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Այսօր մեր երկրում ընթացող հասարակական, քաղաքական 

զարգացումները, պատերազմական և հետպատերազմական վիճակն ու  

համավարակը  դպրոցում  գեղագիտական  դաստիարակության  

գործընթացի կազմակերպման գործում առաջադրեցին բազմաթիվ 

խնդիրներ, որոնց ուսումնասիրությանն էլ նվիրված է հոդվածըֈ  

Հոդվածում ներկայացված են այն խնդիրները, որոնք պայմանավորված 

են ստեղծված իրավիճակով, գեղագիտական դաստիարակության 

իրականացման հնարավորություններով, նախանշված են դրանց 

լուծումներըֈ   

Բանալի բառեր. դաստիարակություն, գեղագիտական 

դաստիարակություն, անձի զարգացում, հանրակրթություն, 

դաստիարակչական աշխատանքներ: 

 

Նախաբանֈ Գեղագիտական դաստիարակությունը նպատա-

կաուղղված գործընթաց է, որը ենթադրում է շրջակա միջավայրի 

գեղագիտական ընկալման և գեղեցիկի ստեղծման ունակությունների 

զարգացում, անձի հուզազգացմունքային և արժեքային գիտակցության և 

դրան համապատասխան գործունեության ձևավորում: Գեղեցիկը 

ճանաչելու, հասկանալու, զգալու, ինչպես նաև գեղագիտական այլ 

ունակությունների նախադրյալները մարդուն տրվում են ժառանգաբար: 

Դրանց ձևավորումը և զարգացումը հիմնականում իրականացվում են 

սոցիալական ամենատարբեր ինստիտուտներում, որոնցից են 

ընտանիքը, դպրոցը, երեխաների զարգացման կենտրոնները, արվեստի 

դպրոցները, սոցիալ-կրթական, մշակութային հաստատությունները և 

այլն, որոնց ազդեցության արդյունքում փոփոխվում  է երեխայի 
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մտածողությունը, նա ճանաչում է աշխարհը, ձևավորվում է 

գեղագիտական ճաշակ, ընդլայնվում է երեխաների գեղագիտական 

զարգացման սահմանները՝ ընդգրկելով նաև իրականության բոլոր 

կողմերը՝ բնությունը, ընտանեկան, դպրոցական միջավայրը, 

աշխատանքային գործունեությունը, ստեղծված իրավիճակները, 

հասարակական կյանքը   և այլնֈ  

Այսօր մեր երկրում ընթացող հասարակական, քաղաքական 

զարգացումները, պատերազմական և հետպատերազմական վիճակն ու  

համավարակը դպրոցում ուսուցման և դաստիարակության  

գործընթացի կազմակերպման գործում առաջադրեցին բազմաթիվ 

խնդիրներֈ Կրթական գործընթացը  հիմնականում կազմակերպվեց 

առցանց եղանակով՝ հեռավար ուսուցմամբ՝ փորձելով արագ լրացնել  

բացթողումները, հաղթահարել այն դժվարությունները, որոնք այս 

պայմաններում առաջացանֈ Իրավիճակն անսովոր և արտակարգ էր․ 

կորուստներ, սպառնալիքներ, մարտահրավերներ և այլն, որոնց 

բախվեցին և՛ ծնողները, և՛ ուսուցիչները, և՛ սովորողները, և՛ տարբեր 

կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, ովքեր առնչվում էին 

երեխաների կրթության գործինֈ Դպրոցական կրթության 

կազմակերպումը հեռավար ուսուցմամբ կազմակերպելիս  

համակարգիչն ու համացանցը դարձան ուսուցման գործընթացի 

անբաժանելի մասը, ամենակարևոր գործիքը, որին, սակայն, շատերը ոչ 

միայն չէին տիրապետում, այլև չունեին այդ հնարավորություններըֈ  

Ինչպես գիտենք, իրականացվեցին տարբեր միջոցառումներ՝ 

հաղթահարելու ստեղծված խնդիրներն ու դժվարությունները, առավել 

ուշադրություն դարձնելով ուսուցման գործընթացին,  հնարավորինս 

նպաստելով ուսուցման գործընթացի կազմակերպման արդյունավե-

տությանը, այսինքն՝ առավելապես կարևորվեց ուսուցման գործընթացը, 

դասանյութերը, դրանց պատրաստումն ու ներկայացումըֈ Տարբեր 

պատճառներով պայմանավորված՝ նկատվեց դաստիարակչական 

աշխատանքների իրականացմանն ուղղված գործընթացների բացակա-

յություն կամ դրանց նկատմամբ  անուշադրության ցուցաբերումֈ Այսօր, 

երբ հանրակրթական դպրոցները հիմնականում անցել են առկա 

ուսուցման, պետք է ընդունել այն իրողությունը, որ հասարակության մեջ 

ստեղծված իրավիճակները, առաջացած խնդիրներն ու տարբեր 

զարգացումներն իրենց ազդեցություններն ունեն սովորողի 

դաստիարակության գործընթացի վրա, ուստի  անհրաժեշտ է դառնում 
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ցուցաբերել հետևողականություն, իրականացնել նպատակաուղղված 

գործընթացներ  դաստիարակության խնդիրների լուծման համարֈ 

Անդրադառնանք գեղագիտական դաստիարակության իրականաց-

ման հիմնահարցերին, որոնք այսօր առկա են դպրոցումֈ Նշենք, որ 

գեղագիտական դաստիարակության խնդիրները բազմազան են ու 

բազմաբնույթ, և դրանք հիմնականում կարելի է  ներկայացնել հետևյալ  

կերպ. 

Ձևավորել և զարգացնել՝   

 բնությունը, մարդկանց փոխհարաբերությունները գեղագիտորեն 

ընկալելու ընդունակությունը, 

 արվեստի ստեղծագործությունները գեղագիտորեն ընկալելու և 

ճիշտ գնահատելու ընդունակությունը, 

 արվեստի տարբեր բնագավառներում ստեղծագործական գործու-

նեության հետաքրքրությունը, ձգտումը և ընդունակությունները, 

 գեղագիտությունը աշխատանքի, հանգստի, կենցաղի, ընտանիքի, 

շրջապատի կյանքի մեջ մտցնելու, գիտելիքները գեղագիտության 

բնագավառում կատարելագործելու պահանջը, 

 գեղագիտական ակտիվության ձևավորումը, 

 ստեղծագործական կարողությունների զարգացումը [1]ֈ 

Գիտականորեն մշակված այս խնդիրներն իրագործվում են և՛ 

դպրոցում՝ դասերի ընթացքում, դասերից հետո, նախասիրական 

պարապմունքներում,  արվեստի, երաժշտական դպրոցներում, սոցիալ-

կրթադաստիարակչական հաստատություններում, և՛ ընտանիքում, և՛ 

հասարակությունում՝ տարբեր հոգևոր-մշակութային միջոցառումների 

տեսքով: 

Սակայն այսօր, երբ անհրաժեշտ է  համավարակի տարածման 

կանխարգելմանն ուղղված կանոններին հետևել և պահպանել, նկատում 

ենք, որ դպրոցում սահմանափակվել են դաստիարակչական 

միջոցառումները, շփումներն ու այցերը, ծնող-դասվար, ծնող-ուսուցիչ 

հաղորդակցական հարաբերությունները հիմնականում տեխնիկայի 

միջոցով է տեղի ունենում, ծնողներն անգամ, ինչպես նշեցին 

դասվարներից շատերը, այլևս դժվարությամբ են գալիս դպրոց,  

ներկայանալ չեն ուզումֈ Սա բավականին լուրջ խնդիր է, երբ ծնողների 

մասնակցությունը ուսումնադաստիարակչական աշխատանքներին 

նվազում է, ծնողներն այլևս կամ գրեթե նախաձեռնողականություն չեն 

ցուցաբերում,  չեն ուզում պատասխանատվություն կրել  իրականացվող 

գործընթացներում և այլնֈ  
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Մեր կողմից ծնողների (թվով 36) և դասվարների (թվով 32) 

շրջանում իրականացվել են հարցումներ՝  առաջադրված հիմնախնդրի 

ուսումնասիրության նպատակովֈ Հարցումներն անցկացվել են Գյումրու 

թիվ 7, 19, 21, 6, 11 և Արթիկ քաղաքի թիվ 2 դպրոցներումֈ Անցկացվել են 

նաև զրույցներ ինչպես ծնողների, այնպես էլ դասվարների հետֈ 

Ծնողների շրջանում մեր կողմից անցկացված զրույցներից պարզ 

դարձավ, որ նրանց մեծամասնությունը գեղագիտական դաստիարա-

կության ուղղությամբ առանձնապես աշխատանքներ չի իրականաց-

նում,  հետևողական չէ իր երեխայի  երաժշտական, նկարչական և այլ 

ընդունակությունների, ստեղծագործական կարողությունների բացա-

հայտման և զարգացման գործումֈ   

Այն հարցին, թե ում դերն եք կարևորում երեխաների 

գեղագիտական դաստիարակության  գործում  (առաջարկվել է, ըստ 

առաջնայնության, նշել մինչև երեք պատասխան),  դասվարների կողմից  

տրվել են հետևյալ  պատասխանները՝  

ա/ ուսուցչի - 32 – (34%), 

բ/ծնողների – 27 - (28%), 

գ/ ընկերների – 14 - (15%), 

դ/ շրջապատի/միջավայրի-13- (14%), 

ե/ հասարակության-10- ( 9%), 

զ/  այլ - 0     0%:                                                                                                             

Նույն հարցադրմանը 36 ծնողներ այսպես են պատասխանել. 

ա/ ուսուցչի - 36 - 47% 

բ/ծնողների – 20 - 26% 

գ/ ընկերների - 12- 16% 

դ/ շրջապատի/միջավայրի – 8 - 11% 

ե/ հասարակության - 0 - 0 % 

զ/  այլ -0 - 0%     

Նշենք, որ ոչ բոլոր ծնողներն էին նշել երեք պատասխանֈ  Այստեղ 

նկատում ենք՝ ուսուցիչների և ծնողների պատասխանների միջև առկա է 

որոշակի տարբերությունֈ   

Ծնողները  և դասվարները կարծում են, որ կրտսեր դպրոցականի 

գեղագիտական դաստիարակության ճիշտ, նպատակասլաց 

կազմակերպումը, ղեկավարումն ու խթանումը հիմնականում պետք է 

իրագործվի ուսուցիչների միջոցովֈ  Իրենց դերակատարությանն ավելի 

քիչ կարևորություն են տալիս ծնողները, մինչդեռ ուսուցիչները  

կարևորում են և՛ ծնողների, և՛ շրջապատի ու ընկերների, և՛ 
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հասարակության դերըֈ Ծնողներն ընդհանրապես չեն կարևորում 

հասարակության դերը:  Նրանք կարևորում են  շրջապատող միջավայրի 

դերըֈ Սա թերևս կարելի է համարել գեղագիտական դաստիարակության 

իրականացման համար կարևոր նշանակություն ունեցող 

հիմնահարցերից մեկը, առավել ևս այսօր, երբ տարբեր պատճառներով 

պայմանավորված՝ ընտանիքը դժվարանում է իրականացնել իր 

հիմնական դաստիարակչական գործառույթըֈ Ոչ պակաս դերակատա-

րություն ունի նաև հասարակությունը՝ իր կողմից ներկայացվող 

հասարակական պահանջի տեսանկյունիցֈ  

Հաջորդ հիմնահարցն այն բացթողումներն են, որոնք մեզ հայտնի 

պատճառներով առկա են հանրակրթության համակարգում՝ 

մասնավորապես տարրական դպրոցումֈ  

Ինչպես ցույց են տալիս մեր կողմից անցկացված հարցման 

արդյունքները, դասվարներն այն հարցին, թե այսօրվա պայմաններում 

ձեր կողմից անտեսվեցին դաստիարակչական աշխատանքներն ու 

միջոցառումները, հարցվող դասվարների 55%-ը  պատասխանել են՝ այո, 

36%-ը  պատասխանել է՝ ոչ, 9%-ը  պատասխանել է՝ մասամբֈ  Այն 

հարցին, թե ինչ առաջարկներ ունեն դասվարները դաստիարակչական 

աշխատանքների իրականացման ուղղությամբ, հիմնականում հնչել են 

այսպիսի տեսակետներ․  կփորձեն բացթողումները լրացնել  ամառային 

արձակուրդներին, կկազմակերպվեն լրացուցիչ պարապմունքներ, 

միջոցառումներ, կլինեն հանձնարարություններ և այլնֈ Դասվարները  

բանավոր զրույցների ընթացքում նշեցին, որ իրենցից շատերը 

աշակերտների հետ լրացուցիչ պարապմունքներ են կազմակերպել 

տանը, ինչպես նաև հեռավար, որ  հաղորդակցման այդ տեսակը մեծ 

մասամբ այլևս ընդունված է և այն կարելի է երբեմն կիրառել 

սովորական պայմաններումֈ Այսօր, երբ դպրոցներն անցել են առկա 

ուսուցման, դարձյալ դաստիարակչական աշխատանքները չեն 

իրականացվում լայն թափով, դրանք առանձին հանձնարությունների 

տեսքով են հիմնականում կազմակերպվումֈ Գրեթե նույն վիճակն է 

արվեստի, երաժշտական, պարարվեստի, նկարչական դպրոցներում, 

ստուդիաներումֈ Տարբեր պատճառներով պայմանավորված՝ մեծ թիվ են 

կազմում բացակայությունները (աշակերտներ, ուսուցիչներ, ծնողներ)ֈ 

Շատ երեխաներ գնում են մասնավոր պարապմունքներիֈ Ճիշտ է, այս 

խնդիրը դուրս է հանրակրթության սահմաններից, սակայն այն բացառիկ 

նշանակություն ունի անձի համակողմանի և ներդաշնակ զարգացման, 

արվեստի բնագավառում մասնագետների պատրաստման  համարֈ  
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Անհրաժեշտ ենք համարում անդրադառնալ կոլեկտիվ գեղագիտական 

գործունեությանն ուղղված աշխատանքներին տարրական դպրոցում, 

որը նույնպես ոչ պակաս կարևորություն ունեցող հիմնահարց է 

գեղագիտական դաստիարակության իրականացման տեսանկյունիցֈ 

Դրանք կարող են լինել արհեստների, ծեսերի և ծիսակատա-

րությունների, ժողովրդական բանահյուսության արժեքների հետ 

ծանոթացումը, առանձին միջոցառումների կազմակերպումը, որոնք 

գեղագիտական արժեքների ձևավորման նախադրյալներ ենֈ  

«Գեղագիտական արժեքները մարդու վրա թողնում են հոգեֆիզիկական, 

իմացական և բարոյական ազդեցություն, դրանով իսկ միահյուսվում են 

մտավոր, աշխատանքային, ֆիզիկական և բարոյական դաստիարա-

կության հետ» [2, էջ 221]ֈ Ինչպես գրում է  Պ. Լեսգաֆտը, «Զարգացումը 

պետք է ներդաշնակ լինի, ինչպես ֆիզիկականը, այնպես էլ դրան 

համապատասխան մտավորը, էսթետիկականը, բարոյականը» [3, էջ 86]ֈ  

Եզրահանգումֈ Այսպիսով, կրտսեր դպրոցականի գեղագիտական 

դաստիարակության ոլորտում առկա հիմնահարցերի ուսումնասի-

րությունների արդյունքում կարելի է նախանշել այն գործընթացները, 

որոնք կարող են նպաստել կրտսեր դպրոցականի համակողմանի և 

ներդաշնակ զարգացմանը՝ ձևավորելով իրականության նկատմամբ 

որոշակի հարաբերություններֈ Այդ գործընթացներն են․ 

 Ընդունելով այն գաղափարը, որ ուսուցման ընթացքում 

դպրոցականը դաստիարակվում է, կարծում ենք, դաստիարա-

կության գործընթացին վերաբերող  աշխատանքներ պետք է 

մշտապես իրականացնել ուսուցման ընթացքում և յուրաքանչյուր 

դասի կոնկրետ նպատակներից մեկը ձևակերպել սովորողների 

դաստիարակության տեսանկյունից՝  առաջադրելով խնդիրներֈ 

 Ծնողների հետ պարբերաբար անցկացնել խորհրդատվություններ, 

զրույցներ, կազմակերպել հանդիպումներ գեղագիտական 

դաստիարակության հետ կապված խնդիրների, դրանց հնարավոր 

լուծումների վերաբերյալֈ  

 Գեղագիտական դաստիարակության իրականացման նպատակով 

օգտվել համացանցից և կազմակերպել այցելություններ 

թանգարաններ, պատմամշակութային վայրեր,  դիտել արվեստի 

ներկայացուցիչներին վերաբերող  հաղորդումներ, մասնակցել 

խմբային քննարկումների, դիտել արվեստի ստեղծագործություն-

ներ, լսել երաժշտական կատարումներ և այլնֈ  
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 Սովորողներին ակտիվորեն ներգրավել ինքնակրթության, 

ինքնազարգացման գործընթացներին, ըստ անհրաժեշտության՝ 

տալ հանձնարարականներ, աշխատել ծնողների հետֈ  

Այս աշխատանքների իրականացման անհրաժեշտությունը բխում է 

ստեղծված իրավիճակից,  դաստիարակության նպատակի հասարա-

կական-պետական նշանակությունից, գեղագիտական դաստիարա-

կության իրականացման հնարավորություններից՝ առաջնորդվելով այն 

գաղափարով, որ «Գեղեցիկը կփրկի աշխարհը»ֈ  
 

ОСНОВНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В 

СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

Манвелян А. Р. 
 

Статья посвящена изучению проблем организации эстетического 

воспитания в школе, которая была вызвана эпидемией, текущими 

общественно-политическими, военными и послевоенными событиями в 

нашей стране.  В статье представлены проблемы, определены способы 

реализации эстетического воспитания, обозначены пути их решения.   

Ключевые слова: воспитание, эстетическое воспитание, развитие 
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THE MAIN PROBLEMS OF AESTHETIC EDUCATION IN MODERN 
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Manvelyan A. R. 
 

The article is devoted to the study of the problems of organizing aesthetic 

education at school, which was caused by the epidemic, current socio-political, 

war and post-war events in our country. The paper presents the problems, 

defines the ways of implementing aesthetic education at school and outlines 

the ways to solve them.  

Keywords: education, aesthetic education, development of personality, 

comprehensive educational work.  
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