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Հոդվածում ներկայացված են կրթության որակի վրա ազդող 

գործոնները, մասնավորապես ուսման դրդապատճառների 

ձևավորվածությունը: Դիտարկվում են ուսման դրդապատճառների 

ձևավորման վրա ազդող հիմնական պատճառները, այդ թվում՝ 

դասագրքերի բովանդակային, կառուցվածքային և գործառութային 

բաղադրատարրերը: Շեշտադրվում են հատկապես տարրական օղակից 

միջին օղակ անցման դասարանում ուսուցանվող ուսումնական 

առարկաների դասագրքերի բովանդակության խնդրահարույց հարցերը: 

Հոդվածի նպատակն է ընդգծել դասագրքերի նշանակությունը 

սովորողների ուսման դրդապատճառների ձևավորման գործում՝ որպես 

կրթության որակի ապահովման կարևոր պայման: 

Բանալի բառեր. կրթության որակ, դիդակտիկական համակարգ, 

«ես» կոնցեպցիա,  ուսուցման սկզբունք, իմացության գործընթաց, նյութի 

յուրացման մակարդակ, մտածողական ակտիվություն, սոցիալական 

կեցության ոլորտ: 
 

Կրթական համակարգի զարգացումը բնորոշվում է 

բարեփոխումների շարունակական ընթացքով, որ իր հետ բերում է 

ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական հետևանքներ: Ընդունելով, որ 

նշված բարեփոխումները հետապնդում են մի նպատակ՝ կրթության 

որակի բարձրացում, պետք է համաձայնել այն մտքին, որ  կրթության 

որակի բարձրացման հիմնախնդիրն այսօր էլ արդիական է և 

շարունակում է գերակա մնալ: Կրթության որակի բարձրացումը 

կրթական համակարգի զարգացման հիմնական առաքելությունն է, և 

«կրթության որակը» բազմաշերտ հասկացություն է և կարիք ունի 

մեկնաբանման` կախված նրանից, թե հատկապես որ հարցերն են 

շեշտադրվում՝ 
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ա) կրթության բովանդակություն, բ) ռազմավարություն և 

մարտավարություն, գ) կրթական միջավայրի սոցիալ-հոգեբանական 

առանձնահատկություններ, դ) կրթական գործընթացի կազմակերպման 

վրա ազդող օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ գործոններ, ե) կրթություն 

ստացողների ուսման դրդապատճառների ձևավորվածություն և այլն: 

Սույն հոդվածը մի փորձ է՝ անդրադառնալու կրթության որակի 

վրա ազդող գործոններին, մասնավորապես սովորողների ուսման 

դրադապատճառների ձևավորմանը միջին դպրոցում: Համաձայնելով 

այն մտքին, որ կրթության որակը ուղղակի կապ ունի սովորողների 

ուսման դրդապատճառների ձևավորվածության հետ, պետք է փաստենք, 

որ ներկա պայմաններում սովորողների մոտ ուսման 

դրդապատճառների ձևավորվածությունը բնութագրվում է ցածր 

ցուցանիշներով: Վերջինս պայմանավորված է ինչպես օբյեկտիվ, 

այնպես էլ սուբյեկտիվ պատճառներով: Սուբյեկտիվ պատճառների 

շարքում կարելի է դասակարգել կրթադաստիարակչական գործընթացն 

իրականացնող մանկավարժների մասնագիտական և անձնային 

որակները, ընտանեկան դաստիարակությունն ապահովող ծնողների ու 

սովորողների անհատական առանձնահատկությունները, որոնք այս 

կամ այն չափով ներգործում են ուսման նկատմամբ որոշակի 

վերաբերմունքի ձևավորման վրա: Մեր հոդվածի շրջանականերում մենք 

կխոսենք օբյեկտիվ պատճառների մասին, որոնք ունենում են 

նշանակալի ազդեցություն սովորողների մոտ ուսման դրդապատ-

ճառների ձևավորման վրա: Օբյեկտիվ պատճառներից ներկայացնենք 

որոշ առարկաների դասագրքերի բովանդակության գերբեռնվածութ-

յունը հատկապես միջին դպրոցում: Ինչպես հայտնի է, դասագրքերն այն 

աղբյուրներն են, որոնցում շարադրվում է տվյալ դասարանի ծրագիրը, և 

նրան տրված ժամանակի շրջանակներում՝ առարկայի բովանդա-

կությունը: Դիդակտիկական համակարգի և կրթական չափորոշիչների 

համաձայն՝ դրանք պետք է կառուցվեն դիդակտիկայի սկզբունքների 

հիման վրա: Մինչդեռ, ուսումնասիրելով որոշ առարկաների 

դասագրքերի բովանդակությունը,  պետք  է նշենք, որ խախտվում են 

դիդակտիկայի առանձին սկզբունքներ, մասնավորապես՝ մատչելիութ-

յան սկզբունքը: Միջին դպրոցը, որը սկսվում է 5-րդ դասարանից,  

բնորոշվում է նրանով, որ սովորողների ուսումնացանկը համալրվում է 

նոր ուսումնական առարկաներով՝ հայրենագիտություն, բնագիտութ-

յուն, հայ եկեղեցու պատմություն: Անդրադառնալով նշված 

առարկաների, մասնավորապես հայրենագիտության և բնագիտության 
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դասագրքերի բովանդակությանը՝ պետք է փաստենք, որ դասագրքերում 

ուսումնական նյութը շարադրված է բավական խրթին, բարդ, 

սովորողների համար ոչ հասկանալի լեզվով: Հավելենք նաև, որ 

դասագրքերի բովանդակության մեջ առկա են ավելորդ մանրամաս-

նություններ, որոնք այդ տարիքի երեխայի համար ոչ միայն ընկալելի չեն 

դարձնում նյութը, այլև հակառակ գործընթացն են կատարում՝ 

խոչընդոտելով մտածողության զարգացմանը: Ընդունելով, որ 

մտածողությունը մարդու այն հատկանիշն է, որով մարդը ճանաչում է 

երևույթներն ու առարկաները իրենց էական կապերի և 

հարաբերությունների մեջ, պետք նշենք, որ մտածողության ձևավորման 

կարևոր պայմանը ուսուցման դրդապատճառն է, իսկ «բարդ 

տեղեկատվություն հաղորդելու դեպքում երեխայի գլխուղեղը այն 

պարզեցնելու և ընկալելու համար կատարում է ավելի մեծ թվով քայլեր, 

որոնց պատճառով հաճախ առաջանում են արգելակումներ» [1]: Հաշվի 

առնելով այն հանգամանքը, որ մտածողության զարգացումը էական դեր 

է խաղում ինչպես ուսումնադաստիարակաչական գործունեության մեջ, 

այնպես էլ ճանաչողության ոլորտում ընդհանրապես, պետք է նկատենք, 

որ նման բովանդակությամբ դասագրքերը ոչ միայն չեն զարգացնում 

սովորողների մտածելու կարողությունը, այլև լավագույն դեպքում 

կարող են խթանել մեխանիկական սերտողությունը: Ուսումնասի-

րությունները ցույց են տալիս, որ առկա է հակասություն վերոնշյալ 

դասագրքերի առանձին դասերի բովանդակության և տվյալ տարիքի 

երեխաների ուսումնական կարողությունների ձևավորվածության միջև: 

Նշված հակասության արդյունքում սովորողների մոտ ձևավորվոմ են 

սթրեսային վիճակներ, տագնապ, իրենց կարողությունների նկատմամբ 

անվստահություն, ուսման նկատմամբ հետաքրքրության անկում, և ի 

վերջո, ցածր ինքնագնահատական: Արդյունքում «ես» բացասական 

կոնցեպցիա ունեցող երեխաների մեջ առաջանում են վարքի 

պրոբլեմներ: Լինում են դեպքեր, երբ «ես» կոնցեպցիայի 

հիմնախնդիրները իրենց ազդեցությունն են թողնում երեխայի ամբողջ 

կյանքի վրա [7]: 

Պետք է ասել, որ դասագրքային գերբեռնվածության մասին կարելի 

է խոսել նաև այլ դասարանների ուսումնական առարկաների 

դասագրքերի  վերաբերյալ, այդ թվում՝ քիմիա-10-րդ, կենսաբանություն-

7-րդ, բնագիտություն-6-րդ դասարաններ, և այս շարքը կարելի է 

շարունակել, սակայն ուսումնասիրության համար ընտրել ենք 

հատկապես 5-րդ դասարանը: Վերջինը պայմանավորված է այն 
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հանգամանքով, որ 5-րդ դասարանը տարրական օղակից միջին օղակ 

անցումային դասարան է, և սովորողների մոտ կարող են առաջանալ 

նաև հարմարվողական խնդիրներ՝ դասավանդող նոր ուսուցիչների և 

նրանց կողմից հաղորդվող նյութի ընկալման հետ կապված: 

Անդրադառնալով 5-րդ դասարանի հայրենագիտության դասագրքի 

բովանդակությանը՝ նշենք, որ դաս 12, 13, 14, 15-ում [2] ներկայացվում է 

Հայաստանի արքայատոհմերի պատմությունը ծավալուն նկարագրութ-

յամբ: Ինչպես գիտենք, սովորողները Հայոց պատմություն սկսում են 

ուսումնասիրել 6-րդ դասարանից և դասագրքում, ըստ 

ժամանակագրական հաջորդականության, ընդգրկված են նշված 

թեմաները [2], այնուհետև նույն թեմաները ուսումնասիրվում են Հայոց 

պատմության 10-րդասարանի դասագրքում ավելի հանգամանորեն: 

Ընդունելով, որ կրկնությունը նպաստում է գիտելիքների ամրակայմանը, 

այնուամենայնիվ, պետք է համաձայնել այն մտքին, որ  փոքր տարիքում 

«Հայրենագիտություն» կոչվող առարկայի շրջանակներում նշված նյութի 

ուսումնասիրումը նման մանրամասնություններով անարդյունավետ է: 

Դա կարելի է հիմնավորել նրանով, որ այս տարիքի երեխաների մոտ 

թվական տվյալների,  բարդ բառերի, նոր հասկացությունների այդպիսի 

ծավալը չի կարող դյուրությամբ ընկալվել: Այսպես, օրինակ, 

«Հայրենագիտության» դասագրքում նշվում է. «Ք. ա. 9-րդ դարի երկրորդ 

կեսին, այսինքն՝ մեզանից 28 դար առաջ, Նաիրի երկրի արքա Սարդուրի 

І-ը հիմնեց Տուշպա (Տոսպ, Վան) մայրաքաղաքը: Վանի թագավորության 

հզորացման գործում նշանակալի դեր ունեցան Սարդուրի І-ի հաջորդ 

Իշպուինի արքան և հատկապես Մենուան» [3]: Եվ սովորողը, կարդալով 

դասը, իր ամբողջ ներուժը կենտրոնացնելու է միայն կարդացածը անգիր 

անելու վրա, որը, ինչպես ցույց է տալիս փորձը, շատ կարճ ժամանակում 

մոռացվում է և չի վերածվում գիտելիքի: Մինչդեռ, ինչպես գիտենք, 

կրթության հիմնական նպատակը սովորողների մտածողական 

ակտիվության (վերլուծել, համադրել, հակադրել, գնահատել, սահմանել, 

պատճառահետևանքային կապերը որոշել, տեսական գիտելիքը 

գործնականում կիրառել, էականը երկրորդականից առանձնացնել) 

խթանումը և բանականության զարգացումն է:    

Դիտարկելով բնագիտական առարկաների դասագրքերը՝ պետք է 

նկատենք, որ 5-րդ դասարանում սովորողները սկսում են 

ուսումնասիրել «Բնագիտություն» կոչվող հիբրիդային առարկան, որն իր 

մեջ ներառում է աշխարհագրություն, աստղագիտություն, կենսաբա-

նություն, ֆիզիկա, քիմիա: Դասագիրքը պարունակում է բազմաթիվ նոր 
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հասկացություններ, դժվարընկալելի եզրույթներ, բարդ ձևակերպված 

սահմանումներ, քիմիական բանաձևեր (լուծված նյութի զանգվածային 

բաժին, նյութի խտություն, մթնոլորտային ճնշում  և այլն), և, ինչպես 

ցույց է տալիս փորձը, նշված բովանդակությունը սովորողների կողմից 

չի ընկալվում, այլ պարզապես սերտվում է անգիր: Ինչ վերաբերում է 

բուսաբանություն, կենդանաբանություն առարկաներին, ապա դրանք 

ընդհանուր «կենսաբանություն» անվան տակ սկսում են ուսումնասիրել 

միայն 7-րդ դասարանում՝ այն դեպքում, երբ նախկինում հստակ 

առանձանցվում էր «Բուսաբանություն» առարկայի դասագիրքը, որը 

սկսում էին ուսումնասիրել 5-րդ դասարանից մինչև 6-րդ դասարանի 

առաջին կիսամյակը, իսկ  երկրորդ կիսամյակից սովորողները  

ուսումնասիրում էին «Կենդանաբանություն» առարկան, որը շարունա-

կում էին ողջ 7-րդ դասարանի ուսումնական տարում: Ներկայիս 7-րդ 

դասարանի կենսաբանության դասագիրքը, իր մեջ միավորելով 

«Բուսաբանություն» և «Կենդանաբանություն» դասընթացները, շատ 

կարևոր թեմաներ (ցողունի, արմատի, ծաղիկի կառուցվածք, 

ծաղկաբույլերի, պտուղների տեսակներ, տերևների, արմատների 

շնչառություն, սերմերի ծլման պայմաններ, բույսերի ընտանիքների, 

կենդանիների դասերի նկարագրություններ  և այլն) դուրս է թողնում 

ուսումնական նյութից: Այն դեպքում, երբ արդեն 7-րդ դասարանի 

սովորողը  ավելի ընկալունակ է և անհրաժեշտ է, որ առավել 

խորությամբ ուսումնասիրի առարկան: Նաև հավելենք, որ նախկին 

կրթական համակարգում երեխաները դպրոց էին հաճախում 7 

տարեկանից և ներկայիս 5-րդ դասարանի սովորողների տարիքային 

սահմանը համապատասախանում է նախկին 4-րդ դասարանի 

սովորողների տարիքին:    

Բացի վերոհիշյալ բարդություններից, դասագրքերի բովանդա-

կության մասին պետք է կատարենք մեկ այլ դիտարկում: Մեր կողմից 

կատարված ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ տարբեր 

առակաների ուսումնական նյութի շարադրման միջև առկա են որոշակի 

հակասություններ. այսպես, օրինակ, 10-րդ դասարանի «Քիմիա» 

առարկայի դասագրքում «Նյութի գազային վիճակի օրինաչափություն-

ները» դասանյութի մեջ սովորողները ծանոթանում են հետևյալ 

բովանդակությանը. «Կան օրենքներ և օրինաչափություններ, որոնք 

հատուկ են միայն գազային վիճակին: Ֆիզիկայի դասընթացից ձեզ 

ծանոթ են Բոյլ-Մարիոտի,  Գեյ-Լյուսակի,  Շառլի օրենքները (կրկնեք այդ 

թեմաները)» [4], այն դեպքում երբ, սովորողները ֆիզիկա առարկայի 
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ուսումնական ծրագրով դեռ չեն ուսումնասիրել նշված թեմաները:  Այդ 

թեմաները «Ֆիզիկա» առարկայի շրջանակներում սովորողները  

ուսուցանվում են միայն 11-րդ դասարանում [5], իսկ քիմիայի 

դասընթացի մեջ ընդգրկված նյութը, որը ներառում է գազային նյութերի 

վերաբերյալ օրենքները մաթեմատիկական ձևակերպումներով՝ 

բանաձևերի տեսքով՝ նշելով այն հայտնագործող գիտնականների 

անունները, սովորողները պետք է անգիր անեն՝ չունենալով դրանց 

մասին պատկերացումներ: Նման բովանդակությամբ դասագրքերում 

առկա ուսումնական նյութի յուրացումը սովորողների կողմից 

պահանջում է միայն մեխանիկական հիշողություն՝ առանց 

զարգացնելու տրամաբանական մտածողությունը, քանի որ նրանք 10-րդ 

դասարանի քիմիայի դասագրքով միայն պատրաստի բանաձևերն են 

սովորում, որի ստացման եղանակը, այդ թվում փորձերի 

նկարագրությանը և օրենքների հայտնագործմանը նրանք ծանոթանալու 

են միայն 11-րդ դասարանի ֆիզիկայի ուուսումնական նյութի ուսուցման 

ընթացքում: Այսպիսի օրինակներ կարելի է բերել նաև այլ 

միջառարկայական դասագրքային բովանդակությունների հետ կապված: 

Արդյունքում ավելի է բարդանում ուսումնական նյութի յուրացման 

գործընթացը, որն էլ իր հերթին բերում է նրան, որ սովորողների համար 

իմացության գործընթացը դառնում է չհամակարգված, հակասական և 

խրթին: 

Ուսումնական նյութի յուրացման վերաբերյալ տարբեր 

ժամանակներում իրենց տեսակետներն են արտահայտել տարբեր 

մանկավարժագետներ: Ա. Ն. Ավդեյի տեսակետի [6, էջ 28] համաձայն՝ 

առանձնացվում է ուսումնական նյութի յուրացման 5 մակարդակ. ա) 

նյութի հասկացման մակարդակ (սովորողների կողմից կատարվում է 

տեղեկության իմաստավորված ընկալում), բ) ուսումնական օբյեկտների 

ճանաչման մակարդակ, գ) յուրացրած գիտելիքների վերարտադրման 

մակարդակ (երբ յուրացված գիտելիքները կիրառվում են տարաբնույթ 

գործընթացներում), դ) նյութի ինքնուրույն վերարտադրման և 

ձևափոխման մակարդակ (տեղեկատվության ընդլայնում կամ սեղմում, 

մանիպուլյացիա), ե) ստեղծագործական գործունեության մակարդակ 

(երբ սովորողը կարող է ստեղծել իմաստով ու բովանդակությամբ նոր 

տեղեկատվություն): 

Դիտարկելով այս տեսակետը՝ պետք է նկատենք, որ նման 

բովանդակությամբ ուսումնական դասագրքերը չեն կարող ապահովել 

ուսումնական նյութի յուրացման մակարդակի հիմնական ցուցանիշը՝ 
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նյութի մեջ խորը թափանցելու, այն իմաստավորելու և լիարժեք 

տիրապետելու կարողությունը: Իսկ ինչպե՞ս կարելի է ապահովել այդ 

ցուցանիշը: Ինչպես գիտենք, դեռ իր ժամանակին Յ. Ա. Կոմենսկին 

որպես ուսուցման սկզբունք դիտարկում էր պարզից բարդ անցման 

սկզբունքը, որի դեպքում սովորողների կողմից նյութի ընկալումը ավելի 

դյուրին է, երբ այն կատարվում է աստիճանաբար: Այդ առումով 

հետադարձ հայացք գցելով կրթական համակարգի  զարգացման 

պատմությանը, մասնավորապես խորհրդային շրջանին և 

անդրադառնալով հատկապես այդ տարիների դասագրքերի բովանդա-

կությանը՝ պետք է ընդունենք, որ դրանք համապատասխանում էին 

սովորողների մտավոր զարգացման կարողություններին և տարիքային 

առանձնահատկություններին:  

 Իհարկե, պետք է ընդունել այն իրողությունը, որ կրթական 

համակարգը, հանդես գալով որպես սոցիալական կեցության ոլորտ, 

նույնպես պետք է արձագանքի հասարակության կյանքում կատարվող 

փոփոխություններին և զարգանա սոցիալական պատվերներին 

համապատասխան: Սակայն ավելորդ չէ նաև նկատել, որ յուրաքանչյուր 

նորի կառուցումը բոլորովին էլ չի նշանակում ամբողջովին հրաժարում 

հնից, այլ նորի ձևավորումը պետք է հիմնվի հնի դրական արժեքների, 

ընդունելի գաղափարների վրա և մերժի այն ամենը, որը չի 

համապատասխանում ժամանակակից պահանջներին: Մինչդեռ մեր 

կրթական համակարգը վերակառուցվելով և որդեգրելով նոր 

գաղափարախոսություն՝ փորձեց ձերբազատվել հին այն կառուցված-

քային և գործառութային բաղադրատարրերից, որոնք տարիներ 

շարունակ ապահովում էին մրցունակ մասնագետների ձևավորումը: 

  

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КАЧЕСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Задоян А. М. 

 

В статье представлены факторы, влияющие на качество обучения, в                                 

частности на формирование учебной мотивации. Рассмотрены основные 

причины, влияющие на формирование учебной мотивации, включая 

содержательные, структурные и функциональные элементы учебников. 

Особо подчеркнуты проблемные вопросы содержания учебников по 

изучаемым предметам при переходе от начальных к средним классам. 

Цель статьи-подчеркнуть важность учебников в развитии учебной 
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мотивации школьников как ключевого условия обеспечения качества 

обучения. 

Ключевые слова: качество образования, дидактическая система, 

концепция «я», принцип обучения, процесс познания, уровень усвоения 

материала, умственная активность, сфера общественной жизни. 

 

MAIN FACTORS AFFECTING THE QUALITY OF EDUCATION 

Zadoyan A. M.  

 

The article will deal with the factors influencing the quality of 

education, in particular, the formation of educational motivation. The main 

reasons affecting the development of learning motivations are considered 

including the content, structural and functional components of the textbooks. 

The problematic issues of the content of the textbooks of the subjects thought  

in the elementary school  in the middle grade are emphasized. The purpose of 

this article emphasizes the importance of textbooks in developing students‘ 

learning motivation as an important condition for ensuring the quality of 

education.  

Keywords: quality of education, didactic system, ―I‖ concept, teaching 

principle, knowledge process, level of comprehension material, mental 

activity, sphere of social life.         
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