններում, նրա մոտ ձևավորում վարքի սոցիալապես օգտակար 

հմտություններ, բարոյական սովորույթներ, կայուն հարաբերություններ: 

          Խթանելով բարոյական դրդապատճառների ու վարքի եղանակների առաջացումը` 

դաստիարակը պետք է.  

➢ ստեղծի պայմաններ գործողության այս կամ այն եղանակի բարոյական 

ընտրության իրագործման համար,  
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➢ հասկանա դպրոցականի բարոյական պահանջմունքների զարգացման մեջ ծագող 

հակասությունների պատճառը, բնույթը, նպաստի դրանց դաստիարակչական 

առումով ավելի արդյունավետ լուծմանը, 

➢ ներգործի այն անձանց վրա, որոնք կազմում են երեխայի մերձակա միջավայրը:  

    Բարոյական դաստիարակության համակարգում առանձնահատուկ տեղ են գրավում 

բարոյական սովորույթները: Վարքի նկատմամբ սովորույթը, որը որոշվում է խորապես 

յուրացված բարոյական նորմերով, բարոյական դրդապատճառի կայունության 

ցուցանիշն է: Ի տարբերություն վարքի ավտոմատացված հմտությունների, սովորույթը 

ընդգրկում է յուրացված գործողությունները կատարելու և վարքի յուրացված 

եղանակներից օգտվելու պահանջմունք: 

 

Ֆիզիկական   դաստիարակություն 

 

        Ֆիզիկական դաստիարակությունը հանդիսանում է դաստիարակության 

կարևորագույն բաղադրամաս և մեծ նշանակություն ունի անձի համակողմանի ու 

ներդաշնակ զարգացման համար: Հասարակության կարևորագույն խնդիրներից մեկն է` 

ապահովել մանկական հասակից ֆիզիկական ճիշտ դաստիարակություն` հոգևոր 

ուժերի ներդաշնակ զարգացմամբ հանդերձ: Ֆիզիկական դաստիարակության շնորհիվ է 

ապահովվում աճող սերնդի առողջությունը, դրա ամրապնդումը: Այն ապահովում է 

մարդու օրգանիզմի նորմալ աճը և կարևորագույն համակարգերի ու ֆունկցիաների 

համակողմանի զարգացումը, առողջ ապրելակերպի ձևավորումը, աշխատանքի, 

հայրենիքի պաշտպանության պատրաստությանը: 

    Ֆիզիկական դաստիարակությունը ունի իր բազմազան  ու բազմաբնույթ խնդիրները, 

որոնք իրականացնելիս պետք է հաշվի առնել աշակերտների տարիքային 

առանձնահատկությունները: Այդ խնդիրներն են. 

1. Ամրապնդել սովորողների ֆիզիկական զարգացումն ու առողջությունը:  

Ֆիզիկական դաստիարակությունն ուղղված է օրգանիզմի ձևաբանական ու ֆունկցիոնալ 

կատարելագործմանը, արտաքին միջավայրի անբարենպաստ պայմանների դեմ 

կայունությանը, հիվանդությունը կանխելուն ու առողջության պահպանմանը: 

2. Շարժողական որակների զարգացումը  

Բազմակողմանի շարժողական գործունեության մարդու ընդունակությունը պահովվում է 

միայն ֆիզիկական բոլոր որակների` ուժի, դիմացկունության, ճարպկության և 

արագության բարձր ու ներդաշնակ զարգացմամբ: 

3. Շարժողական կարողությունների ու հմտությունների զարգացումը: 

         Շարժողական գործունեությունը հաջողությամբ է իրագործվում, երբ մարդը 

տիրապետում է հատուկ գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների: Հենվելով 

շարժողական պատկերացումների ու գիտելիքների վրա` աշակերտը հնարավորություն է 
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ստանում կառավարել իր գործողությունները շարժողական պրակտիկայի զանազան 

պայմաններում: Կենսականորեն կարևոր շարժողական կարողությունները ձևավորվում 

են որոշակի շարժումների կատարման գործընթացում: Կան բնական (վազք, լող, քայլք և 

այլն) և ոչ բնական (վարժություններ մարմնամարզական գործիքների վրա, 

ակրոբատիկա և այլն) շարժողական գործողություններ, որոնք լրացնում են միմյանց և 

նպաստում՝  ձեռք բերելու շարժողական այն փորձը, որը հնարավորություն է տալիս 

մարդուն ընտելանալ շարժողական գործողություններին, ազատորեն կիրառել դրանք 

պրակտիկայում: 

4. Ֆիզիկական կուլտուրայի սիստեմատիկ պարապմունքներում կայուն 

հետաքրքրության ու պահանջմունքի դաստիարակությունը: 

           Ֆիզիկական կուլտուրան այն հիմնական միջոցն է, որի շնորհիվ սովորողները 

սիստեմատիկ պարապմունքների ընթացքում ֆիզիկական վարժություններին 

տիրապետելու, այն մշտական սովորույթ դարձնելու միջոցով կատարելագործում են 

իրենց ֆիզիկական զարգացումը:  

       Ֆիզիկական դաստիարակությունը ունի իր միջոցները: Դրանցից հիմնականներն են` 

ֆիզիկական վարժությունները, որի տակ հասկացվում են մարմնամարզությունը, 

խաղերը, տուրիզմը, սպորտը, բնական և հիգիենիկ գործոնները:  

        Մարմնամարզությունը ունի օրգանիզմի վրա ընտրական ազդեցություն: Կա 

հիգիենիկ, սպորտային, գեղարվեստական, արտադրական, բուժական 

մարմնամարզություն: սովորողների համար հիմնականը ընդհանուր 

մարմնամարզությունն է: 

        Խաղերը զարգացնում են երեխայի ֆիզիկական ուժը, մկանները, ձեռքերի 

գործունեությունը, արդյունավետ դարձնում ընկալումը, հասկացումը, մշակում և 

կատարելագործում են որոշ բարոյական որակներ: Խաղերը կազմակերպելիս պետք է 

հաշվի առնել երեխաների տարիքային առանձնահատկությունները:  

        Տուրիզմը, զբոսանքները, էքսկուրսիաները, արշավներն ու 

ճանապարհորդություններն են, որոնք կազմակերպվում են հայրենի երկրամասին, նրա 

պատմական ու մշակութային հուշարձաններին աշակերտներին ծանոթացնելու համար: 

Տուրիստական միջոցառումների շնորհիվ աշակերտները ձեռք են բերում ֆիզիկական 

կոփվածություն, դիմացկունություն, բարդացված հանգամանքներում կողմնորոշվելու ու 

տեղաշարժվելու կիրառական հմտություն, կոլեկտիվի կյանքի ու գործունեության, 

ղեկավարման ու ենթարկվելու փորձ, պրակտիկայում յուրացնում են բնական 

միջավայրի նկատմամբ պատասխանատու վերաբերմունքի նորմերը:  

 

Աշխատանքային դաստիարակություն 

      Աշխատանքային դաստիարակությունը նպաստում է աճող սերնդի համակողմանի ու 

ներդաշնակ զարգացման հիմնախնդրի լուծմանը: Կ.Դ.Ուշինսկին ասում էր.«Միայն 
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աշխատանքի ներքին, հոգեկան կենարար ուժն է իբրև աղբյուր ծառայում մարդկային 

արժանապատվության, դրա հետ միասին նրա բարոյականության ու երջանկության 

համար»: Աշխատանքային դաստիարակության նպատակներն են.  

1. Յուրաքանչյուրի մեջ սեր ներարկել դեպի աշխատանքը, աշխատասիրությունը 

վերածվի ամենօրյա սովորույթի, դառնա բնավորության գիծ, 

2. Սովորողների մեջ ձևավորել մարդկային վերաբերմունք աշխատանքի նկատմամբ,  

3. Ձևավորել աշխատանքային և գիտակցական կարգապահություն, և այդ միջոցով 

նրանց մեջ մշակել բարոյական բարձր որակներ 

4. Պատանիների, երիտասարդների մեջ ներարկել սեր ու հարգանք աշխատող, 

աշխատանքը գնահատող մարդկանց նկատմամբ:  

Նպատակները չեն իրագործվի, եթե ինչպես հարկն է չլուծվեն աշխատանքային 

դաստիարակության խնդիրները: Որոնք են այդ խնդիրները:  

1) Դպրոցականների մեջ ձևավորել իրենց և ընդհանուրի համար աշխատելու 

մշտական պահանջմունք, այս խնդիրը լուծելիս, առաջին հերթին հարկավոր է 

նրանց մասնակից դարձնել բազմազան աշխատանքների` դաստիարակելով 

նրանց աշխատանքային զգացմունքները: Միայն դրանք կհաղթահարեն դեպի 

աշխատանքը տանող ճանապարհին կանգնած բոլոր արգելքներն ու 

խոչընդոտները: 

2) Աշխատանքի ընթացքում մշտապես իրար զուգակցել սովորողների մտավոր և 

ֆիզիկական աշխատանքի ձևերը: Այդ խնդիրը լուծելու համար պետք է անընդհատ 

հարստացնել ու համալրել նրանց աշխատանքային գիտելիքները, 

կարողություններն ու հմտությունները, կուտակած փորձը` չմոռանալով 

օգտագործել նրանց աշխատանքային պոտենցիալ հնարավորությունները: 

3) Հաշվի առնելով դպրոցականների տարիքային և անհատական 

առանձնահատկությունները` աստիճանաբար նրանց ընտելացնել ավելի դժվարին 

աշխատանքների: Այս խնդիրը լուծելիս հարկավոր է նրանց մեջ զարգացնել 

գիտակցական վերաբերմունք աշխատանքի նկատմամբ, զարգացնել 

համառություն, կանոնավորություն, կամքի յուրահատկություններ և 

ամենակարևորը` դրանք բոլորը դարձնել նրանց սեփականությունը: 

4) Քայլ առ քայլ սովորողներին ընտելացնել աշխատանքային կարգ ու կանոնին: 

Սովորեցնել ճիշտ ու տեղին, նաև խնայողաբար ծախսել նյութական ռեսուրսները: 

Նրանց մեջ մշակել աշխատանքն անթերի, անմնացորդ ու որակով կատարելու 

հմտություններ ու կարողություններ, ճշտապահություն ու ճշմարտասիրություն: 

5) Սովորողներին ծանոթացնել տեղի (որտեղ նրանք ապրում են) բնական 

պայմաններին ու ռեսուրսներին, եղած հնարավորություններին, արտադրական 

այն ոլորտներին, որոնք կան և գործում են: Հասնել այն բանին, որ 

շահախնդրություն հանդես բերեն դրանց նկատմամբ, ձգտեն սովորել 
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մասնագիտություններ: Այս խնդիրը լուծելիս, հարկավոր է կազմակերպել և 

զարգացնել սովորողների, հաղորդակցումները, շփումները տեղի մասնագետների 

հետ, լսել նրանց խորհուրդները, ցուցումները: 

6) Զարգացնել սովորողների կազմակերպչական ընդունակությունները և այլն;  

Դպրոցում աշխատանքային դաստիարակությունը ներառում է.  

ա) ուսումնական աշխատանքը,  

բ) պոլիտեխնիկական գիտելիքների, կարողությունների ու հմտությունների ձեռքբերումը,  

գ) ուսումը,  

դ) Տեխնոլոգիա  առարկան:  

Ուսումնական աշխատանքը այն հիմնական բաղադրատարրն է, որը հնարավորություն է 

ընձեռում դպրոցականներին նախապատրաստել գործնական աշխատանքի և 

պատրաստակամ լինել աշխատելու իր ժողովրդի, իր հայրենիքի համար: Ուսուցման 

գործընթացում մեծ է հատկապես ուսման դերը: Ուսումը շատ լարված աշխատանք է:  

Ուսման ընթացքում և նրա միջոցով դպրոցականները, ուսուցչի ղեկավարությամբ և 

ինքնուրույնաբար, ուսումնասիրում են ուսումնական առարկաները, ձեռնարկները, 

սկզբնաղբյուրները, անընդհատ համալրում իրենց գիտելիքները, զարգացնում իրենց 

իմացական կարողությունները:   

Սովորողները սիստեմատիկաբար աշխատում են դպրոցի ուսումնական 

կաբինետներում, լաբորատորիաներում, կատարում են փորձեր, կարգի բերում 

գործիքները, սարքերը, կահավորանքը և այլն:Այդ բոլորի միջոցով (որոնց շուրջ խոսվեց) 

սովորողները համալրում են իրենց գիտելիքները, գործնական աշխատանքների 

ընթացքում ձեռք բերած գիտելիքները վերածում համոզմունքների, հմտությունների ու 

կարողությունների և դրանց հիման վրա ձևավորում իրենց վերաբերմունքն աշխատանքի 

նկատմամբ, նախապատրաստվում կյանք մտնել: Դպրոցականների պոլիտեխնիկական 

գիտելիքներն առաջին հերթին ձեռք են բերվում ուսումնական առարկաների միջոցով: 

Այդ կարևոր խնդրի լուծմանը շատ են օգնում հատկապես ֆիզիկան, մաթեմատիկան, 

քիմիան, կենսաբանությունը, աշխարհագրությունը և այլ առարկաները:  

Սովորողների աշխատանքային դաստիարակության  իրականացման համար կարևոր 

դեր է խաղում «Աշխատանքի ուսուցում»  առարկան, որի պարապմունքները ծրագրային 

են ու սիստեմատիկ: «Տեխնոլոգիա » առարկայի ուսումնական ծրագրերում հաշվի են 

առնված գյուղական և քաղաքային դպրոցների հնարավորությունները, ինչպես նաև 

աշխատանքին պատրաստ լինելու սովորողների առանձնահատկությունները:  

Աշխատանքային դաստիարակության մյուս բաղադրատարրերը (ինքնասպասարկում, 

հասարակական օգտակար աշխատանք, արտադասարանային և արտադպրոցական 

աշխատանքներ և այլն) իրականացվում են ընտանիքում, ուսումնական կաբինետներում 

ու լաբորատորիաներում, արտադրական հիմնարկներում:   
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Գեղագիտական դաստիարակության էությունը,  բովանդակությունը 

դպրոցում 

  

         Գեղագիտական դաստիարակությունը մանկավարժների և դաստիարակողների 

համատեղ գործունեության գործընթացն է` ուղղված դպրոցականների գեղագիտական 

կուլտուրայի ձևավորմանը: Սովորողների գեղագիտական կուլտուրան իր մեջ ընդգրկում 

է նրանց զգացմունքների, գիտակցության, վարքի ու գործունեության գեղագիտական 

զարգացման որոշակի աստիճանը, այն է` 

• արվեստում, կյանքում, բնության մեջ, կենցաղում, աշխատանքում, վարքում և 

գործունեության մեջ եղած գեղեցիկի ու տգեղի, վեհի ու ստորի, կոմիկականի և 

ողբերգականի նկատմամբ հուզազգացմունքայինի դյուրազգացությունը, ինչպես 

նաև՝ իր զգացմունքները կառավարելու ընդունակությունը, 

• արվեստում և շրջապատող իրականության մեջ գեղագիտական էությանն 

իմանալն ու հասկանալը, գեղարվեստական գրագիտությունը, արվեստի 

ստեղծագործությունների ու բնության երևույթների գեղագիտական ըմբռնման հետ 

կապված ճիշտ պատկերացումները, դատողություններն ու համոզմունքները, 

• արվեստի երկերը ճիշտ գնահատելու ընդունակությունը, 

• անցյալի մշակութային ժառանգության տիրապետումը, ժամանակակից արվեստի 

նկատմամբ վերաբերմունքը և արվեստի զարգացման մեջ առաջադիմական 

միտումների նկատմամբ դյուրազգացությունը, 

• ստեղծագործական ընդունակությունների զարգացման աստիճանը, աշխարհի 

գեղագիտական յուրացման նկատմամբ հետաքրքրությունն ու ձգտումը, 

• կյանքը «ըստ գեղեցիկի օրենքների» կառուցելու և մարդկանց հետ 

հարաբերություններում, աշխատանքում ու հասարակական գործունեության մեջ 

գեղեցկության իդեալները հաստատելու պահանջմունքն ու կարողությունը:  

Որպես աշխարհի գեղագիտական յուրացման սուբյեկտիվ կողմ հանդես են գալիս 

գեղագիտական զգացմունքները, ճաշակները, գնահատումները, ապրումները, 

գաղափարները, իդեալները, այսինքն՝ մարդու գեղագիտական գիտակցությունը: Այն 

հանդիսանում է օբյեկտիվ աշխարհի սուբյեկտիվ արտացոլումը և դրա հետ միասին 

իրական աշխարհի էական կողմի` նրա գեղեցկության ճանաչողության գործիքը:  

Այդ դրույթները աշխարհայացքային մեծ նշանակություն ունեն: Մանկավարժության 

կողմից դրանք օգտագործվում են դաստիարակության նպատակներն ու խնդիրները 

կոնկրետացնելիս: Գեղագիտությունը բացահայտում է գեղագիտական գիտակցության 

կառուցվածքն ու ֆունկցիաները: Հենվելով այդ գիտելիքների վրա` դաստիարակության 

տեսությունը հետազոտում է գեղագիտական զգացմունքների, ճաշակների, իդեալների 

ձևավորման գործընթացը: Գեղագիտական ճաշակը կապված է իրենց ամբողջության մեջ 

առարկայի, երևույթի կամ արվեստի ստեղծագործության ըմբռնման հետ: Ըմբռնումն ու 
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գնահատումը այդ դեպքում հանդես են գալիս միասնության մեջ: Գնահատումը որոշվում 

է անձի գեղագիտական արժութային կողմնորոշումներով: Գեղագիտական ճաշակը 

հնարավորություն է տալիս նրբորեն, տարբերակված ու օբյեկտիվորեն գնահատել 

շրջապատող աշխարհի առարկաների գեղագիտական արժանիքները: Գեղագիտական 

ճաշակը բնութագրում է գնահատման չափի զգացումը, ճկունությունը և դրա հետ 

միասին` հաստատունությունը, ինչպես նաև` ըմբռնելու լայնությունն ու 

բազմակողմանիությունը: Զարգացած ճաշակը միշտ նրբազգաց ու պահանջկոտ է տվյալ 

առարկայի կամ երևույթի մեջ ձևի և բովանդակության ներդաշնակության 

նկատմամբ:Գեղագիտական դաստիարակության նպատակն է` դպրոցականների մեջ 

դրսևորել գեղագիտական իդեալ: 

        Գեղագիտական դաստիարակության հիմքը դրվում է ընտանիքում: Ծնված օրվանից 

երեխան պետք է տեսնի և շփվի գեղեցիկի հետ:  Ծնողի պարտականությունն է՝ ստեղծել 

երեխաների համար գեղագիտական զարգացման բարենպաստ պայմաններ: 

Գեղագիտական դաստիարակության մեթոդներն են` բացատրությունը, արվեստի 

երկերի, առարկաների ու երևույթների վերլուծությունը, գեղագիտական խնդիրների 

վճռումը, վարժությունները արվեստում, դրական օրինակը, խրախուսանքը և այլն: 

Գեղագիտական դաստիարակության ձևերը գեղագիտական թեմայով զրույցներն ու 

դասախոսություններն են, պոեզիայի երեկոները, հանդիպումները և այլն:  

          Մանկավարժների կողմից ղեկավարվող աշակերտների բազմապիսի 

գեղագիտական գործունեության մեջ կիրառվում է գեղարվեստական գեղագիտական 

միջոցների կոմպլեքս: Դրանցից հիմնականներն են` իմացությունը, աշխատանքը, խաղը, 

հաղորդակցումը, բնությունը, արվեստը, գրականությունը, կենցաղային պայմանները: 

Այդ միջոցները օրգանապես մտնում են գեղագիտական դաստիարակության 

համակարգի մեջ:  

  

 

Մտավոր դաստիարակության նպատակը, խնդիրները  դպրոցում 

 

           Մտավոր դաստարակություն ասելով հասկացվում է դաստիարակողի 

նպատակաուղղված գործունեություններ, սովորողի մտավոր ուժերի, մտածողության, 

մտավոր կուլտուրայի զարգացման ուղղությամբ:Արդի պայմաններում բարձրացել է 

պահանջկոտությունը կրթության մտավոր զարգացման նկատմամբ: Մտավոր 

զարգացման և մտածողության կատարելագործման հարցերը միշտ էլ արտահայտվել են 

ծրագրական փաստաթղթերում:  

       Մտավոր զարգացում հասկացության մեջ մտնում են մտածողության և մտավոր 

ուժեր ըմբռնողությունը: Մտածողությունը մարդու այն հատկանիշն է, որով մարդը 

ճանաչում է երևույթները և առարկաները իրենց էական կապերի և հարաբերությունների 
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մեջ: Այն ուղեղի գործունեության արդյունք է: Միտքը միշտ ապստրակցիա է և ուղեղի 

կողմից վերամշակման կարիք ունի: Ուսուցիչներին կոչ է արվում զարգացնել 

մտածողության և ընդհանուր, մասնավոր ձևեր, այն է դիալեկտիկան, տրամաբանակն 

մտածողությունը, ինդուկցիան, դեդուկցիան: Դիալեկտիական դատողությունը 

ենթադրում է երևույթի մեջ տեսնել կարողություն, հասկացություն, պայքարը և նորի 

առաջացումը: Տրամաբանությունը պահանջում է բացահայտել կապը հին ու նոր 

գիտելիքների մեջ:  

         Ապստրակտ  դատողությունը ենթադրում է մարդու կարող երկրորդական 

ցուցանիշը առանձնացման հիման վրա աբստրակտ դատողություններ ձևավորման 

համար: Տեսական մտածողությունը բնորոշվում է բարձր մակարդակների գիտելիքների 

նդհանրացմամբ, երևույթի միջև օրինաչափության կապերի ու օրենքների 

բացահայտմամբ:  

 

         Ինդուկտիվ մտածողությունը  ենթադրում է մտքի շարժումը մասնավորից դեպի 

ընդհանուր:  

       Դեդակտիվ մտածողություն -  ընդհանուրից մասնավոր:  

       Տեխնիկականը կապված է ինժեներատեխնիկական աշխատանքի հետ: 

 Մտածողության ուժեր հասկացության տակ հասկացվում է ուղեղի զարգացման 

որոշակի աստիճան, որի հետևանքով մարդը ընդունակ է գիտելիքի կատարման:  

Մտավոր զարգացումը ենթադրում է հիմնական մտածողական օպերացիաների 

տիրոպետում + անալիզ + սինթեզ, համեմատում, դասակարգում: 

 

 

Էկոլոգիական դաստիարակություն 

 

         Մարդկային քաղաքակրթության պատմությունը թևակոխել է մի այնպիսի 

ժամանակաշրջան, որի կարևորագույն և բնորոշ դրսևորումներից մեկը ահագնացող 

գլոբալ տեխնածին գործընթացներն են: Վերջիններս կենսոլորտը դարձրին 

համընդհանուր ուշադրության առարկա, և այսօր սրությամբ դրվել է բնության 

պահպանման, մարդու և բնության փոխազդեցության, հավասարակշռության 

հաստատման հիմնահարցը` գլոբալ մասշտաբով: Ուստի պատահական չէ, որ այժմ 

կենսոլորտը դարձել է հետազոտության առարկա ոչ միայն բնագիտական, այլև 

հումանիտար և տեխնիկական գիտությունների համար: Էկոլոգիա հասկացության 

հիմքում ընկած է բնությունը, նրա հավասարակշռության պահպանությունը, որը շատ 

վաղուց է սկսված, իսկ նոր ժամանակներում այն դարձել է կենտրոնական հարց, 

համամարդկային հիմնախնդիր, որով զբաղվում է ՄԱԿ-ը, ամբողջ մարդկությունը: 

Բնության պահպանությանը մասնակցում են նաև դպրոցականները: Հարցն այսպես է 
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դրվածª եթե ուզում եք, որ մեր մոլորակը և ժողովուրդները գոյատևեն, ապա 

յուրաքանչյուր մարդ, յուրաքանչյուր դեռահաս, պատանի, երիտասարդ շրջակա 

միջավայրի պահպանությունը պիտի դարձնի իր սուրբ պարտականությունը:  

        Էկոլոգիական դաստիարակության նպատակը շրջապատող միջավայրի նկատմամբ 

դպրոցականների պատասխանատվության ձևավորումն է: Գոյություն ունեն բնության 

պահպանության բազում ձևեր, դրանցից մեկն էլ մանկավարժականն է, որը անձի մեջ 

դաստիարակում է պատասխանատու վերաբերմունք բնության նկատմամբ: 

Էկոլոգիական դաստիարակությունը, լինելով անձի համակողմանի դաստիարակության 

մի մասը, դպրոցում լուծում է հետևյալ խնդիրները.  

1) Աշակերտներին էկոլոգիական գիտելիքների հաղորդում և յուրացում, որպեսզի 

նրանք գիտակցեն, որ բնությունը ազգային հասարակական հարստություն է և 

պետք է պահպանել, խնամքով վերաբերվել նրան: Փաստացի, անառարկելի 

օրինակներով պիտի հասկացնել սովորողներին, թե ինչու պահպանել բնությունը: 

Ուսուցիչ-դաստիարակը իր աշակերտներին պարզաբանում է, որ մարդն առանց 

թթվածնի կարող է ապրել երկու րոպե, առանց ջրի` 3 օր: Պատմում է, որ 

արդյունաբերական արտանետումների հետևանքով վերջին տարիներին 

մթնոլորտի ջերմությունը բարձրացել է 0.50C-ով, որի հետևանքները կարող են 

ողբերգական լինել (Անտարկտիդայի սառցադաշտերի հալում, համաշխարհային 

օվկիանոսի մակարդակի բարձրացում, օզոնի շերտի ճեղքում և այլն): 

2) Էկոլոգիական հայացքների, պատկերացումների, աշխարհայացքի ձևավորում, 

որը էկոլոգիական կրթվածության հուսալի հիմք կարող է լինել: Այս հարցում մեծ է 

բնական գիտությունների դերը, որոնք, զարգացնելով մտածողությունը, 

ստեղծագործական ունակությունները, նպաստում են այն բանին, որ աշակերտի, 

բնության, միջավայրի փոխազդեցությունը առավել նպատակասլաց բնույթ կրի: 

3) Բնության և մարդու նկատմամբ արժեքային կողմնորոշման և վերաբերմունքի 

ձևավորում: 

4) Բնության հետ շփվելու պահանջմունքի ձևավորում, բնության նկատմամբ ակտիվ 

վերաբերմունքի, նրա ներկայի ու ապագայի նկատմամբ ակտիվ գործուն 

վերաբերմունքի ձևավորում:  

            Սովորողների էկոլոգիական կուլտուրայի ձևավորման համար կարևոր դեր կարող 

են խաղալ արտադասարանային և արտադպրոցական ուսումնա-դաստիարակչական 

աշխատանքները: Էկոլոգիական կրթության սկզբունքների մեջ կարևոր տեղ է գրավում 

ուսուցման գործընթացում միջառարկայական կապերի արդյունավետորեն 

օգտագործումը, էկոլոգիական նյութերի, էկոլոգիական հիմնախնդիրների, շրջակա 

միջավայրի ուսումնասիրումը և բնության պահպանության նպատակով միջոցների 

կիրառումը, շրջակա միջավայրի հետազոտությունը և էկոլոգիական հիմնախնդիրների 

հետ կապ ունեցող երևույթների հայտնագործումը: Բնության հավասարակշռության 
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պահպանության համար դպրոցականներն ամենուրեք պետք է պահպանեն 

առողջապահական մաքրություն, չաղտոտեն գետերը, լճերը, աղբյուրները, հողերը, 

մթնոլորտը, չկտրեն, չոչնչացնեն մատղաշ ծառերը, այգիները, անտառներում կրակ 

չվառեն: Ներկայումս խիստ անհրաժեշտություն է դպրոցներում ունենալ հողերի, 

գետերի, լճերի, աղբյուրների մաքրությունը, բուսական, կենդանական աշխարհը 

պահպանող ջոկատներ... Եվ յուրաքանչյուր ուստարի դպրոցների ղեկավարությանը 

ներկայացնել գրավոր հաշվետվություն` այդ ուղղությամբ իրենց կատարած 

աշխատանքների մասին: 
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10. Դաստիարակության  ընդհանուր մեթոդները 
 

 

Դաստիարակության մեթոդները միավորված են երեք հիմնական խմբերում.  

1. Անձի գիտակցության ձևավորման մեթոդներ:  

2. Անձի գործունեության կազմակերպման և հասարակական վարքի փորձի 

ձևավորման մեթոդները:  

3. Վարքի և գործունեության խթանման մեթոդները:  

 

Անձի գիտակցության ձևավորման մեթոդները 

 

Անձնավորության էությունը որոշող որակը գիտակցությունն է: Ինչպես գործունեության 

ցանկացած բնագավառ, այնպես էլ սեփական վարքի դրսևորումները նախ և առաջ 

որոշվում են մարդու գիտակցության մակարդակով: Անձի հոգևոր կյանքում ու 

գործունեության մեջ մշտական պայքար է տեղի ունենում առօրյա և գիտական 

գիտակցության միջև: Հաղորդակցման ու գործունեության ոլորտի ընդարձակումը, 

կյանքի նորանոր երևույթների հետ բախումը, սեփական ներաշխարհի նկատմամբ 

ուշադրության լարումը դպրոցականների մեջ ծնում է խորը մտորումներ, 

հիմնախնդիրներ, ամեն ինչ ըմբռնելու ձգտում: Բայց աշակերտը դրանց ինքնուրույն չի 

կարողանում պատասխանել: Այստեղ է, որ նրան օգնության է գալիս ուսուցիչը, որը նրա 

գիտակցության մեջ է մտցնում անձի, հասարակությանը ներկայացրած սկզբունքների, 

նորմերի, կանոնների իմաստը: Գիտակցված ու հիմնավորված գիտելիքների հիման վրա 

գոյանում է հաստատուն ու պարզ հայացքների և համոզմունքների համակարգը:  

          Անձի գիտակցության ձևավորման մեթոդներն են` զրույցը, պատմելը, 

դասախոսությունը, բանավեճը, օրինակը:  

 

Անձի գործունեության կազմակերպման և հասարակական վարքի փորձի 

ձևավորման մեթոդները: 

 

Մարդու անձը ձևավորվում է գործունեության գործընթացում: Այն ապահովում է 

իրավականության գիտական յուրացումը, առաջացնում հետաքրքրություն, 

զգացմունքներ, նոր պահանջներ, կամային որակներ: Գործունեությունը աշակերտի 

հասարակական հարաբերությունների ու վարքի փորձի հարստացման հիմնական 

աղբյուրն է: Ամեն մի գործունեություն կազմված է գործառնություններից և 

գործողություններից: Գործողությունները այն գործընթացներն են, որոնց 

դրդապատճառները գտնվում են այն գործունեության մեջ, որի կազմի մեջ մտնում են 
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դրանք: Դաստիարակչական գործընթացը կայանում է նրանում, որ մանկավարժը անցում 

է կատարում գործառնությունների կառավարումից դեպի գործողությունների 

կառավարումը, իսկ այնուհետևª դեպի աշակերտների գործունեության կառավարումը:  

         Այդ ամենը կարելի է իրականացնել գործունեության կազմակերպման և 

հասարակական վարքի փորձի ձևավորման մեթոդների կիրառմամբ:  

Մանկավարժական պահանջ: Դա դաստիարակողի և դաստիարակվողի 

փոխկապակցված միասնական գործունեությունն է:  

        Մանկավարժական պահանջները, ըստ ներկայացման, լինում են ուղղակի և 

անուղղակի:                 

        Ուղղակի պահանջը աշակերտին ներկայացվում է հրամանի, կարգադրության, 

ցուցումի ձևով: Հատկապես մեծ է ուղղակի, անառարկելի, չբեկվող պահանջների 

նշանակությունը կոլեկտիվի հետ մանկավարժի աշխատանքի սկզբնական փուլում, երբ 

կոլեկտիվը նոր է ձևավորվում: Այն կարելի է ներկայացնել նաև ծույլ, անհնազանդ, 

կամակոր աշակերտներին:        

       Անուղղակի պահանջը աշակերտներին ներկայացվում է խորհրդի, ակնարկի, 

խնդրանքի և այլ ձևով: Նման պահանջ պետք է ներկայացնել այն աշակերտին, որն ունի 

պարտքի ու պատասխանատվության զգացում, ճշտապահ է, պարտաճանաչ է, 

բարեխիղճ: Անուղղակի պահանջը լավ արդյունք է տալիս հատկապես դեռահաս և ավագ 

դպրոցական տարիքի աշակերտների հետ աշխատելիս: Անուղղակի պահանջը 

ներկայացնելիս անպայման պետք է հաշվի առնել աշակերտի հնարավորությունները, 

հակումները, առողջական վիճակը, անհատականությունը:  

Հասարակական կարծիք: Դաստիարակը միշտ ձգտում է, որ իր պահանջները դառնան 

բուն կոլեկտիվի պահանջները: Կոլեկտիվի պահանջների արտացոլումը հենց 

հասարակական կարծիքն է: Կոլեկտիվը հզոր ուժ է: Նա իր վերաբերմունքով, 

պահանջներով կարող է ազդել կոլեկտիվի ամեն մի անդամի վրա: Այս հանգամանքը 

դաստիարակողը պետք է կարողանա օգտագործել դաստիարակչական գործընթացում: 

Եթե կոլեկտիվի անդամները ակտիվորեն մասնակցում են կոլեկտիվ գործունեությանը, 

ուրախանում ձեռք բերած հաջողություններով, քննադատորեն վերաբերվում 

թերություններին ու սխալներին և ձգտում են դրանք հաղթահարել, ուրեմն այնտեղ կա 

հասարակական կարծիք:  

       Կոլեկտիվի անդամների դիտողությունները, գնահատումները օգնում են 

կոլեկտիվինª ստեղծելու հասարակական հարաբերությունների համակարգ, որն էլ 

դառնում է հիմքª իր անդամների մեջ բարձր գիտակցություն, վարքի գործունեության նոր 

տիպ ձևավորելու համար:  

Ընտելացում: Ընտելացումը երեխաների կողմից որոշակի գործողությունների 

պլանաչափ ու կանոնավոր կատարման կազմակերպումն է, որը նպատակ ունի այն 

դարձնելու սովորույթ, որը դառնում է անձի կայուն հատկություն, որակ, գործունեություն: 
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Ընտելացումը արդյունավետ է հատկապես ընտանեկան դաստիարակության մեջª 

դաստիարակության վաղ աստիճանում: Ընտելացումն անհնար է առանց այն բանի պարզ 

պատկերացման, ինչ-որ պետք է յուրացվի: Պետք է ուշադրություն դարձնել 

դաստիարակվող վարքի ձևի օրինակը ցույց տալուն և դրա նկատմամբ դրական 

վերաբերմունքի ստեղծմանը: Ընտելացման մեթոդը կիրառելիս պետք է ցուցաբերել 

տարբերակված մոտեցումª հաշվի առնելով երեխաների տարիքային, անհատական և այլ 

առանձնահատկությունները: Ուսուցիչը պետք է ընտելացումը կազմակերպի այնպես, որ, 

բազմապիսի անգամներ կրկնելով, երեխաների համար աննկատ, իրենք հարմարվեն 

վարքի անհրաժեշտ ձևերին: Կարևոր է, որ աշակերտի մեջ առաջանա ձգտում իր մեջ 

դաստիարակել անձի այս կամ այն որակը: Պետք է աշակերտների առջև դնել այնպիսի 

պահանջներ, խնդիրներ, որպեսզի սովորեն իրենց հասարակության մեջ պահել 

կարողանալ անհրաժեշտ ձևով:  

 Վարժեցում: Ընտելացումն ու վարժեցումը սերտորեն կապված են միմյանց: Վարժեցումը 

հնարավորություն է տալիս կոլեկտիվ հարաբերությունների փորձ ձեռք բերել: 

Վարժեցումը պայմաններ է ստեղծում աշակերտների կյանքի ու գործունեության 

այնպիսի կազմակերպման համար, որպեսզի նրանք գործեն հասարակության մեջ 

ընդունված նորմերի և վարքի կանոններին համապատասխան: Վարժեցման մեթոդը 

հաճախ իրականացվում է հանձնարարությունների միջոցով: Հանձնարարությունը պետք 

է տալ միայն դրա կատարման դրդապատճառի պարզաբանումից հետո: Առանց 

հասկանալու այն ներքին ուժերը, որոնք դպրոցականին դրդում են գործել որոշակի ձևով, 

չի կարելի հաջողությամբ ղեկավարել նրա սոցիալական ու բարոյական զարգացումը, 

վարժեցնել նրան ճիշտ արարքների:  

        Դաստիարակչական իրավիճակների ստեղծումը: Դպրոցական կոլեկտիվի ռեալ 

կյանքում ու գործունեության մեջ մշտապես ծնվում են իրավիճակներ, որոնց մեջ 

դրսևորվում և հաստատունության քննության է ենթարկվում նրա մեջ գոյացած 

դաստիարակչական հարաբերությունների ողջ համակարգը: Դաստիարակը չի կարող 

սպասել մինչև այդպիսի բնական իրավիճակ ստեղծվի: Նա պետք է ստեղծի անհրաժեշտ 

իրադրություն, որը աշակերտների մեջ առաջ բերի անհրաժեշտ հոգեբանական վիճակ, 

պատկերացումներ, զգացմունքներ, դրդապատճառներ, արարքներ: Նման ձևով 

ստեղծված մանկավարժական պայմաններն ընդունված է կոչել դաստիարակող 

իրավիճակներ: Աշակերտն այդ իրավիճակում ունի ընտրության մի քանի տարբերակ, և 

ինքը պետք է վճիռ կայացնի: Իրավիճակից դուրս գալիս աշակերտը վերանայում է, 

վերակառուցում իր վարքը, այն համապատասխանեցնում նոր պահանջներին, 

գործունեության ու հաղորդակցման փոփոխված պայմաններին:  
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Վարքի և գործունեության խթանման մեթոդները 

 

Այդ մեթոդներն են` խրախուսանքը և պատիժը:  

         Խրախուսանք: Տալ դրական գնահատական որևէ անհատի կամ կոլեկտիվի 

գործունեությանը: Նրա խթանող դերը կայանում է նրանում, որ հասարակության կողմից 

այդ գործողությունը ճանաչվում է: Արարք կատարողը բավարարվածության զգացում է 

ապրում, վստահություն է ձեռք բերում իր սեփական ուժերի, հնարավորությունների, 

գործունեության նկատմամբ: Խրախուսանքի դաստիարակչական նշանակությունն 

աճում է, եթե այն իր մեջ պարունակում է ոչ միայն արդյունքի, այլ նաև գործունեության 

դրդապատճառների ու եղանակների գնահատումը: Խրախուսանքի կարիք են զգում 

առանձնապես անհամարձակ, անվստահ երեխաները: Միևնույն երեխային անընդհատ 

խրախուսել չի կարելի: Դա հակառակ դեպքում նրա մոտ կդառնա պահանջմունք: Չի 

կարելի խրախուսել նաև փոքր հաջողությունների համար: Խրախուսանքին ավելի 

հաճախ պետք է դիմել կրտսեր դպրոցականների ու դեռահասների հետ աշխատելիս, 

որոնք առանձնապես զգայուն են իրենց արարքների ու ամբողջությամբ վարքի 

գնահատման նկատմամբ: Խրախուսելիս պետք է հաշվի առնել խրախուսվող աշակերտի 

անհատականությունը, խառնվածքը, բարոյական հատկանիշները:  

        Պատիժ: Պատժի նկատմամբ մանկավարժության մեջ վերաբերմունքը հակասական 

է: Որոշ մանկավարժներ և հատկապես ազատ դաստիարակության տեսության 

կողմնակիցները դեմ էին ընդհանրապես պատժին: Առաջադեմ մանկավարժները գտնում 

են, որ այդ մեթոդը պարտադիր պետք է կիրառվի դպրոցում: Եվ դա ճիշտ մոտեցում է, 

որովհետև պատիժը շեշտված զգուշացում է: Այն այնպիսի ներգործություն է, որն 

արտահայտում է այն գործողությունների ու արարքների դատապարտումը, որոնք 

հակասում են հասարակական վարքի նորմերին և հարկադրում աշակերտին անշեղորեն 

հետևել դրանց: Այն ստիպում է, որ դպրոցականը վերանայի իր հայացքներն ու վարքը և 

փոփոխի դրանք այհրաժեշտության դեպքում: Պատիժը երեխային ֆիզիկական ու 

բարոյական տանջանք չպետք է պատճառի: Պատժելիս մանկավարժը պետք է ցուցաբերի 

մանկավարժական տակտ ու որոշակի վարպետություն: Այն պետք է համընկնի 

կոլեկտիվի կարծիքին: Պատիժը չի կարելի չարաշահել: Հատկապես ուժեղ 

ներգործություն են ունենում անսպասելի և ոչ ստանդարտ պատիժները:   

 

Դաստիարակության տիպերը 
  

Դաստիարակության տիպաբանությունը մանկավարժության մեջ կատարվում է տարբեր 

սկզբունքներով։ Առավել հայտնի է դաստիարակության տիպերի դասակարգումը՝ ըստ 

դաստիարակի և սանի փոխհարաբերության բնույթի։ Այս դեպքում որպես 
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դաստիարակության գործընթացի ամենաէական բաղադրիչ հանդես է գալիս 

դաստիարակության տվյալ տիպը իրենով բնութագրող գործոնը։ Ըստ դաստիարակ-սան 

փոխհարաբերությունների բնույթի տարբերվում են դաստիարակության հետևյալ  

տիպերը.  

1. Ճնշման և խստավարժեցման կամ ավտորիտար ոճ 

2. Ազատ դաստիարակություն կամ դաստիարակության դեմոկրատական ոճ 

3. Համագործակցության դաստիարակություն  

   Ճնշման և խստավարժեցման դաստիարակություն    

Դաստիարակ-սան հարաբերությունները որոշվում են դաստիարակի ուղղակի 

պահանջով։                                                                                                                                                

Պարտադրված, հոգեպես և ֆիզիկապես ճնշող կարող է համարվել դաստիարակչական 

ցանկացած համակարգ, որը հաշվի չի առնում սանի գիտակցությունը, կամքը, 

պահանջմունքները, թույլ չի տալիս, որ սանի գործունեությունը, գործողությունները և 

վարքագիծը դուրս գան իր նախապես որոշած կաղապարի և չափանիշների 

սահմաններից։                                                    

           Ֆիզիկական ճնշման դաստիարակության դասական օրինակ է սպարտյան 

դաստիարակությունը, որը, ելնելով երկրի գույության ռազմական անհրաժեշտությունից, 

նպատակ ուներ ամուր, դիմացկուն, համբերատար, իր կամքը անհրաժեշտությանը 

ենթարկելու, ամեն մի դժվար իրադրությունից դուրս գալու ընդունակ մարդիկ 

դաստիարակել։                                                                        

       Ֆիզիկական ճնշման դաստիարակության տիպը այսօր էլ բացառված չէ և կիրառվում 

է դպրոցներում ու ընտանիքներում՝ ի հեճուկս հումանիստական դաստիարակության 

սկզբունքների և երեխաների իրավունքների մասին օրենքի։        Հոգեբանական ճնշման 

դաստիարակությունը ևս համարվում է դաստիարակության անցանկալի տիպ։ Եթե 

դաստիարակի հոգեբանական ազդեցությունը բխում է մանկավարժի բարոյական 

հեղինակությունից, նրա մարդկային արժանիքներից և հասարակական 

ուղղվածությունից, սանի նկատմամբ քաղաքացիական հոգատարությունից, վերջինս այն 

ընդունում է և ընդառաջում է մանկավարժի պահանջին՝ համոզվելով, որ պահանջը ճիշտ 

է ու կարևոր, այդ դեպքում հոգեբանական ճնշման դաստիարակությունը արժեք ունի և 

թույլատրելի է։ Հակառակ դեպքում այն ձեքռ է բերում անթույլատրելի, անմարդկային, 

անմիտ գծեր։  

Դաստիարակության ազատ տիպ  

Այս տիպը նշանակում է սանի հետ հարաբերությունների այնպիսի կառուցում, երբ 

երեխան անում է այն, ինչ ինքն է ցանկանում։ Ազատ դաստիարակության դասական 

օրինակ է Ժ.Ժ.Ռուսոյի կողմից առաջ քաշած և հիմնավորած «Բնական և ազատ 

դաստիարակության» տեսությունը, ըստ որի մարդը պետք է դաստիարակվի բնությունից։                                                                                                                                    

XIX-XX դարերում արևմտյան մանկավարժները՝ Ջ. Դյուի, Պ. Սարտր նույնպես 
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պաշտպանում էին այս մոտեցումը։ մարդը պետք է դաստիարակվի փորձի և սխալների 

ճանապարհով, ինքը պետք է կատարի իր ուղու ընտրությունը, ոչ ոք նրան նույնիսկ 

խորհուրդ տալու իրավունք չունի (Սարտր)։                                 

   Դաստիարակության ազատ տիպը ըստ էության երբևէ ոչ մի տեղ իրական լայն 

կիրառություն չի ստացել։ Ռուս ականավոր մանկավարժ Լ.Տոլստոյը, կիրառելով այն 

Յասնայա Պոլյանայի իր դպրոցում, հետագայում ստիպված էր խոստովանել, որ ազատ 

դաստիարակությունն ու բնական հետևանքները կարող են անցանկալի, հաճախ 

ինքնանպատակ լինել և վտանգել երեխայի հոգեկան ու բարոյական աշխարհը։  

Համագործակցության դաստիարակություն  

   Համագործակցության դաստիարակության գաղափարն առկա է Դ. Քարնեգիի, 

Ա.Մակարենկոյի, Կ.Ռոջերսի, Վ.Սուխոմլինսկու, Շ.Ամոնաշվիլու 

ստեղծագործություններում։ Չնայած խոր հիմնավորվածությանն ու հմայքին՝ այն 

դժվարությամբ է թափանցում մանկավարժական կրթության և գործունեության 

ժամանակակից ոլորտ։ Համագործակցության դաստիարակությունը պահանջում է 

խթանել, հրապուրել, դրդել երեխային, ձերբազատել մանկան զարգացման ներքի 

հնարավորությունները։ Այս գաղաթարը հանգում է հետևյալին. Ընդունել երեխային 

այնպես, ինչպես նա կա, ինչը ենթադրում է որքան հնարավոր է անցավագին մոտեցնել 

երեխայի իրական  «ես-ը» և «իդեալական ես-ը»։ Երեխայի անձնավորության 

ինքնահաստատման հարցում կարևոր դեր ունի այն, որ ուսուցիչը ամեն օր արտահայտի 

նրա նկատմամբ իր վերաբերմունքը, գնահատի նրան որպես բարձրագույն արժեք։ 

Համագործակցության դաստիարակության հիմնական նպատակն է մանկավարժի և 

սանի փոխադարձ աջակցությունը և օգնությունը, փոխադարձ ճիշտ ըմբռնումը, 

կատարելագործումը։ 
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11. Աշակերտական  կոլեկտիվի ձևավորումը 

դաստիարակության գործընթացում: Դասղեկը դպրոցի 

դաստիարակչական համակարգում 
 

 

 

           Փիլիսոփայությունը կոլեկտիվը դիտում է որպես սոցիալական հանրություն, 

ուսումնասիրում է նրա հասարակական ու անձնական օրինաչափությունները, 

հասարակական զարգացումը: Սոցիալական հոգեբանությունը հետաքրքրվում է 

կոլեկտիվի կրթության, կոլեկտիվի ու անձի փոխհարաբերությունների 

օրինաչափություններով: Հասարակագիտությունը կոլեկտիվը ուսումնասիրում է որպես 

ամբողջական համակարգ: Մանկավարժությանը հետաքրքրում է կոլեկտիվի ստեղծման, 

ձևավորման ու անձի համակողմանի զարգացման հնարավորությունների օգտագործման 

հարցը: Մանկավարժությունը կոլեկտիվին դիտում է որպես անձի վրա կոլեկտիվի` 

միջնորդավորված ձևով ազդելու գործիք:  

         Մանկական կոլեկտիվի տեսությունն ու պրակտիկան հետազոտել ու մշակել է 

Ա.Ս.Մակարենկոն: Նա մշակել է անձի ձևավորման ամբողջական համակարգը: 

Մակարենկոն անձի վրա կոլեկտիվի ազդեցությունը քննարկել է երեք` սոցիալական, 

մանկավարժական և մեթոդական տեսանկյուններով: Դաստիարակությունը 

կոլեկտիվում և անձնավորության դաստիարակումը կոլեկտիվի միջոցով գաղափարը 

Մակարենկոյի մանկավարժական համակարգի կենտրոնական դրույթն է:  

         Մանկավարժական և հոգեբանական գրականության մեջ «Կոլեկտիվ»  

հասկացությունը պարզաբանվում է երկու իմաստով: Առաջինը` կոլեկտիվ ասելով 

հասկացվում է մարդկանց ցանկացած կազմակերպությունը, խումբը: Երկրորդը` 

կոլեկտիվ ասելով հասկացվում է խմբի զարգացման բարձր մակարդակը, իհարկե, եթե 

այն միասնական է ու համախմբված և հետապնդում է կարևոր, նշանակալից 

նպատակներ ու շահեր:  

         Բոլոր տեսակի կոլեկտիվներից դպրոցական կոլեկտիվը տարբերվում է, որովհետև 

այն կազմակերպվում է ուսումնադաստիարակչական խնդիրներին համապատասխան: 

Դպրոցական կոլեկտիվի առջև դրվում են երեք գլխավոր խնդիրներ`  

ա) գիտակցել գիտելիքների նշանակությունը, ընդունել դրանց կարևորությունը մարդու 

կյանքի համար, յուրացնել ու անընդհատ համալրել դրանք,  

բ) ձեռք բերել բարոյական զարգացում,  

գ) ձևավորել ու զարգացնել սեփական անձը:  

        Դպրոցական կոլեկտիվը հետապնդում է նպատակներ, շահեր և համախմբվում` 

դրանք իրականացնելու համար: Այն կոլեկտիվն է իրագործում իր առջև դրված 
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խնդիրները, որի անդամների միջև մշտապես թագավորում են առողջ 

փոխհարաբերությունները, ուր ենթարկվելը և ենթարկելը դառնում են կոլեկտիվի կյանքի 

օրինաչափությունները, ուր յուրաքանչյուր մեծ ու փոքր գործի համար բոլորը 

պարտավորվում են, դրսևորում պարտքի ու պատասխանատվության խոր զգացում, 

առաջնորդվում ժողովրդավարության (դեմոկրատիայի) սկզբունքներով:  

       Ուրեմն կարելի է ասել` աշակերտական կոլեկտիվ է կոչվում դպրոցականների այն 

խումբը, որն ունի հասարակայնորեն արժեքավոր, միասնական նպատակներ, որոնց 

հասնելու համար տվյալ խմբի անդամները կազմակերպում են համատեղ 

գործունեություն ու մտնում փոխադարձ կախվածության և պատասխանատվության 

որոշակի հարաբերությունների մեջ` կոլեկտիվի առջև բոլոր անդամների իրավունքների 

ու պարտականությունների անվերապահ հավասարության պայմաններում: Կոլեկտիվի 

և դրանում գտնվող անձի զարգացման գործընթացները միասնական են ու 

փոխկապակցված: Դրանք իրարից անկախ չեն: Դրանք փոխադարձաբար 

պայմանավորում են մեկը մյուսին:  

          Այսպես, կոլեկտիվում անձի զարգացումը կախում ունի կոլեկտիվի զարգացումից, 

նրա բոլոր անդամների առողջ փոխհարաբերություններից, նրանց համընդհանուր 

գործունեությունից:  

           Իսկ մյուս կողմից` կոլեկտիվում ընդգրկված անդամների առանձին-առանձին 

վերցրած ակտիվությունը, նրանց մտավոր, ֆիզիկական զարգացման մակարդակը, 

ընդունակություններն ու հնարավորությունները պայմանավորում են կոլեկտիվի 

դաստիարակչական ուղղություններն ու հնարավորությունները, ինչպես նաև 

դաստիարակչական ներգործությունները: Որքան կոլեկտիվի անդամներն ակտիվ են 

գործում հանուն կոլեկտիվի նպատակների, շահերի իրագործման, այնքան առավել 

չափով համախմբված է կոլեկտիվը և, հետևապես, այդ ամբողջական, հավաքական 

խումբը, նրա ուժը ավելի արդյունավետ է ներգործում իր անդամների վրա և դրանից 

օգտվում է նրա յուրաքանչյուր անդամը և ձևավորում ու զարգացնում է իր անձը: Որքան 

բարձր է կոլեկտիվի ակտիվությունն ու համախմբվածությունը, բնական է, որ նա ավելի 

արդյունավետ է ներգործում կոլեկտիվի յուրաքանչյուր անդամի վրա: Այսպիսով, ինչպես 

տեսնում ենք, կոլեկտիվը պայմանավորում է իր անդամների զարգացումը, իսկ նրա 

անդամներն էլ` կոլեկտիվի զարգացումը: Ուրեմն` կոլեկտիվի և նրանում ընդգրկված 

անձի զարգացումը փոխպայմանավորված, փախկապակցված գործընթաց է: Հանրահայտ 

իրողություն է, որ աճող մարդու համար կարևոր նշանակություն ունի սոցիալական 

փորձի յուրացումը: Մարդը (տվյալ դեպքում` երեխան) սոցիալական փորձը ձեռք է 

բերում ընտանիքում, հասակակիցների շրջապատում, արտադասարանային, 

արտադպրոցական դաստիարակչական աշխատանքների պայմաններում, 

հարազատների, մերձավորների, բարեկամների, հարևանների հետ շփվելու, 
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հաղորդակցվելու, զանգվածային տեղեկատվության միջոցով: Սոցիալական փորձի 

ձեռքբերման համար մեծ է հատկապես հաղորդակցման դերը:  

          Կոլեկտիվում երեխաների դաստիարակությունն իրականացվում է 

կազմակերպված, պլանավորված ձևով: Միայն կոլեկտիվում և նրա միջոցով է հնարավոր 

յուրացնել բարոյական բարձր որակներ, ձևավորել հայրենասիրական, 

ինտերնացիոնալիստական, հումանիստական, կոլեկտիվիստական, քաղաքացիական 

զգացմունքներն ու միաժամանակ յուրացնել սոցիալական այնպիսի արժեքներ, 

ինչպիսիք են սկզբունքայնությունը, պատասխանատվությունը, արդարամտությունը, 

ինքնագնահատումը, ինքնահարգանքը և այլն:  

         Կոլեկտիվն ունի իր հատկանիշները: Առաջին հատկանիշը սոցիալապես 

նշանակալից նպատակներին հասնելու գործունեության համատեղ 

նպատակամղվածությունն է: Այդ նպատակներին հասնելու համար կոլեկտիվի բոլոր 

անդամները պետք է ունենան բարձր գիտակցականություն, ընդունեն այդ նպատակները, 

գիտակցեն դրանց նշանակությունը, ապա իրագործեն դրանք: Ինչպիսի նպատակներ էլ 

որ լինեն, դրանց շարքում ուսումնական գործունեության առաջընթացի ապահովումը 

հիմնականն է: Այդ ընթացքում հանդես են գալիս անհատական առաջընթացի 

նվաճումները, արտաուսումնական համագործակցության տարբեր ձևերը և խթանում 

կուտակված գիտելիքների նպատակասլաց փոխանցմանը:  

        Կոլեկտիվի երկրորդ հատկանիշը նրանում պատասխանատու կախվածության 

հարաբերությունների առկայությունն է, որը սահմանվում է դաստիարակի կողմից: Այլ 

կերպ լինել չի կարող, քանի որ ներկայումս դպրոցական կոլեկտիվը աշակերտների և 

մանկավարժների օրգանական միասնությունն է: Նշանակում է`նրանց գործունեությունը 

փոխպայմանավորված գործընթաց է, առանց որի զարգանալ չի կարող աշակերտական 

կոլեկտիվը:  

           Մանկական կոլեկտիվը ունի իր գործառնությունները: Առաջինը` 

կազմակերպչական գործառնությունն է. երեխաների կոլեկտիվը հասարակական իր 

գործունեությամբ դառնում է կառավարող օբյեկտ: Երկրորդը` դաստիարակող 

գործունեությունն է. մանկական կոլեկտիվը դառնում է գաղափարաբարոյական 

համոզմունքների կրողը և քարոզչական կենտրոնը:                                                                                 

Երրորդը` կոլեկտիվը հասարակական բոլոր օգտակար գործերի համար դառնում է 

բարոյական խթանիչ, կարգավորում է իր անդամների վարքը, նրանց 

փոխհարաբերությունները:  

          Կելեկտիվի զարգացման և բարգավաճման համար կարևոր գործոններ են նրա 

անդամների` առանձին-առանձին վերցրած, և ամբողջ ակտիվի միաձույլ 

ակտիվությունը, նրանց ստեղծագործական նախաձեռնությունն ու ձեռներեցությունը, 

իրար հետ համագործակցելու ընդունակություններն ու կարողությունները: 
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          Դպրոցական կոլեկտիվի ձևավորումը, կազմավորումը, զարգացումը բարդ ու 

երկարատև գործընթաց է: Այն անցնում է մի շարք փուլերով:  

          Առաջին փուլում դաստիարակը դաստիարակվողներին ներկայացնում է 

հաստատված կարգուկանոնի պահպանման, ռեժիմի, ընդհանուր գործերի 

առաջադրանքների կատարման պահանջներ: Այդ ընթացքում դաստիարակը 

վերահսկում և հետևում է ներկայացված պահանջների կատարմանը: Առաջին փուլը 

ավարտված կարելի է համարել այն ժամանակ, երբ կոլեկտիվում հաստատվում է 

կարգապահություն, կարգ ու կանոն, վարքի կանոնների անվերապահ պահպանում, երբ 

կոլեկտիվի անդամների արարքները զարգանում են դրական ուղղությամբ: 

           Երկրորդ փուլում պահանջները ներկայացնում է ոչ թե դաստիարակը, այլ 

կոլեկտիվի ակտիվը: Ընդ որում` պահանջները ներկայացվում են ոչ թե միայն կոլեկտիվի 

ամդամներին, այլ նաև ինքն իրեն: Սա նշանակում է, որ կոլեկտիվը միջնորդավորված 

ձևով ղեկավարում է ակտիվը: Այս փուլում կոլեկտիվն ունի իր մարմինները և ընդունակ 

է քննության առնելու կյանքի հիմնական հարցերը, վերլուծելու ստեղծված 

իրավիճակները:  

          Երրորդ փուլում պահանջները ներկայացնում է կոլեկտիվը: Դա հնարավոր է 

դաստիարակվողներին միասնական գործունեության մեջ ընդգրկելու, համախմբելու 

դեպքում: Կոլեկտիվում ստեղծվում է բարոյական այնպիսի մթնոլորտ, երբ կոլեկտիվի 

յուրաքանչյուր անդամ ինքն իրեն ներկայացնում է հասարակական պահանջներ, և 

դրանց համապատասխան ընտրում վարքի եղանակներ: Այս փուլը կարելի է համարել 

կոլեկտիվի ինքնագիտակցության փուլ: Այստեղ արդեն բարգավաճում են կոլեկտիվի 

կազմը, կոլեկտիվի հարաբերությունները: Կոլեկտիվի հասարակական դիրքորոշումը 

դառնում է իրական: Սա արդեն ձևավորված կոլեկտիվ է: Այս փուլում կոլեկտիվի 

յուրաքանչյուր անդամի պահանջն իր նկատմամբ, կոլեկտիվի պահանջների հենքի վրա 

Մակարենկոն համարել է զարգացման հիմնական ուղի:  

  

Դասարանի ղեկավարը   

       Դպրոցում դասղեկ նշանակվում է V դասարանից սկսած: Նա պարտադիր որևէ 

առարկա պետք է դասավանդի տվյալ դասարանում: Դասարանի ղեկավարի 

անձնավորությունը, նրա բարոյական կերպարը վճռական ազդեցություն են ունենում 

դպրոցականների գիտակցության և բնավորության ձևավորման, նրանց 

ունակությունների և սովորությունների մշակման վրա: Դրա համար էլ դասարանի 

ղեկավարը պետք է օժտված լինի բարոյական բարձր հատկություններով: 

Դպրոցականների նկատմամբ պահանջկոտության ու հարգանի զուգակցումը պետք է 

դառնա դասարանի ղեկավարի աշխատանքի սկզբունքներից մեկը: Ուսուցչի 

ուսումնական ու դաստիարակչական աշխատանքը կարող է հաջող ընթանալ այն 
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դեպքում, երբ նա լավ է ճանաչում իր աշակերտներին, ուշադիր ուսումնասիրում է 

նրանցից յուրաքանչյուրին:  

         Դասարանի աշակերտների բազմակողմանի ուսումնասիրությունը, նրանց 

տարիքային առանձնահատկությունները, պահանջմունքներն ու հետաքրքրություններն 

իմանալը դասարանի ղեկավարի առաջնահերթ պարտականությունն է: Աշակերտին 

ուսումնասիրելով դասարանի ղեկավարը իր առջև դնում է որոշակի խնդիրներ ու 

նպատակներ: Իր աշակերտներին խորը և լուրջ կերպով ուսումնասիրող դասարանի 

ղեկավարը նշում է տվյալ տարիքին համապատասխան դաստիարակչական 

աշխատանքի ձևեր ու բովանդակություն, պլանավորում է կոլեկտիվի կյանքի 

պահանջներից ելնող որոշակի միջոցառումներ: Երեխաների հետաքրքրությունների, 

հակումների, ինչպես նաև նրանց բնավորության հիմնական հատկությունների 

ուսումնասիրումը կօգնի դասարանի ղեկավարին անհատական դաստիարակչական 

աշխատանք կատարելու  կոլեկտիվի առանձին անդամների հետ: Դաստիարակչական 

ներազդման կոնկրետ մեթոդներ ու միջոցներ ընտրելու ժամանակ կարևոր է հաշվի 

առնել նաև աշակերտների անհատական առանձնահատկությունները: Այսպիսով` 

աշակերտների մի մասի վրա լավ է ազդում դասարանի կոլեկտիվի նախատինքը, 

ընկերների խիստ և արդարացի քննադատությունը: Մյուս մասի վրա լավ է ազդում ջերմ 

և ուշադիր առանձին զրույցը: Երրորդ մասի վրա անհրաժեշտ է ներգործել ծնողների 

միջոցով:  

          Այսպիսով` դասարանի ղեկավարի աշխատանքի հաջողության երաշխիքը, 

ինչպիսի բնագավառ էլ վերցնելու լինենք, ամենուրեք աշակերտներին լավ ճանաչելն է: 

Աշակերտների հաջող դաստիարակությունը հրամայաբար պահանջում է նրանց 

նպատակասլաց, գտգործուն և սիստեմատիկ ուսումնասիրություն:  

          Ուսումնական աշխատանքի ընթացքում ձևավորվում են աշակերտի 

անձնավորության հիմնական գծերը, հենց նույն ընթացքում նրանք ավելի հեշտ են 

հայտնաբերվում: Ահա թե ինչու է անհրաժեշտ աշակերտին ուսումնասիրել ուսուցման ու 

դաստիարակման ընթացքում: Երեխաների հոգեկան հատկությունների զարգացման վրա 

լուրջ ազդեցություն ունեցող գործոններ են հանդիսանում նաև ընտանիքը, դպրոցը, 

հասարակական կազմակերպությունները: Դրա համար աշակերտին պետք է 

ուսումնասիրել կոլեկտիվում` հաշվի առնելով մանկական կոլեկտիվների և ընտանիքում 

կյանքի պայմանների ազդեցությունը:  

         Աշակերտական կոլեկտիվի դաստիարակման իր աշխատանքում դասարանի 

ղեկավարը հենվում է ծնողների օգնության վրա:  

         Ծնողների հետ աշխատանքը դասղեկի աշխատանքի համակարգի անբաժանելի 

մասն է: Այդ աշխատանքը հաջողություն է բերում, եթե այն, լինելով սիստեմատիկ և 

գիտականորեն հիմնավորված, օրգանապես մտնում է դասղեկի ընդհանուր 

մանկավարժական գործունեության մեջ: Ծնողների հետ աշխատանքը դասղեկից 
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պահանջում է նրանց հետ վստահելի ու գործնական հարաբերությունների սահմանում, 

մանկավարժական տակտ, զսպվածություն, հետևողական և անշեղ ուշադրություն: 

Ծնողների հետ նրա աշխատանքի հիմնական սկզբունքներից մեկը ծնողների անձնական 

որակներում ու ընտանեկան դաստիարակության մեջ դրականի վրա հենվելն է:  

        Աշակերտական կոլեկտիվի համախմբման և դաստիարակման աշխատանքների մեջ 

ծնողներին ընդգրկելու համար մեծ օգնություն կարող է ցույց տալ ծնողական խորհուրդը: 

Փորձված դասղեկները մեծ ուշադրություն են հատկացնում ստեղծելու ծնողական ամուր 

խորհուրդ, որի վրա հենվելով, նրանք հաջողությամբ անց են կացնում 

դաստիարակչական աշխատանք: Մանկավարժական օգնության կարիք զգացող 

առանձին ընտանիքների հետ, նախապատրաստում և անց են կացնում ծնողական 

ժողովներ, աշակերտների համար կազմակերպում են էքսկուրսիաներ, 

արտադասարանական դաստիարակչական միջոցառումներ և այլն: Դասարանի հետ 

բազմակողմանի դաստիարակչական աշխատանքի հաջողությունը մեծապես կախված է 

նրա պլանավորման որակից: 

         Դասարանի ղեկավարի աշխատանքի պլանը նախատեսում է միայն աշակերտի 

զարգացման հիմնական ուղենիշները, իսկ նրա էությունը կոլեկտիվի և յուրաքանչյուր 

դպրոցականի լինելիության ու զարգացման գիտականորեն հիմնավորված նախագծումն 

է:  

        Պլանը կազմվում է մինչև ուսումնական պարապմունքներն սկսվելը, ամառային և 

ձմեռային արձակուրդներից հետո, բայց ներկայացվում է դպրոցի ղեկավարության 

հաստատմանը առաջին ուսումնական շաբաթվա վերջում:  

Աշխատանքի պլանը կազմվում է մեկ օրինակով և գտնվում է դասղեկի մոտ: 

Պրակտիկայում հաստատվել է պլանի հետևյալ կառուցվածքը. 

➢ դասարանի բնութագրությունը, 

➢ դաստիարակչական խնդիրները, 

➢ դաստիարակչական գործունեության համակարգը:  

Դասղեկի դաստիարակչական աշխատանքի պլանի մեջ մտցվում են հիմնականում 

հետևյալ բաժինները. 

1. ուսումնադաստիարակչական աշխատանքներ, 

2. հայեցի դաստիարակություն, 

3. գեղագիտական դաստիարակություն,  

4. ռազմա-հայրենասիրական դաստիարակություն,  

5. ֆիզիկական դաստիարակություն, 

6. աշխատանքային դաստիարակություն 

7. բնապահպանական դաստիարակություն, 

8. դպրոց-ընտանիք կապը:  



91 

 

        Դասղեկի պլանը գործողությունների հիմնական ծրագիր է,որտեղ նախատեսվում են 

գլխավոր գործոնները, որոնցից բացի ամեն օր ընթանում է կազմակերպչական 

մանկավարժական աշխատանք, որը որոշվում է առկա իրավիճակով: Այն պետք է 

համաձայնեցվի արտադասարանային և արտադպրոցական դաստիարակչական 

աշխատանքի կազմակերպչի հետ:  

        Դասարանի ղեկավարը ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների տարեկան 

պլանից բացի պետք է ունենա նաև դաստիարակչական աշխատանքների թեմատիկա: 

Դաստիարակության թեմաների անցկացման համար յուրաքանչյուր դասարանում 

հատկացվում է դասղեկի ժամ: Այդ ժամերի ընթացքում ըստ համապատասխան 

թեմաների անցկացվում են զրույցներ, բանավեճեր, փոքրիկ միջոցառումներ: Բացի 

դաստիարակչական խնդիրներից` դասարանի ղեկավարը պետք է հետևի նաև 

դասարանի առաջադիմությանը: կարելի միայն հետաքրքրության վրա կառուցել: 

Աշակերտները պետք է սովորեն ոչ թե նրա համար, թե ինչն է նրանց հետաքրքրում, այլ 

նրա համար, որ դա անհրաժեշտ է նրանց, որ դա հանդիսանում է նրանց պարտքն ու 

հասարակական պարտականությունը:Աշակերտների առաջադիմությունը շատ բանով 

կախված է այս կամ այն գիտության նկատմամբ առաջացող հետաքրքրությունից: 

Սակայն ամբողջ ուսումնական աշխատանքը չի կարելի միայն հետաքրքրության վրա 

կառուցել: Աշակերտները պետք է սովորեն ոչ թե նրա համար, թե ինչն է նրանց 

հետաքրքրում, այլ նրա համար, որ դա անհրաժեշտ է նրանց, որ դա հանդիսանում է 

նրանց պարտքն ու հասարակական պարտականությունը: 
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12. Կրթական  համակարգի կառավարում, դպրոցի 

կառավարման գործառույթները, մանկավարժական 

խորհուրդ,մեթոդ միավորումներ, ներդպրոցական  

կառավարման սուբյեկտները 
 

 

           Ինչպես ամեն մի գիտություն, այնպես էլ դպրոցի կառավարումն ունի իր 

ուսումնասիրության առարկան, առանձնահատկությունները , խնդիրները, սկզբունքներն 

ու գործառույթները:  

         Ժամանակակից մանկավարժական գիտությունը ձգտում է մանկավարժական 

գործընթացի ամբողջականությանը կառավարման գիտության դիրքերից: Կառավարումը 

օբյեկտիվորեն պայմանավորված երևույթ   է, որը կյանքի է  կոչված համակարգի 

գործունեության օրինաչափություններով և փոխադարձ կապերով, այսինկն 

կառավարումը տարբեր բնույթի կազմակերպվածության համակարգերի գործառույթն է, 

որն ապահովում է նրանց որոշակի կառուցվածքի գործունեության ռեժիմի 

պահպանումը, նրանց ծրագրերի և նպատակների իրագործումը: 

          Ելնելով վերը քննարկված տեսություննից կարելի է սահմանել, որ դպրոցի 

կառավարումը գիտություն է, որն ուսումնասիրում է ներդպրոցական համակարգի 

կառուցվածքը, նրա կառավարման խնդիրները, կանխատեսման, ախտորոշման, նրա 

տեսական հիմնավորման, պլանավորման, որոշումների ընդունման և իրականացման, 

արդյունքների վերլուծության գործառույթները, կրթական իննովացիոն գործընթացները, 

նրանց զարգացման արգասավոր պայմաններն ու ուղիները:  

         Կառավարման գործընթացը ենթադրում է կառավարման սուբեկտի 

նպատակաուղղված ներգործությունը կառավարման օբյեկտի վրա վերջինիս նոր 

որակական վիճակի փոխադրելու նպատակով:   

         Դպրոցի կառավարման օբյեկտը համարվում է ներդպրոցական համակարգի 

հատկանիշների կառավարման, ուսումնադաստիարակչական գործընթացների բնույթի, 

դրանց զարգացման ընթացքում կիրառվող տարբեր մանկավարժական 

տեխնոլոգիաների ու արդյունքների միջև եղած օրինաչափ կապերը, ինչպես նաև դպրոցի 

զարգացման ներքին և արտաքին հեռանկարները:  

          Այսինքն` դպրոցի կառավարումը կոչված է ապահովելու կառավարվող օբյեկտիվ 

գործունեության նպատակաուղղվածությանն ու կազմակերպվածությունը:  Նրա 

հիմնական նպատակն  է ապահովել բոլոր միջոցների, ժամանակի, մարդկային ուժերի 

արդյունավետ և պլանավորված օգտագործումը` օպտիմալ արդյունքի հասնելու համար:   

        Այսինքն` դպրոցի կառավարումը պետք է համարել հատուկ գործունեություն, որի 

մեջ նրա սուբյեկտը կառավարչական գործառույթի իրականացման միջոցով  
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ապահովում է տնօրինության, ուսուցիչների, սովորողների, սպասարկող անձնակազմի և 

համայնքի համատեղ գործունեությունը` նպատակամղելով այն դպրոցի զարգացմանն ու 

կրթադաստիարակչական նպատակների իրականացմանը: Ներդպրոցական 

կառավարման գործընթացի մանկավարժական վերլուծաթյունը կայանում է ոչ թե 

սոցիալական կառավարման գործընթացում նրա կառավարչական գործառույթների 

առանձնացման և դրանց առանձին դիտարկման մեջ` որպես ընդհանուրի և 

սոցիալականի, այլ նրանում, որ մանկավարժության և դպրոցի  կառավարման 

տեսության  մեջ ներածվեն վերլուծական այնպիսի միավորներ, որոնք իրենց մեջ կրում 

են կառավարման գործընթացի մանկավարժական արտացոլում:  

            Այս առումով Յու. Վ. Վասիլևը իրավացիորեն նշում է. «Հատկապես կարևոր է 

չսահմանափակել միայն ուսումնասիրվող կառավարչական մակերեսային երևույթներով 

ու գործընթացներով, այլ անհրաժեշտ ե թափանցել նրա ներքին կառուցվացքի մեջ, իսկ 

դրա համար հարկավոր է դպրոցի կառավարումը դիտել որպես 

ուսումնադաստիարակչական գործընթացի ներքին շարժում` ծնված մարդկային 

գործունեության շարժումներից» (2,57):   

          Այսօր կան կառավարման ու կրթադաստիարակչական խնդիրների տարբեր 

ըմբռնումներ և տարբեր մանկավարժական տեխնոլոգիաներ, որոնք, ըստ կառավարման 

ընդհանուր տեսության, պահանջում են ախտորոշման, նրա տեսական հիմնավորման, 

կազմակերպման, կարգավորման և վերահսկման տարբեր մոդելներ, և այն հարցը, թե 

ինչպես պետք է իրականացնել կառավարումը` կախված ուսումնադաստիարակչական 

գործընթացի տեխնոլոգիայի առանձնահատկություններից, վերաբերում է դպրոցի 

կառավարման գիտությանը: Դժվարությունն այստեղ այն է, որ կառավարման 

կատեգորիան առանձնացվի որպես մանկավարժական կատեգորիա, իսկ դա նշանակում 

է ճանաչել և հասկանալ այն ռեալ գործընթացները, անցումները, որոնք կապում են 

դպրոցի կառավարչական ողջ գործունեությունը ուսումնադաստիարակչական 

գործընթացի հետ:  

         Սակայն ուսուցման և դաստիարակության արդյունքները կախված են ոչ միայն 

մանկավարժական տեխնոլոգիայից, այլև մանկավարժական որակավորումից, նրանց 

մանկավարժական մտածողության մակարդակից, դրդապատճառներից, 

կարգապահական որակներից և դպրոցական կոլեկտիվի հարաբերություններից, 

այսինքն մանկավարժական կառավարումից:  

         Կառավարումը կարող է իրականացվել միայն այն դեպքում, եթե գոյություն ունի այդ 

յուրահատուկ գործունեության խմդիրները լուծող փակ գործող համակարգ: 

Համակարգային մոտեցման համատեքստում կառավարման` որպես համակարգի 

սահմանման հարցերը դիտարկվում են որպես համալիր հիմնախնդիր, որի լուծումը 

կախված է նրա կառուցվածքից` հիմնված տարրերի ամբողջության վրա, որոնք իրար 

հետ գործում են հարաբերությունների և փոխադարձ կապերի մեջ: Դպրոցի 
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կառավարման համակարգն ունի հստակ արտահայտված կառավարման օբյեկտներ ` 

ուսումնադաստիարակչական և իննովացիոն գործընթացներ, մանկավարժական և 

աշակերտական կոլեկտիվներ, ստեղծագործական մասնագիտական միավորումներ: 

Ըստ Վ. Ր. Վեսնինի կառավարման օբյեկտներ են համարվում այն տարրերը, որոնց 

ուղղված է կառավարչական գործունեությունը: Այդ օբյեկտներն ունեն տարածական 

սահմաններ և որոշակի կենսագործունեություն ժամանակի մեջ:  

           Կառավարման օբյեկտները կարող են լինել ֆիզիկական և իրավաբանական 

անձինք, ինչպես նաև սոցիալ-տնտեսական համակարգերն ու գործընթացները:  

           Կառավարման սուբյեկտները կառավարչական գործունեության ուղղորդողներն 

են, որ կարող է լինել առանձին մեկ մարդ կամ մարդկանց խումբը (օրինակ` 

կառավարման սուբյեկտներ են ուսուցիչ, ուսուցիչների խումբը, դպրոցը):Եվ եթե 

կառավարումը կրում է պաշտոնական բնույթ, ապա նրա սուբյեկտները 

կազմակերպչկանորեն և իրավաբանորեն ձևակերպվում են պաշտոնի ձևով կամ 

պաշտոնների ամբողջություն, որը ենթախումբ է կազմում:  

         Վերջին տարիներին մանկավարժական գրականության մեջ դիտարկվում է 

ժամանակակից դպրոցի կառավարման յուրահատկության հարցը, որին բնորոշ են 

համալիր բարեփոխումները կապված կրթության բովանդակության փոփոխությունների, 

կրթական գործընթացի կազմակերպման հետ, այսինքն` դպրոցում իննովացիոն 

գործընթացների կառավարման հետ:  

          Կառավարման գործընթացը բնութագրվում է մի շարք 

առանձնահատկություններով.  

1. Կառավարումը գործընթաց է, որ իրականացվում է անընդմեջ ժամանակի և 

տարածության մեջ: 

2. Կառավարումը նպատակաուղղված գործընթաց է, որը պահանջում է որոշոկի 

նպատակների խոր վերլուծություն, մշակում և առաջադրում:  

          Կառավարման սուբյեկտի` օբյեկտի վրա ներգործության հետևանքով պետք է 

ստացվի ինչ-որ արդյունք: Որքան ճշգրիտ է արդյունքը համապատասխանում դրված 

նպատակին, այնքան արդյունավետ է կառավարման գործընթացը:  

         Դպրոցավարությունը գիտություն է դպրոցի կառավարման մասին: Քանի որ մենք 

պատրաստում ենք ուսուցիչներ, առաջնահերթ նշանակություն ենք տալիս 

դպրոցավարության հարցերին: Հայտնի է, որ կառավարումը ընդգրկուն հասկացություն է 

և վերաբերում է մարդու կենսագործունեության բոլոր ոլորտներին, այդ թվում նաև`  

կրթությանը, դաստիարակությանը, ուսուցմանը:  

         Քանի որ խոսում ենք դպրոցի կառավարման մասին, հետևաբար կառավարում 

ասելով հասկանում ենք այն համատեղ գործունեությունը, որն ունի ընդհանուր նպատակ 

(հասարակական շահ), խնդիրներ, կառավարման օբյեկտներ և սուբյեկտներ, միջոցներ, 

պայմաններ և իրականացման մեխանիզմներ: Մենք խոսում ենք կրթական համակագի 
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կառավարման մասին, իսկ կրթական համակարգը որպես հասկացություն սահմանվում 

է կրթության մասին ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածում, որտեղ ասված է. «ՀՀ կրթության 

համակարգը պետական կրթական չափորոշիչների, կրթության հաջորդականությունն 

ապահովող տարբեր մակարդակի ու ուղվածության կրթական ծրագրերի, ուսումնական 

հաստատությունների և կրթական կառավարման մարմինների փոխկապակցված 

ամբողջություն է»:  

         Կառավարման համակարգը պետք է հնարավորություններ ընձեռնի նրա մեջ մտնող 

բոլոր ստորաբաժանումների օրինաչափ զարգացման համար: Առանց խորը հասկանալու 

կառավարման գործընթացի առանձնահատկությունները, բնույթը, գործոնները, 

օբյեկտները, չենք կարող մշակված և համակարգված, հուսալի և գործուն կառավարման 

համակարգ ունենալ:   

          Դպրոցավարության առարկան, ամբողջությամբ վերցրած, դպրոցական 

համակարգերի և դրանց բաղկացուցիչների (ուսումնական գործընթաց, 

դաստիարակության գործընթաց, դպրոցի վերահսկողություն) կառավարման 

բովանդակությունը, առանձնահատկությունները և օրինաչափություններն են: Իհարկե, 

համակարգի բաղադրիչները կապված են միմյանց հետ (մանկապարտեզ, դպրոց, 

տեսչություն, նախարարություն և այլն), որովհետև իրացնում են նույն խնդիրը: 

Կառավարման մարմինների խնդիրները և նրանց կապը սահմանված են ՀՀ  «Կրթության 

մասին» օրենքով (36-43 հոդվածներ):  

            Պարզ է մի բան` հասարակության պահանջներից ելնելով` դպրոցն 

աստիճանաբար կրում է որոշակի փոփոխություններ` բարեփոխումներ, աստիճանաբար 

անցնում են 12-ամյա կրթության: Իհարկե, առաջիկայում որոշակի փոփոխություններ 

կլինեն դպրոցավարության մեջ` կապված իրավական դաշտի հետագա կայացման և 

զարգացման հետ:  

          Պետությունն ստեղծում է սոցիալ-տնտեսական պայմաններ կրթության 

համակարգի բնականոն զարգացման համար: Այստեղից բխում են հետևյալ խնդիրները 

կառավարման ոլորտում.  

ա) դպրոցի կառավարման իրավական պայմանների ստեղծում,  

բ) դպրոցի գործունեության ռազմավարական ուղղությունների որոշում,  

գ) պետության կրթադաստիարակչական քաղաքականության և մանկավարժական 

հայեցակարգերի մշակում,  

դ) մանկավարժական կադրերի պատրաստում, վերապատրաստում և տեղաբաշխում,  

ե) դպրոցների կառուցում և ուսումնանյութական բազայի կատարելագործում ու 

հարստացում,  

զ) դպրոցի գործունեության օպերատիվ կազմակերպում և ղեկավարում:  

Ներդպրոցական վերահսկողությունն իրագործում են դպրոցի ղեկավարները ` դպրոցի  

ներսում: Նրանք ուսումնասիրում են ուսումնադաստիարակչական բոլոր 



96 

 

աշխատանքները` պետական ծրագրերի կատարումը, սովորողների գիտելիքների 

մակարդակը, զարգացվածությունն ու դաստիարակվածությունը, ուսուցչի անհատական 

մանկավարժական վարպետությունը և այլն: Վերահսկողությունն ունի մեկ նպատակ` 

նորի հայտնաբերումը, պրակտիկայում առաջավորը ներդնելը, ուսուցիչների 

մանկավարժական վարպետության աճին օգնելը:  

Ներդպրոցական վերահսկողությունն իրականացվում է նախնական, ընթացիկ և 

ընտրովի ձևերով:  

          Ինչ ենք հասկանում ներդպրոցական վերասհսկողությունեն ասելով: Խսոսքն այն 

վերահսկողության  մասին է, nրն  իրագործում են են դպրոցի ղեկավարները դպրոցի 

ներսում:  

         Նրանք  ուսումնասիրում են  ուսումնադաստիարակչսւկան բոլոր աշխատանքները. 

այսպես օրինակ,  պետական ծրագրերի կատարումը, սովորողների գիտելիքների 

մակարդակը, զարգացածությունն ու դաստիարակվածությունը, ուսուցիչների 

անհատական մանկավարժական վարպետությունը և այլ հարցեր:   

         Դպրոցի ղեկավարները վերահսկողության ընթացքում, հետապնդում են մեկ 

գլխավոր նպատակ. այն է` գտնել նորը, յուրաահատուկը, առաջավորը և ներդնել 

պրակտիկայում, օգնել  ուսուցիչների մանկավարժական վարպետության աճին: 

ժամանակակից  դիդակտիկան վերաահսկողությանը ներկայացնում է մի շարք 

պահանջներ: Այղ, պահանջներից են.   

1. վերահսկողության բովանդակությունը պետք Է համապատասխանի ծրագրային 

պահանջներին, 

2. վերահսկողութունը պետք է լինի օբյեկտիվ, 

3. անհրաժեշտաբար պետք է վերլուծել սովորողների պատրաստվածությունը, 

նրանց աեսական գիտելիքների մակարդակը, դրանց կիրառումը պրակտիկայում, 

նրանց ինքնուրույնության .մակարդակը, 

4. ապահովելվել վերահսկողության  հրապարակայնությունը, օպերատիվությունը և 

սիստեմատիկությունը:  

Սովորաբար վերահսկողությունը լինում է՝  

ա) համընդհասնուր, երբ ուսումնասիրվում է ուսուցչի կամ աշակերտների 

աշխատանքի բոլոր բաղադրատարրերը   

բ) թեմատիկ, որը կապված է ինչ-որ  հիմնախնդրի հետ.   

 

       Ներքին վերահսկողության եղանակները տարբեր են: 

1. Ընտրովի այցելություն դասերին: Այս դեպքում դպրոցի տնօրենը կամ ուսմասվարը 

առանց զգուշացնելու ուսուցչին, այցելում են առանձին  դասերի և լսում դրանք: 

Այսպիսի վերահսկողությունը հնարավորություն է ընձեռում ստուգել, թե 
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ուսուցիչը ինչպես է պատրաստվում դասերին, ինչպիսին է դասարանի 

ակտիվությունը; 

2. Թեմատիկ այցելություններ.  դպրոցի տնօրենը կամ նրա տեղակալները այցելում 

են ամբողջ թեմային հատկացված ժամերին (3-4 դասերի): Այսպիսի այցելությունը 

հնարավորություն է ընձեռում բացահայտել ուսուցչի թույլ և ուժեղ կողմերը և տալ 

համապատասխան խորհուրդներ: 

3. Զուգահեռ այցելություններ, դպրոցի ղեկավարները այցելում են զուգահեռ 

դասարաններ, որոնցում դասավանդում են տարբեր ուսուցիչներ` տվյալ 

առարկայից միևնույն թեման: Զուգահեռ այցելությունների միջոցով դպրոցի 

ղեկավարները, համեմատության կարգով, բացահայտում են նրանց աշխատանքի 

արդյունքները, առանձնահատկությունները, կարողությունների 

տարբերությունները, դասի ընթացքում նրանց  կողմից կիրառված այս կամ այն 

մեթոդի արդյունավետությունը: 

4. Դասարանում իրականցվող ընդհանրացնող վերահսկողություն. Դպրոցի տնօրենը 

կամ փոխտնօրենը ամբողջ օրը լինում են մեկ դասարանում: Ստուգում են 

սովորողների ակտիվությունը տարբեր առարկաներից: Այսպիսով, կատարելով 

եզրահանգումներ թե ինչու մեկ ուսուցչի մոտ աշակերտները լավ են սովորում, իսկ 

մյուսի մոտ ոչ, թե ինչպես է պահպանվում աշակերտների կարգապահությունը, 

նրանց ներկայացվող միասնական պահանջները: 

5. Նպատակային  այցելություն  դասին, այս դեպքում դպրոցի  տնօրենը կամ 

փոխտնօրենը ինչ որ կասկածների, ենթադրությունների պատճառով`  իրենց հետ, 

դասը լսելու համար, տանում են մասնագետի, մանկավարժական վարպետություն 

ունեցող ուսուցչի: Միասին լսում են ուսուցչի վարած դասը կամ դասերը, 

վերլուծում դրանք, հանգում կոնկրետ եզրակացությունների, որոնց դեպքում կամ 

հաստատվում են կասկածները և կամ` փարատվում: 

6. Տարբեր փաստաթղթերի ստուգում. օրինակ ` դասամատյանների, օրվա դասերի 

պլանների և այլն: Դպրոցի ղեկավարները այդ փաստաթղթերը կարող են ստուգել 

դասերին այցելության ժամանակ, կամ դրան հատկացնել առանձին օր: Դասերի 

պլանների ուսումնասիրությունը օգնում է թափանցել ուսուցչի ստեղծագործական 

լաբորատորիան: 

7. Զրույցների անցկացում ուսուցիչների հետ.  դպրոցի ղեկավարները կիսամյակում 

երկու անգամ, անհատական ձևով զրուցւում են բոլոր ուսուցիչների հետ` 

ուսումնական ծրագրերի կատարման, մեթոդական հիմնախնդիրների, ուսման 

առաջադիմության, սովորողների հաճախումների, ինչպես նան մասնագիտական 

որակավորման բարձրացման և այլ հարցերի շուրջ: 
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8. Բրիգադային ստուգում. դրա նպատակն է ստուգել դասավանդման վիճակը, 

թափանցել մանկավարժական գործունեության էության մեջ, իմանալ 

դասավանդման մեթոդների, հնարների կիրառման մասին:  

           Դպրոցի վարչական կազմը պարտավոր է սիստեմատիկաբար ուսումնասիրել 

սովորողների գիտելիքները, հմտություններն ու կարողությունները: Այս 

կապակցությամբ շատ դպրոցներում կուտակվել են փորձի հետևյալ եղանակները: 

Այդպես, օրինակ, ա) անցկացնել բանավոր հարցում, կամ էլ հարցումը կատարել 

ուսուցչի կողմից նախապես կազմած հարցերով: բ) Դպրոցի դասավարները դասի 

վերջում (դասը լսելուց հետո) կարող է աշակերտներին հարցեր տալ՝ իմանալու համար, 

թե ինչպես են նրանք պատրաստվել դասին: Առանձին դասարաններում անցկացնել 

գրավոր ստուգողական աշխատանքներ: Գրավոր աշխատանքները ստուգում Է 

հանձնաժողովը կամ էլ դպրոցի ղեկավարությունը: դ) Աշակերտական տետրերի, 

գծագրերի, սխեմաների ստուգում: Այսպիսի ստուգումը օգնում է որոշել սովորողների 

աշխատանքների սիստեմատիկությունը:  

 

Մանկավարժական  խորհուրդը, մեթոդ միավորումները դպրոցում 

 

         Դպրոցում մանկավարժական խորհուրդ է ստեղծվում, եթե այնտեղ աշխատում է 

երեքից ավելի ուսուցիչ: Մանկխորհրդի հիմնական ֆունկցիան  

ուսումնադաստիարակչական հարցերի քննարկումն է: Այստեղ քննարկվում է 

յուրաքանչյուր կիսամյակի աշխատանքի արդյունքները, հաստատվում է դպրոցի 

աշխատանքային պլանը: Աշակերտների հաջորդ դասարան փոխադրումները, 

հաստատում է ուստարվա արդյունքների ամփոփումը և երեխաների հետ ամառային 

աշխատանքների պլանը: Վերլուծում է առաջավոր փորձի և գիտահետազոտական  

աշխատանքների ներդրումները, դպրոցի մանկավարժական գործընթացը: Ընդունված է  

մեկ ուստարում կայացնել մանկավարժական խորհրդի 5 նիստ: Մանկավարժական 

խորհրդի որոշումները անցկացվում են  մանկխորհրդի արձանագրությունների մատյան: 

Ընդունված որոշումների կատարումը  ստուգելու համար նշանակվում են 

վերահսկողներ: Վերջիններս ստուգում են կատարված աշխատանքները և արդյունքների 

մասին զեկուցում հաջորդ մանկավարժական խորհրդի նիստում, որին հաջորդում են 

քննարկումները:  

          Դպրոցում կարևոր մարմիններ են հանդիսանում մեթոդմիավորումները: 

Միավորվում են հարակից առարկաներից  4-5 ուսուցիչ և կազմում  որևէ միավորում 

/դասվարների, հումանիտար առարկաների, բնագիտական և այլն/:  Մեթոդմիավորուման 

հիմնական ֆունկցիան  ուսուցիչներին արդյունավետ մեթոդներով, հնարներով զինումն 

է, առաջավոր փորձի ներդրումը:  
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Մեթոդմիավորումները ծանոթանում են գիտամանկավարժական  հետազոտությունների  

մեթոդների արդյունքներին: Ոսոիմնասիրում են  ուսուցման տեխնիկական միջոցները, 

սովորում դրանց օգտագործումը: Իրենց նիստերում  քննարկում, վերլուծում են 

միավորման մեջ ընդգրկված ուսուցիչների դասերը, բաց և ցուցադրական դասերը և 

յուրացնում այն ամենը, որոնք կարող են օգտակար  լինել  սովորողների ուսուցման և 

դաստիարակության  արդյունավետության  բարձրացման համար: 

Մեթոդմիավորումները օգնում են սկսնակ, երիտասարդ ուսուցիչներին, ուսուցանում են 

դասերի վարման տեխնիկան: Օգնում են  կազմել թեմատիկ պլան, օրվա դասի պլան: 

Շատ դպրոցներում ուսումնական տարվա ընթացքում մեկ անգամ կազմակերպում և 

անցկացվում են գիտատեսական կոնֆերանս կամ ընթերցում:  

Ուսուցիչներն իրենց հետաքրքրող հիմնախնդիրների շուրջ գրում են զեկուցումներ, 

ռեֆերատներ: Կարելի է ասել՝ դրանք ուսուցիչների ինքնատիպ  հաշվետվություններ են, 

սեփական փորձի արտահայտությունները: Բացի  դրանցից, ուսուցիչները ծանոթանում 

են մանկավարժական  առաջավոր փորձին, փոխանակում են օգտակար կարծիքներ, 

նախօրոք պատրաստվում են գիտական կոնֆերանսին, ընթերցումներին: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 

 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

  

1. Ամիրջանյան Յու.Ա., Սահակյան Ա.Ս. Մանկավարժության, Երևան, 2004  

2. Ասատրյան Լ.Թ., Կարապետյան Ա.Ս., Ասատրյան Մ.Ա., Ցոլակյան Թ.Ֆ. Կրթության 

համակրգի կառավարման հիմունքները, 1 մաս, Երևան, 2003  

3. Բաբանսկի Յու. Մանկավարժություն, հատոր 1,2, Երևան, 1986,1987  

4. Ղոյումչյան Գ.Ե. Մանվարժություն, գիրք1,2, Երևան, 2005  


