
196 

 

ԳՅՈՒՄՐՈՒ Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ 

ГЮМРИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. М. НАЛБАНДЯНА 

GYUMRI STATE PEDAGOGICAL INSTITUTE AFTER M. NALBANDYAN 

 У Ч Е Н Ы Е  З А П И С К И    Գ Ի Տ Ա Կ Ա Ն  Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Գ Ի Ր    S C I E N T I F I C  P R O C E E D I N G S  
 

 Պրակ  Բ       

 Выпуск Б      

 Issue   B       

Մ Ա Ն Կ Ա Վ Ա Ր Ժ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն  

ՀՏԴ 37.013.46 

Ն. Ս. Չախոյան  

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ  

ԴՊՐՈՑ-ԸՆՏԱՆԻՔ, ԴՊՐՈՑ-ԳՈՐԾԱՏՈՒ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 

ԴԵՐԸ 

 

Բանալի բառեր՝ մասնագիտական հետաքրքրություն, մասնագիտական 

կողմնորոշում, սոցիալական ինստիտուտ, փոխգործունեության մակարդակ-

ներ, մասնագիտական ներգործություն: 

Ключевые слова: профессиональный интерес, профессиональная ориен-

тация, социальный институт, профессиональное взаимодействие. 

Keywords: professional interest, professional orientation, social institute, layers 

of co-operation, professional influence. 

 

Սովորողների մասնագիտական հետաքրքրությունների, մասնագիտա-

կան ընտրության, կողմնորոշումների, աշխատանքային նախնական կարողու-

թյունների ձևավորման գործում մեծ է դպրոց-ընտանիք, դպրոց-գործատու 

համագործակցության դերը: 

Աշխատանքում առանձնացվում են այդ համակարգվածության տարբեր 

ուղղություններն ու մակարդակները, որոնցով էլ պայմանավորված է 

մասնագիտական կողմնորոշման աշխատանքների արդյունավետությունն 

ավագ դպրոցում: 
 

Նախաբան: Մասնագիտական կողմնորոշման ամբողջական համա-

կարգն ընկալվում է որպես միմյանց հետ փոխկապակցված, փոխպայմա-

նավորված, փոխլրացնող բաղադրամասերի միասնություն, որոնց փոխգործակ-

ցությունն ուղղված է անձի մասնագիտական կողմնորոշման խնդրի լուծմանը: 

Այս մոտեցումը թույլ է տալիս մասնագիտական կողմնորոշումը դիտարկել 

որպես անհատի և հասարակության փոխգործունեության անընդհատ գործող 

համակարգ, որն ուղղված է ինչպես անձի մասնագիտական ինքնորոշման 
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պահանջմունքների բավարարմանը, այնպես էլ հասարակության սոցիալ-մաս-

նագիտական գործուն ենթակառուցվածքի ապահովմանը: 

Երեխաների մասնագիտական հետաքրքրությունների, մասնագիտական 

ընտրության, կողմնորոշումների, աշխատանքային նախնական կարողություն-

ների ձևավորման գործում մեծ է ընտանեկան դաստիարակության, սոցիա-

լականացման այն առաջնային միջավայրի դերը, որում նրանք մեծանում են: 

Կարևորվում է նաև գործատուների մասնակցությունն ավագ դպրոցում մաս-

նագիտական կողմնորոշման աշխատանքների կազմակերպման և իրագործման 

գործընթացներում:  

Հիմնական բովանդակությունը: Ընտանիքում երեխայի մասնագիտական 

կողմնորոշման, աշխատանքային դաստիարակության հիմնախնդիրները միշտ 

եղել են մանկավարժական գիտության հետաքրքրությունների կենտրոնում: Այդ 

խնդրով զբաղվել են մի շարք մանկավարժներ: Ա.Ս.Մակարենկոն իր «Դաստիա-

րակությունն աշխատանքում» հոդվածի մեջ նշում է. «Ծնողներն առաջին հերթին 

պետք է հիշեն, որ իրենց երեխան աշխատանքային հասարակության անդամ է 

լինելու, ուստի նրա նշանակությունն այդ հասարակության մեջ կախված կլինի 

նրանից, թե որքանով է նա ի վիճակի մասնակցելու հասարակական աշխատան-

քին, որքանով է նա դրան պատրաստ: Բայց դրանից կախված է լինելու նաև նրա 

բարօրությունը, կյանքի նյութական մակարդակը» [2, էջ 57-58]: Ընտանիքում 

բնականաբար հնարավոր չէ երեխային տալ այնպիսի աշխատանքային դաս-

տիարակություն, որը սովորաբար ենք որակավորում: Սակայն ճիշտ չէ նաև 

ծնողների այն մտայնությունը, թե ընտանեկան դաստիարակությունը չի կարող 

ազդեցություն ունենալ երեխայի մասնագիտական որակավորման վրա: Ընդհա-

կառակը, հենց ընտանեկան դաստիարակությունն է առաջնային, անձի ապագա 

մասնագիտական ընտրության, նաև որակավորման համար: Ա.Մակարենկոն 

գրել է. «Այն երեխան, ով ընտանիքում ճիշտ աշխատանքային դաստիարակու-

թյուն է ստացել, նա հետագայում էլ իր մասնագիտական պատրաստումը հաջող 

կանցկացնի» [2, էջ 54]: 

Երեխաների մասնագիտական կողմնորոշման, հետաքրքրությունների 

ձևավորման կարևոր միջոց է դպրոցի և ընտանիքի, երեխայի ծնողների միջև 

ակտիվ համագործակցությունը: Պրակտիկան ցույց է տալիս, որ ծնողները սովո-

րաբար ակտիվորեն մասնակցում են իրենց երեխաների կյանքի և մասնա-

գիտական ծրագրերի կազմմանը: Դրա հետ մեկտեղ, մասնագիտության ընտրու-

թյան և կրթության խնդիրները բավականին բարդ են և՛ սովորողների, և՛ նրանց 
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ծնողների համար: Վերջիններիս խորհուրդները հաճախ չեն համապատասխա-

նում տնտեսության տարբեր ոլորտներում, աշխատաշուկայում առկա իրական 

պահանջներին: Ծնողները շատ դեպքերում չգիտեն և օբյեկտիվորեն չեն գնա-

հատում իրենց երեխաների իրական ներուժը, կարողությունները, հետաքրքրու-

թյուններն ու ընդունակությունները: Ծնողների ցանկությունները և դպրոցա-

կանների հակումներն ու հնարավորությունները շատ դեպքերում չեն համընկ-

նում: Շատ հաճախ ծնողների կողմից իրենց երեխաների համար մասնագի-

տություն ընտրելու դրդապատճառ դառնում է տվյալ հասարակության մեջ մաս-

նագիտության վարկանիշը: Ընտանիքը պետք է կարողանա զերծ պահել երե-

խային մասնագիտության պատահական ընտրությունից, և ծնողները պետք է 

կարողանան կառավարել այդ գործընթացը:  

  Ընտանիքի` որպես սոցիալական և սոցիալականացման ինստիտուտի 

մասնակցությունն ընդգծում է մասնագիտական կողմնորոշման երկակի բնույ-

թը` որպես հասարակական և մանկավարժական հիմնախնդիր: «Մանկավար-

ժական փորձը և գիտական հետազոտությունները փաստում են, որ դպրո-

ցականների աշխատանքային ինքնորոշման վերաբերյալ հարցերի նկատմամբ 

միայն համակարգային մոտեցումը կհանգեցնի մասնագիտակողմնորոշիչ գոր-

ծունեության արդյունավետության»[3, էջ 3-4]: 

 Դիտարկենք սովորողների մասնագիտական կողմնորոշման ուղղու-

թյամբ ծնողների հետ իրականացվող աշխատանքների առանձնահատկու-

թյունները: Ուսումնառության շրջանում երեխան հանդես է գալիս որպես 

ուսումնադաստիարակչական գործընթացի և՛ օբյեկտ, և՛ ակտիվ, ստեղծագոր-

ծող սուբյեկտ, ով ոչ միայն պասիվորեն ենթարկվում է ընտանիքի, դպրոցի 

մանկավարժական կոլեկտիվի ներգործությանը, այլև ակտիվորեն ինքն է ներ-

գործում ուսումնադաստիարակչական գործընթացի բովանդակության, նրա 

սուբյեկտների գործելաոճի վրա: Կարևոր է երեխայի անձի վրա ընտանիքի և 

դպրոցի ներգործությունների միասնությունը, դրա ընդհանուր տրամաբանու-

թյունը, որպեսզի երեխայի մեջ միևնույն երևույթի նկատմամբ ձևավորվի մեկ՝ 

հասարակայնորեն ընդունելի, բարոյականության նորմերին չհակասող դիրքո-

րոշում: Նշված սկզբունքի ապահովումը հնարավոր է ծնողների հետ դպրոցի 

ակտիվ համագործակցության, երկկողմանի ներգործությունների ուղղորդման, 

ջանքերի միավորման ու առկա խոչընդոտների, հակասությունների լուծման 

գործում մանկավարժական մեթոդների և միջոցների կիրառման արդյունքում: 

Երեխաների դաստիարակության գործընթացն իրականացվում է մանկավարժ-

ների և ծնողների համատեղ գործունեության, կառուցողական և նպատակային 
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շփումների արդյունքում: «Ընտանիքի և դպրոցի համատեղ գործունեության 

ամենաէական կողմերից մեկը հանդիսանում է նպատակային դիրքորոշումների 

իրացման և սովորողների հետ ուսումնադաստիարակչական աշխատանքի 

բովանդակության բարձրացման միասնական մոտեցումը» [4, էջ 268]: 

  Մասնագիտական կողմնորոշման աշխատանքների համակարգում ըն-

դունված է ընտանիքը դիտարկել երկու կողմից` որպես սովորողների մասնա-

գիտական կողմնորոշման համար նախադրյալների ձևավորմանն ուղղված գոր-

ծոն (երեխայի անձի վրա ներգործության համակարգի տարր), և որպես մասնա-

գետների (առարկայական ուսուցիչների, հոգեբանների, սոցիալական մանկա-

վարժների և աշխատողների) մանկավարժական ներգործության օբյեկտ: Մաս-

նագիտական կողմնորոշման մոդուլային համակարգի համաձայն՝ ծնողների 

մանկավարժական կրթվածությունը, աշխատանքը երեխաների մասնագիտա-

կողմնորոշիչ ներգործության նախնական մեթոդներից մեկն է և իրականացվում 

է հանրակրթական դպրոցում երեխայի ուսումնառության ողջ ընթացքում: Հան-

րապետության տարբեր մարզերում ավագ դպրոցների աշակերտների մասնա-

գիտության ընտրության դրդապատճառների ուսումնասիրությունների տվյալ-

ները վկայում են, որ սովորողների մասնագիտական կողմնորոշման, մասնա-

գիտական հետաքրքրությունների ձևավորման հարցերում առավել մեծ և վճռո-

րոշ ներգործություն ունեն նրանց ծնողները, ընտանիքում ձևավորված հարա-

բերությունները: «Պրակտիկան ցույց է տալիս, որ առավել ինտենսիվ զարգանում 

են այն սովորողները, ում ծնողները կարողանում են ընտանիքում ապահովել 

բարենպաստ հոգեբանական մթնոլորտ և ծառայում են երեխաների համար 

որպես աշխատասիրության, բարյացակամության և հասարակական բարձր 

ակտիվության օրինակ» [4, էջ 269]: Սովորղների մասնագիտական կողմնորոշ-

մանն ուղղված աշխատանքներում ծնողները լուծում են հետևյալ խնդիրները. 

 ապահովել երեխայի անձի համակողմանի և ներդաշնակ զարգացման հա-

մար նպաստավոր պայմաններ, միջավայր, 

 ծանոթացնել երեխաներին աշխատանքային գործունեության ոլորտներին և 

դաստիարակել աշխատանքի, աշխատավոր մարդկանց նկատմամբ դրական 

վերաբերմունք, հարգանք, 

 աջակցել մասնագիտական կրթությունը շարունակելու համար ուսումնա-

կան հաստատության ընտրության հարցում, 

 կազմակերպել ծնողների հետ մասնագիտական կողմնորոշման խմբային և 

անհատական աշխատանքներ ինչպես համադպրոցական և դասարանային 
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միջոցառումների շրջանակներում, այնպես էլ դասարանի մակարդակում` 

առանձին ընտանիքների, խմբերի հետ: 

Ծնողների հետ աշխատանքը համադպրոցական միջոցառումների մա-

կարդակում իրականացվում է հետևյալ հիմնական ուղղություններով.  

1. Մասնագիտական կողմնորոշմանն ուղղված գործունեության վերաբերյալ 

տեղեկատվության տրամադրում, հոգեբանամանկավարժական գիտելիքնե-

րի հաղորդում, սովորողների հետ մասնագիտական կողմնորոշման աշխա-

տանքների իրականացման մեթոդների կիրառման հնարների ձևավորում:  

2. Դպրոցում սովորողների ուսումնադաստիարակչական և մասնագիտական 

կողմնորոշիչ աշխատանքում ծնողների ներգրավում:  

3. Ընտանեկան դաստիարակության խնդիրների լուծման հաջող օրինակների, 

լավագույն ավանդույթների ներկայացում, տարածում: 

  Համադպրոցական մակարդակում սովորողների մասնագիտական կողմ-

նորոշման ուղղությամբ ծնողների հետ տարվում են հետևյալ աշխատանքները. 

1. Ծնողների համար կազմակերպվող դասախոսություններ, որոնք դպրոցում 

ծնողների հետ սովորողների մասնագիտական կողմնորոշմանն ուղղված 

աշխատանքի ձև են և ունեն հիմնականում հոգեբանամանկավարժական 

ուղղվածություն:  

2. Ծնողների համար գիտագործնական համաժողովների, հանդիպումների 

կազմակերպումը: Գիտագործնական համաժողովները նպաստում են ծնող-

ների հոգեբանության և մանկավարժության ոլորտի գիտելիքների իմացու-

թյանը և նրանց տեղեկացվածության բարձրացմանը: Այստեղ ենթադրվում է 

ծնողների կողմից ակտիվ, նախաձեռնող մասնակցություն:  

3. Ծնողների հետ համագործակցության արդյունավետ ձև է նաև համադպրո-

ցական ծնողական ժողովների անցկացումը ողջ ուսումնական տարվա ըն-

թացքում: Համագործակցության այս ձևն ավելի արդյունավետ է իրակա-

նացնել տարրական, հիմնական և ավագ դպրոցի աշակերտների ծնողների 

համար առանձին-առանձին՝ պայմանավորված կրթության յուրաքանչյուր 

աստիճանում կրթության նպատակով, բովանդակությամբ, յուրաքանչյուր 

տարիքին ներկայացվող պահանջներով և դրանց իրականացման մեթոդ-

ներով, միջոցներով:  

4. Ուսումնական հաստատություններում «Բաց դռների օրերը»: Մասնագիտա-

կան կողմորոշման նպատակով արդյունավետ է սովորողների այցելություն-
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ները բազմաբնույթ ուսումնական հաստատություններ և կազմակերպու-

թյուններ, ձեռնարկություններ, ինչպես նաև նրանց փոխադարձ այցերը 

դպրոց: 

5. Դասղեկի աշխատանքը ծնողների հետ, որն սկսվում է դպրոց հաճախելու 

առաջին օրից և շարունակվում հանրակրթական դպրոցում երեխաների 

ուսումնառության ողջ ընթացքում: Դասղեկն իր աշխատանքն իրականաց-

նում է ինչպես խմբային, այնպես էլ անհատական ձևերով: Աշխատանքի ձևի 

ընտրությունը պայմանավորված է երեխաների անհատական հոգեբանական 

առանձնահատկություններով, ընտանիքներում ձևավորված փոխհարաբե-

րությունների բնույթով, ծնողների գիտելիքների մակարդակով, երեխաներին 

դաստիարակելու գործում ունեցած փորձառությամբ, մասնագիտական հե-

տաքրքրություններով, զբաղվածության աստիճանով, արժեհամակարգով:  

   Այսօր կարևորվում է նաև գործատուների ներգրավումը և՛ հանրակրթու-

թյան, և՛ մասնագիտական կրթության ոլորտներում, կրթական ծրագրերի իրա-

կանացման գործընթացներում: Մասնավորապես, ավագ դպրոցներում մասնա-

գիտական կողմնորոշման համակարգի անբաժանելի մասն են կազմում գործա-

տուների հետ համատեղ իրականացվող միջոցառումները: Այդ կարևորությունը 

պայմանավորված է շուկայական հարաբերությունների առկա և ապագա պա-

հանջների առանձնահատկություններին համապատասխան աշխատուժի, մաս-

նագետների պատրաստման համար ավագ դպրոցում և մասնագիտական 

կրթության համակարգում գործարար միջավայրի ներկայացուցիչների մաս-

նակցության ապահովմամբ: Ընդհանրապես կրթության ոլորտում և, մասնավո-

րապես, ավագ դպրոցում գործատուների ներգրավումը ենթադրում է նրանց 

անմիջական մասնակցություն պլանավորման, զարգացման ծրագրերին, ինչ-

պես նաև գործնականում դրանց անմիջական իրականացում: Գործատուները 

կարող են ներգրավված լինել ավագ դպրոցում մասնագիտական կողմնորոշման 

աշխատանքները համակարգող և կազմակերպող խորհրդի կազմում, դպրոցի 

կառավարման մարմնում, մասնակցել ուսումնական ծրագրերի մշակմանը, 

աջակցում են ուսումնական գործընթացի իրականացմանը, հաստատում են 

գործակցային կապեր: Գործատուները մասնագիտական կրթական ուսում-

նական հաստատությունների հետ սերտ համագործակցում են հիմնականում 

հետևյալ ուղիներով՝  

 ներգրավված են ուսումնական ծրագրի կիրառման գործում, ինչը ներառում է 

նաև գնահատումն ու կրթության որակի ստուգումը, 

 դասավանդողների հետ համատեղ անցկացնում են դասընթացներ, 
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 ապահովում են ուսանողների աշխատանքային փորձը, 

 հրավիրում են ըստ մասնագիտությունների համապատասխան 

դասախոսներ, 

 շրջանավարտների համար ստեղծում են աշխատանքի անցնելու 

հնարավորություններ, 

 աջակցում են անհրաժեշտ ռեսուրսներով, 

 անհրաժեշտության դեպքում իրականացնում են «Հմտություններ և բացա-

կայող հմտություններ» վերլուծություններ՝ բացահայտելու աշխատաշուկայի 

նկարագիրը» [1, էջ 31]: 

 Համոզված ենք, որ գործատուների ներգրավումը մասնագիտական կողմնո-

րոշման գործընթացում ապահովում է երկկողմանի շահավետություն և նպաս-

տում է գործընկեր կողմերի կարիքների բավարարմանը:    

  Այսպիսով, հանգում ենք հետևյալ եզրակացությանը, որ.  

1. Ընտանիքն այն սոցիալական ինստիտուտն է, որը կարևոր ազդեցություն ունի 

սովորողի մասնագիտական կողմնորոշման գործում, որ ծնողներն են 

առաջինը գնահատում իրենց երեխայի կարողություններն ու հնարավո-

րությունները: Ուստի այդ գործում նրանց համագործակցությունը դպրոցի 

հետ կնպաստի սովորողի մասնագիտության ճիշտ ընտրությանը: 

2. Ավագ դպրոցում սովորողների մասնագիտական կողմնորոշման, մասնա-

գիտական ընտրության գործում կարևորվում է նաև գործատուների հետ 

տարբեր ուղղություններով իրականացվող աշխատանքները, այցելություն-

ներն ու համագործակցությունները:  

3. Մեր ուսումնասիրությունները վկայում են, որ պետք է ակտիվացնել նաև ըն-

տանիք-դպրոց-գործատու համագործակցությունը՝ որպես մասնագիտական 

կողմնորոշման աշխատանքի արդյունավետ ձև:  

 

Н.С.Чахоян  

Роль взаимодействия школы-семьи, школы-работодателя  

в системе профориентации учащихся  

 

В процессе формирования профессиональных интересов, выбора профессии, 

ориентации в профессии, начальных трудовых способностей большую роль 

играет взаимодействие школы-семьи, школы-работодателей. 
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В работе выделяются различные направления и уровни этого взаимодействия, 

которыми обусловлена эффективность профориентации учащихся старшей 

школы. 

 

N. S. Chakhoyan  

The Role of Co-Operation between School-Family, School-Employer  

in the System of Professional Orientation of the Learners 

 

 The role of co-operation between school-family and school-employer is great in 

the choice of professions, professional orientation, as well as at the beginning stages of 

the development of working abilities. 

Different directions and layers are distinguished in that cooperation which 

stipulate the effectiveness of the professional orientation in high schools. 
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