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Ժամանակակից մանկավարժության մեջ ուսումնադաստիարակչական 

գործընթացի արդյունավետությունը պայմանավորված է նաև մեթոդի ընտրու-

թյամբ: Այս առումով անհրաժեշտ է կատարել մեթոդի ընտրության չափանիշ-

ների խորը վերլուծություն՝ հաշվի առնելով հասարակության կողմից ներկա-

յացվող նոր պահանջները, ուսուցչի փոփոխվող դերը, սովորողի անհատական 

առանձնահատկությունները և գոյություն ունեցող տարբեր հարաբերակցու-

թյունները:  
 

Ուսուցման և դաստիարակության գործընթացները դիալեկտիկական 

միասնության մեջ ունեն ընդհանուր հատկանիշներ, դրանք պայմանավորված 

են ուսումնադաստիարակչական գործընթացի տրամաբանությամբ: Ուսուցումը 

համարվում է դաստիարակության հիմնական ու գլխավոր միջոցը: Չկա դաս-

տիարակություն առանց ուսուցման և չկա ուսուցում, որը չի դաստիարակում 

(Յ.Հերբարտ): Ուսուցման դաստիարակող գործառույթը հիմնավորեցին նաև Ա. 

Դիստերվերգը, փիլիսոփաներ Գ. Հեգելը, Ի. Կանտը և այլք՝ հիմք ընդունելով 

դաստիարակության ուղղվածությունը և ուսուցման ու դաստիարակության հա-
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րաբերակցությունը: Քննարկելով հստակ նպատակադրված ուսումնադաս-

տիարակչական գործընթացի արդյունավետության խնդիրը՝ կարևորում ենք 

գործունեության ընթացքում մեթոդի ընտրությունը՝ որպես առաջադրված նպա-

տակի իրականացման առանցքային միջոց, ինչի շնորհիվ կատարվում են գոր-

ծողություններ, ստեղծվում են իրադրություններ, լուծվում են խնդիրներ:  

Ուսուցումը հասարակության կողմից հատուկ կազմակերպված, մանկա-

վարժական առաջնային նշանակություն ունեցող գործընթաց է, որի էական 

հատկանիշները պայմանավորված են այդ գործընթացի երկկողմանիության 

իրողությամբ, երեխայի մտավոր, անձնային զարգացումն իրականացնելու, 

զարգացման արդյունավետ տեմպ հաստատելու, կրթվածության որոշակի մա-

կարդակ ապահովելու նպատակադրմամբ: «Ուսուցումը բնորոշելիս կարևոր-

վում է հատկապես «ինչպե՞ս սովորեցնել» հարցին ուշադրություն դարձնելը, քա-

նի որ ուսուցման ողջ գործընթացի արդյունավետությունը դրական իմաստով 

պայմանավորվում է այդ հարցի պատասխան դարձած ուսուցման մեթոդների 

տեսությամբ» (5, էջ 105):  

Դաստիարակությունը մանկավարժական գիտության հիմնական հաս-

կացություններից է, այն որոշիչ է գրեթե բոլոր մանկավարժական ըմբռնումնե-

րում և որպես մարդու գիտակցական կազմակերպված գործունեություն՝ նույն-

պես ունի էական հատկանիշներ: Դրանք պայմանավորված են նպատակաուղղ-

վածությամբ ու պլանաչափությամբ, կազմակերպվածությամբ, գործընթացի 

երկկողմանիությամբ, հասարակության մեջ ընդունված դրական վարքաձևերի, 

որակների յուրացման փաստով` ելնելով տվյալ հասարակության պահանջից, 

անձի զարգացման օրինաչափություններից, անհատական առանձնահատկու-

թյուններից, գործող քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական, մշակութային 

պայմաններից, առկա միջոցներից ու հնարավորություններից:  

Ուսումնադաստիարակչական գործընթացի մեթոդների ընտրությունը 

կախված է մի շարք չափանիշներից` ուսումնադաստիարակչական ընդհանուր 

նպատակներից, իրականացման համար անհրաժեշտ ժամանակից ու պայման-

ներից, ուսուցչի գործիմացությունից և այլն: Մեթոդի ընտրության և կիրառման 

խնդիրը բազմակողմ է և բազմագործոնային: Ուսուցիչը, որն ունի իր գործելա-

ոճը, կիրառում է մեթոդը՝ առաջնորդվելով իր սեփական արժեքներով, ապրում-

ներով, տրամադրություններով, ակնկալիքներով ու սպասումներով: Շատ հա-

ճախ մեթոդը կիրառվում է որպես օրենք, որը որոշված է նախօրոք, և այն պետք 

է կիրառության մեջ դրվի անկախ ամեն ինչից, քանի որ բոլորի համար է և բոլորի 

կողմից ընդունելի պետք է լինի: Այսպիսի պարտադրանքի պարագայում, որն 
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անգամ վերահսկվում է, մեթոդների այդպիսի ընտրությունն ու կիրառությունը, 

կարծում ենք, չի կարելի արդյունավետ համարել: «Ուսուցիչը, իմանալով իր 

ներքին կարիքները, կստեղծի գործունեության մի ուրույն և անկախ եղանակ» (1, 

էջ 612): Ավելին, հայ ականավոր մանկավարժ Գ. Էդիլյանը կարծում էր, թե ամեն 

մի ուսուցիչ պետք է իր սեփական մեթոդը ունենա, հարկադրել նրան անել այն, 

ինչը չի բխում նրա ներքին կարիքներից, ցանկալի չէ երբեք (1): Մեթոդի ընտ-

րության հարցում պակաս կարևոր չէ սովորողի դերը, որն օժտված է ժառան-

գականությամբ և բացառիկությամբ, ունի անհատական առանձնահատկու-

թյուններ և կրում է սոցիալական միջավայրի ներգործություններն ու ազդեցու-

թյունները: Կարծում ենք այս ամբողջության մեջ պետք է դիտարկել ուսումնա-

դաստիարակչական գործընթացի մեթոդի հարաբերումը երեխայի անձնային 

էության հետ՝ ելնելով սովորողակենտրոն մոտեցման հարացույցից:  

Յուրաքանչյուր ուսումնադաստիարակչական գործընթաց ունի զգայա-

կան-դիտողական, մտավոր կարողությունները զարգացնող, բարոյական որակ-

ները, կամքը ձևավորող, կրթող ու դաստիարակող կողմեր, որոնք բոլորն էլ կա-

րևոր են և ապահովում են երեխայի անձի զարգացումը: Մեթոդի ընտրության 

գործում գլխավոր է դառնում դրանց փոխկապվածության հարցը, որը կարող է 

ապահովել արդյունավետ, ներդաշնակ, ազդեցիկ հարաբերումներ ինքն իրեն, 

սոցիալական միջավայրի և հասարակության հետ: Դա նշանակում է դաստիա-

րակության նպատակների մեջ ամփոփված են անձնավորության «ես»-ի զարգա-

ցումը, մարդուն քաղաքացի դարձնելու, նրան հասարակական կյանքին ինտե-

գրելու, մարդուն աշխատել և ապրել սովորեցնելու գաղափարներն ու մոտե-

ցումները:  

Մեթոդը մեր քննարկման համատեքստում ուսումնադաստիարակչական 

գործընթացի օբյեկտների և սուբյեկտների գործունեությունը կարգավորող ճա-

նաչողական սկզբունքների, միջոցների, մոտեցումների, հնարքների ամբողջու-

թյուն է, որի ընտրության հարցում առանձնահատուկ տեղ ունեն նաև ուսումնա-

կան դասագրքերի կառուցվածքը, բովանդակությունն ու նյութի շարադրանքը:  

Մեթոդի ընտրությամբ է պայմանավորված նաև սովորողի կողմից իրա-

կանացվող ինքնուսուցման ու ինքնադաստիարակության գործընթացների ար-

դյունավետությունը, որը գուցե հետագայում նրան հնարավորություն կտա 

առանձնանալու հասարակության մեջ՝ ըստ իր ձեռք բերած անձնային բարձր 

որակների, դիրքորոշումների, գործունեության սկզբունքների և դրանց արդյու-

նավետության տեսանկյունից կյանքում ապրելու իր մեթոդն ընտրելու:  
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Ժամանակակից մանկավարժական գիտության մեջ նկատվում է մեթոդի 

ընտրության չափանիշների առավել խորը ուսումնասիրության անհրաժեշտու-

թյուն, քանի որ որքան ճիշտ է ընտրված մանկավարժական գործընթացի իրա-

կանացման մեթոդը, այնքան գործընթացն արդյունավետ է, առանձին գործողու-

թյունները՝ կանոնակարգված, հստակ ու հուսալի: Հիմնավորված և իմաստա-

վորված մեթոդների, հնարների ձևերի ճիշտ ընտրությունն ու կիրառությունը 

կարող են համարվել ուսումնադաստիարակչական գործընթացի արդյունավե-

տության կարևոր պայման: 

 

Л. Г. Гукасян 

Выбор метода как условиe эффективности  

учебно-воспитательного процесса 
 

В современной педагогике эффективность учебно-воспитательного 

процесса обусловлена выбором метода. С этой точки зрения необходим глубокий 

анализ критериев выбора метода, с учетом новых общественных потребностей, 

изменения роли учителя в обществе, а также индивидуальных особенностей 

учащихся и существующих различных взаимоотношений. 

 

L. H. Ghukasyan 

Choice of Method as an Effective Tool in Educational Process 
 

In modern pedagogy the effectiveness of educational process depends also upon 

the choice of methods. In this respect, it is necessary to thoroughly analyze the 

standards of the choice of methods, taking into account new needs and requirements of 

the society, changing role of the teacher, individual peculiarities of the learner and 

other kind of existing relations. 
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