
 Թեմա ժամ նպատակ վերջնարդյունք 

1. ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱՆ 

ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ 

ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ 

ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՈՒ 

ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ 

 

 

2 ժամ 

տեսա

կան  

Ծանոթացնել 

մանկավարժակ

ան 

աշխատողներին 

կրթության 

բնագավառի՝ 

իրենց 

գործունեության

ը վերաբերող 

օրենսդրությանը: 

Մանկավարժակ

ան աշխատողը 

վերապատրաստ

ման ավարտից 

հետո յուրացրած 

կլինի   

կրթության 

բնագավառի՝ 

իրենց 

գործունեությանը 

վերաբերող 

օրենսդրությունը: 

2. ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ 

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ԿՐԹԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 

2 ժամ 

գործն

ական 

Ներկայացնել  

նախադպրոցակ

ան կրթության պ

ետական 

կրթական 

չափորոշչի 

իրավական 

կարգավորման 

առանձնահատկ

ությունները: 

Մանկավարժակ

ան աշխատողը 

դասընթացի 

ավարտից հետո 

կտիրապետի 

օրենքով 

սահմանված 

չափորոշչի 

բովանդակության 

էությանը: 

3. ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ 

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 

2 ժամ 

տեսա

կան 

Դասընթացի 

ընթացքում 

կներկայացվի 

նախադպրոցակ

ան 

ուսումնական 

հաստատություն

ների օրինակելի 

կանոնադրությա

ն 

բովանդակությու

նը և 

կարգավորման 

ոլորտը: 

Մանկավարժակ

ան աշխատողը 

դասընթացի 

ավարտից հետո 

տեղեկացված 

կլինի նշված 

իրավական 

ակտի 

օրենսդրական 

կարգավորմանը: 

4. ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 

3 ժամ, 

որից՝ 

Դասընթացի 

ընթացքում 

Մանկավարժակ

ան աշխատողը 



 

Ընդամենը -10 ժամ, որից՝ գործնական-5 ժամ, տեսական -5 ժամ:  

 

 

 

  

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ 

ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ 

ՊԱՇՏՈՆԱՅԻՆ 

ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿԸ ԵՎ 

ՊԱՇՏՈՆԱՅԻՆ 

ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

1 ժամ 

տեսա

կան, 2 

ժամ 

գործն

ական 

մանրամասն 

կներկայացվի 

մանկավարժակ

ան 

աշխատողների 

պաշտոնային 

անվանացանկը, 

պաշտոնային 

պարտականությ

ունների 

կարգավորման, 

աշխատանքային 

օրենսդրության 

համատեքստում 

դասընթացի 

ավարտից հետո 

իրազեկված 

կլինի տվյալ 

բնագավառի 

պաշտոնային 

անվանացանկին, 

ինչպես նաև 

աշխատանքային 

հարաբերություն

ների 

կարգավորման 

օրենսդրական 

առանձնահատկո

ւթյուններին 

5.  ԱՄՓՈՓԻՉ ԹԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ 1 ժամ 

գործն

ական 

  



1. ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ 

ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ 

 

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն 

Հոդված 38. Յուրաքանչյուր ոք ունի կրթության իրավունք։  

Հիմնական ընդհանուր կրթությունը պարտադիր է, բացառությամբ օրենքով նախատեսված 

դեպքերի: Օրենքով կարող է սահմանվել պարտադիր կրթության ավելի բարձր մակարդակ:   

Միջնակարգ կրթությունը պետական ուսումնական հաստատություններում անվճար է:  

Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ինքնավարության սկզբունքները 

որոշվում են օրենքով:  

Ուսումնական հաստատությունների ստեղծման եւ գործունեության կարգը սահմանվում է 

օրենքով:  

Յուրաքանչյուր քաղաքացի ունի մրցութային հիմունքներով անվճար պետական 

բարձրագույն եւ այլ մասնագիտական կրթական հաստատություններում կրթություն 

ստանալու իրավունք՝ օրենքով սահմանված կարգով: Պետությունն օրենքով նախատեսված 

դեպքերում եւ կարգով ֆինանսական եւ այլ աջակցություն է ցուցաբերում բարձրագույն եւ 

այլ մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական 

հաստատություններին եւ դրանցում սովորողներին:  

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ 

Ընդունված է 2004 թվականի նոյեմբերի 9-ին 

Հոդված 36. Աշխատանքային իրավունքների և պարտականությունների ծագման 

հիմքերը 

Աշխատանքային իրավունքները և պարտականությունները կարող են ծագել, 

փոփոխվել և դադարել` 

1) սույն օրենսգրքով, այլ օրենքներով, աշխատանքային իրավունքի նորմեր 

պարունակող այլ նորմատիվ իրավական ակտերով, աշխատանքային և կոլեկտիվ 

պայմանագրերով նախատեսված հիմքերից, ինչպես նաև քաղաքացիների և գործատուների 

այն գործողություններից, որոնք, թեև օրենքով կամ այլ իրավական ակտերով 

նախատեսված չեն, սակայն, ըստ աշխատանքային օրենսդրության սկզբունքների, 

առաջացնում են աշխատանքային իրավունքներ և պարտականություններ. 

2) պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ակտերից, որոնք օրենքով 

նախատեսված են որպես աշխատանքային իրավունքների և պարտականությունների 

ծագման հիմքեր. 

3) աշխատանքային իրավունքներ և պարտականություններ սահմանող դատական 

ակտից. 

4) վնաս պատճառելու հետևանքով. 

5) այնպիսի իրադարձությունների հետևանքով, որոնց հետ օրենքը կամ այլ իրավական 

ակտը կապում է աշխատանքային իրավական հետևանքների առաջացում: 

Հոդված 37. Աշխատանքային իրավունքների իրականացումը և 

պարտականությունների կատարումը 

1. Գործատուները, աշխատողները և նրանց ներկայացուցիչներն իրենց իրավունքներն 

իրականացնելիս և պարտականությունները կատարելիս պարտավոր են պահպանել 



օրենքը, գործել բարեխիղճ և ողջամիտ: Աշխատանքային իրավունքների չարաշահումն 

արգելվում է: 

2. Աշխատանքային իրավունքների իրականացմամբ և պարտականությունների 

կատարմամբ չպետք է խախտվեն այլ անձանց` օրենքներով պաշտպանվող իրավունքներն 

ու շահերը: 

 

Հոդված 38. Աշխատանքային իրավունքների պաշտպանությունը 

1. Աշխատանքային իրավունքների պաշտպանությունը, Հայաստանի 

Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով սահմանված գործերի 

ենթակայությանը համապատասխան, իրականացնում է դատարանը: 

2. Աշխատանքային իրավունքների պաշտպանությունն իրականացնում են 

աշխատողների ներկայացուցիչները: 

3. Աշխատանքային իրավունքների պաշտպանությունն իրականացվում է` 

1) իրավունքը ճանաչելով. 

2) մինչև իրավունքի խախտումը եղած դրությունը վերականգնելով. 

3) իրավունքը խախտող կամ դրա խախտման համար վտանգ ստեղծող 

գործողությունները կանխելով կամ վերացնելով. 

4) պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի կամ գործատուի 

իրավական ակտն անվավեր ճանաչելով. 

5) դատարանի կողմից պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմնի` 

գործատուի օրենքին հակասող իրավական ակտը չկիրառելով. 

6) իրավունքի ինքնապաշտպանությամբ. 

7) պարտականությունը բնեղենով կատարելուն հարկադրելով. 

8) վնասի հատուցում ստանալով. 

9) տուգանք (տուժանք) բռնագանձելով. 

10) իրավահարաբերությունը դադարեցնելով կամ փոփոխելով. 

11) օրենքով նախատեսված այլ եղանակներով: 

 

Հոդված 216. Աշխատողի պարտականությունները 

Աշխատողը պարտավոր է բարեխղճորեն կատարել աշխատանքային պայմանագրով 

ստանձնած պարտավորությունները, պահպանել կազմակերպության ներքին 

կարգապահական կանոնները, աշխատանքային կարգապահությունը, կատարել 

աշխատանքի սահմանված նորմաները, պահպանել աշխատանքի պաշտպանության և 

անվտանգության ապահովման պահանջները, արտակարգ դրության կամ կարանտինի 

ընթացքում գործող՝ Հայաստանի Հանրապետությունում կորոնավիրուսային 

հիվանդության (COVID-19) տարածման կանխարգելմանն ուղղված 

սանիտարահամաճարակային անվտանգության կանոնները, բարեխղճորեն վերաբերվել 

գործատուի և այլ աշխատողների գույքին, ինչպես նաև մարդկանց կյանքին ու 

առողջությանը, գործատուի գույքի պաշտպանությանն սպառնացող վտանգի ծագման 

մասին անմիջապես տեղեկացնել գործատուին: 

 

Հոդված 217. Գործատուի պարտականությունները 



Գործատուն պարտավոր է` 

1) աշխատողին ապահովել պայմանագրով պայմանավորված աշխատանքով և 

կազմակերպել նրա աշխատանքը. 

2) նախատեսված ժամկետում և սահմանված չափով վճարել աշխատողի 

աշխատավարձը. 

3) սահմանված կարգով աշխատողին տրամադրել վճարվող և չվճարվող արձակուրդը. 

4) ապահովել անվտանգ և առողջության համար անվնաս աշխատանքային պայմաններ. 

5) աշխատանքի ընդունելու ժամանակ, ինչպես նաև աշխատելու ընթացքում 

աշխատողին ծանոթացնել կազմակերպության ներքին կարգապահական կանոններին, 

աշխատանքի պաշտպանության և հակահրդեհային անվտանգության ապահովման 

պահանջներին. 

6) կատարել օրենքով, այլ իրավական ակտերով, կոլեկտիվ և աշխատանքային 

պայմանագրերով նախատեսված այլ պարտականություններ: 

2. ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 

Հոդված 10. Նախադպրոցական կրթության պետական կրթական չափորոշիչը 

  

1. Նախադպրոցական կրթության պետական կրթական չափորոշիչը ներառում է՝ 

1) ուսումնադաստիարակչական հիմնական բնագավառները, կրթական ծրագրի 

բաղադրիչները և դրանց սահմանման մանկավարժահոգեբանական սկզբունքները. 

2) երեխաների ուսումնական, խաղային բեռնվածության առավելագույն չափը կամ 

դրանց հարաբերակցությունը. 

3) երեխաների զարգացման ընթացքի և առաջադիմության մակարդակի դիտարկման 

ձևերը. 

4) նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում ներառական և 

երեխայակենտրոն միջավայրի չափանիշները, որոնք հաստատում է կրթության պետական 

կառավարման լիազորված մարմինը. 

5) նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում երեխայի անվտանգ 

միջավայրի և աղետներին պատրաստվածության չափանիշները: 

2. Նախադպրոցական կրթության պետական կրթական չափորոշչի 

իրականացումը նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կողմից 

պարտադիր է՝ անկախ դրանց կազմակերպաիրավական ձևից և ենթակայությունից: 

3. Նախադպրոցական կրթության պետական կրթական չափորոշիչը հաստատում է 

Կառավարությունը: 

4. Նախադպրոցական կրթության պետական կրթական չափորոշչի 

ծրագրամեթոդական ապահովումն իրականացնում է կրթության պետական 

կառավարման լիազորված մարմինը: 

 

 

ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ 

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ 

  

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

  

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=152575


1. «Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» կազմակերպությունը 

իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող ուսումնական հաստատություն է 

(այսուհետ՝ հաստատություն), որը համապատասխան լիցենզիայի հիման վրա 

իրականացնում է նախադպրոցական կրթական առնվազն մեկ տեսակի ծրագիր և (կամ) 

նախադպրոցական ծառայություններ: 

2. Հաստատությունն իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է Հայաստանի 

Հանրապետության Սահմանադրությամբ, «Կրթության մասին», «Նախադպրոցական 

կրթության մասին», «Հանրակրթության մասին», «Պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպությունների մասին», «Երեխայի իրավունքների մասին» և «Տեղական 

ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով, այլ իրավական 

ակտերով և սույն կանոնադրությամբ (այսուհետ` կանոնադրություն): 

3. Հաստատության գտնվելու վայրն է (նշել ամբողջական հասցեն): 

4. Հաստատությունը, որպես սեփականություն, ունի առանձնացված գույք և իր 

պարտավորությունների համար պատասխանատու է այդ գույքով: Հաստատությունն իր 

անունից կարող է ձեռք բերել ու իրականացնել գույքային և անձնական ոչ գույքային 

իրավունքներ, կրել պարտականություններ, դատարանում հանդես գալ որպես հայցվոր 

կամ պատասխանող: 

5. Հաստատության անվանումն է` 

1) հայերեն լրիվ` «------------------». 

2) հայերեն կրճատ` «--------------». 

3) ռուսերեն լրիվ` «-----------------». 

4) ռուսերեն կրճատ` «-------------» . 

5) անգլերեն լրիվ` «----------------». 

6) անգլերեն կրճատ` «------------»: 

6. Հաստատությունը կարող է ունենալ Հայաստանի Հանրապետության զինանշանի 

պատկերով և իր` հայերեն անվանմամբ կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և այլ 

անհատականացման միջոցներ: Կնիքը, ձևաթղթերը, խորհրդանիշը և այլ 

անհատականացման միջոցներ ձևավորելիս, անհրաժեշտության դեպքում, հայերենին 

կարող են զուգակցվել այլ լեզուներ: 

7. Հաստատությունն ունի պաշտոնական կայք, որտեղ հրապարակվում են 

հաստատության նախահաշիվը, ֆինանսական (ծախսերի) հաշվետվությունները, 

հաստիքացուցակը, թափուր աշխատատեղերը, հայտարարությունները: 

8. Հաստատությունն ունի ինքնուրույն հաշվեկշիռ և բանկային հաշիվ: 

9. Հաստատությունն այլ կազմակերպության հիմնադիր կամ մասնակից կարող է 

հանդիսանալ միայն հիմնադրի որոշմամբ: 

10. Հաստատությունը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված 

կարգով կարող է համագործակցել օտարերկրյա կրթական հաստատությունների և 

կազմակերպությունների հետ: 

11. Հաստատությունում չեն թույլատրվում քաղաքական կամ կրոնական 

կազմակերպությունների ստեղծումն ու գործունեությունը: 

  

2. ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ ԵՎ ՆՊԱՏԱԿԸ 

  

12. Հաստատության գործունեության առարկան յուրաքանչյուր սանի կրթության 

կազմակերպումն է նախադպրոցական կրթական ծրագրեր իրականացնելու միջոցով։ 

13. Հաստատության գործունեության նպատակը յուրաքանչյուր սանի, այդ թվում՝ 

կրթության և զարգացման առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող, զարգացման 

առանձնահատկություններին համապատասխան կրթական գործընթացին առավելագույն 



մասնակցության և նախադպրոցական կրթության պետական կրթական չափորոշչով 

սահմանված արդյունքների ապահովումն է։ 

14. Հաստատության կրթական գործունեությունն իրականացվում է ի շահ անհատի, 

հասարակության և պետության: 

15. Հաստատությունը, համագործակցելով համայնքի և ընտանիքի հետ, ապահովում է 

հաստատությունում ընդգրկված սաների ներդաշնակ զարգացումն ու 

դաստիարակությունը, առողջության ամրապնդումն ու խնամքը, մայրենի լեզվով 

հաղորդակցվելու և դրա հիմքի վրա օտար լեզուների տիրապետման նախադրյալները, 

հաշվելու տարրական կարողությունների զարգացումը, վարվեցողության տարրական 

կանոններին, հայրենի բնության և բնապահպանության, պատմության և ազգային 

մշակույթի տարրերին ծանոթացումը, երեխայի մտավոր, բարոյական, գեղագիտական և 

ֆիզիկական զարգացման հիմքերի ստեղծումը, հայրենիքի նկատմամբ սիրո և 

նվիրվածության զգացման ձևավորումը, աշխատանքային տարրական կարողությունների 

և հմտությունների ծանոթացումը, զարգացման շեղումների կանխարգելումն ու շտկումը, 

դպրոցական ուսուցման նախապատրաստումը: 

16. Հաստատության գործունեությունը հիմնվում է ժողովրդավարության, 

մարդասիրության, ներառականության, ազգային և համամարդկային արժեքների 

զուգորդման, անձի ազատ զարգացման, կրթության աշխարհիկ բնույթի սկզբունքների վրա: 

17. Հաստատությունն իր գործունեությունն իրականացնում է նախադպրոցական 

կրթության պետական կրթական չափորոշիչին, նախադպրոցական կրթական ծրագրերին, 

երեխաների տարիքային, ֆիզիոլոգիական և սոցիալ-հոգեբանական զարգացման 

առանձնահատկություններին, հակումներին ու ընդունակություններին համապատասխան 

ուսուցման մեթոդների և ձևերի ընտրությամբ: 

18. Հաստատության կրթական ծրագրերի ապահովման միջոցառումներում և 

ծառայություններում որպես անբաժանելի մաս կարող են ներառվել՝ 

1) հաստատության կողմից իրականացվող ուսումնամեթոդական, փորձարարական, 

հետազոտական աշխատանքները. 

2) մանկավարժական աշխատողների մասնագիտական կատարելագործման 

միջոցառումները. 

3) սաների խնամքի, առողջության և անվտանգության պահպանման միջոցառումները` 

պահպանելով առողջապահության պետական կառավարման լիազորված մարմնի 

սահմանած նորմերը. 

4) սաների սննդի կազմակերպումը՝ պահպանելով առողջապահության պետական 

կառավարման լիազորված մարմնի սահմանած նորմերը. 

5) սաների տրանսպորտային կազմակերպված փոխադրումները։ 

19. Հաստատությունը կարող է իրականացնել ձեռնարկատիրական գործունեության 

հետևյալ տեսակները՝ 

1) լրացուցիչ կրթական, մարզաառողջարարական, ճամբարներում կազմակերպվող 

վճարովի ծառայություններ. 

2) ստեղծել ռեսուրս-կենտրոններ՝ իրականացնել մասնագետների 

վերապատրաստման, խորհրդատվական դասընթացներ, վարել ծնողական կրթությանը 

միտված դասընթացներ և ծրագրեր. 

3) կազմակերպել երեխայի տնային ուսուցում, դաստիարակություն և խնամք. 

4) կազմակերպել ճկուն ռեժիմով երեխային սպասարկելու ծառայություններ. 

5) կազմակերպել սաների երկարօրյա կամ շուրջօրյա ուսուցում և խնամք։ 

  

3. ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ԿՐԹԱԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ 



  

20. Հաստատությունում կրթադաստիարակչական գործունեությունը կազմակերպվում 

է կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի կողմից երաշխավորված 

նախադպրոցական կրթության կրթական ծրագրերին (այդ թվում՝ այլընտրանքային, 

փորձարարական) համապատասխան: 

21. Նախադպրոցական կրթական ծրագրով սահմանված մակարդակը ապահովվում է 

կրթության բովանդակային բաղադրիչների միջոցով, որոնք իրականացվում են ըստ 

տարիքային խմբերի և յուրաքանչյուր երեխայի զարգացման առանձնահատկությունների 

ու կրթության և զարգացման առանձնահատուկ պայմանների կարիքի, երեխաների 

գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների ձևավորմամբ՝ այդ տարիքի 

երեխաների առանձնահատկություններին, զարգացման ոլորտներին և ուղղություններին 

համապատասխան: 

22. Հայաստանի Հանրապետությունում նախադպրոցական կրթությունն 

իրականացվում է գրական հայերենով՝ «Լեզվի մասին» օրենքի պահանջներին 

համապատասխան՝ բացառությամբ «Նախադպրոցական կրթության մասին» օրենքի 4-րդ 

հոդվածի 6-րդ մասով նախատեսված դեպքերի: 

23. Հայաստանի Հանրապետության ազգային փոքրամասնությունների 

նախադպրոցական կրթությունը կարող է կազմակերպվել իրենց մայրենի կամ ազգային 

լեզվով՝ հայերենի պարտադիր ուսուցմամբ: 

24. Երեխայի ընդունելությունը նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն, 

անկախ կազմակերպական-իրավական ձևից, իրականացվում է ծնողի (երեխայի 

օրինական ներկայացուցչի) դիմումի, հաստատության ու ծնողի (երեխայի օրինական 

ներկայացուցչի) միջև կնքված պայմանագրի հիման վրա՝ կրթության պետական 

կառավարման լիազորված մարմնի սահմանած կարգով: 

25. Հաստատության և ծնողի (երեխայի օրինական ներկայացուցչի) միջև կնքվող 

պայմանագրի օրինակելի ձևը հաստատում է կրթության պետական կառավարման 

լիազորված մարմինը: 

26. Հաստատության խմբերի առավելագույն խտությունը սահմանում է կրթության 

պետական կառավարման լիազորված մարմինը: 

27. Ուսումնական տարին սկսվում է սեպտեմբերի 1-ից: Տարիքային խմբերում 

երեխաների հարմարվողականության փուլի առանձնահատկությունները, կրթական 

ծրագրերի յուրացման ժամկետները, շաբաթական պարապմունքների բաշխման ցանկը, 

օրինակելի ռեժիմները, բաց թողած ծրագրային ծավալը լրացնելու պայմանները 

սահմանվում են կրթական ծրագրերով: 

28. Տարիքային խմբերի ձևավորումը և երեխաների տեղափոխումն այլ տարիքային 

խմբեր կատարվում են յուրաքանչյուր տարվա օգոստոսի 20-ից մինչև 30-ը: Ազատ տեղերը 

համալրվում են ամբողջ տարվա ընթացքում՝ կրթության պետական կառավարման 

լիազորված մարմնի սահմանած կարգով: 

29. Հաստատությունում կարող են ձևավորվել տարատարիք, կրթական տարբեր 

ծրագրեր յուրացնող երեխաներով ձևավորված խմբեր՝ կրթության պետական 

կառավարման լիազորված մարմնի սահմանած կարգի համաձայն: 

30. Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններն ըստ տեսակների լինում են՝ 

1) մսուր՝ 0-3 տարեկանների ընդգրկմամբ. 

2) մսուր մանկապարտեզ` 0-6 տարեկանների ընդգրկմամբ. 

3) մանկապարտեզ՝ 3-6 տարեկանների ընդգրկմամբ. 

4) նախակրթարան՝ 5-6 տարեկանների ընդգրկմամբ. 

5) կենտրոն՝ 0-6` նախադպրոցական բոլոր կամ որևէ տարիքային խմբի ընդգրկմամբ: 



31. Հաստատության աշխատանքային ռեժիմը, հաստատությունում երեխաների մնալու 

տևողությունը սահմանվում է հիմնադրի որոշմամբ: 

32. Թույլատրվում է հաստատության կամ առանձին խմբերի գործունեության 

կազմակերպումը ցերեկային, երեկոյան ժամերին, շուրջօրյա, հանգստյան և տոնական 

օրերին, ինչպես նաև երեխաների ազատ հաճախումը հաստատություն: 

33. Սաների սննդի կազմակերպումն իրականացվում է համաձայն առողջապահության 

բնագավառի պետական կառավարման լիազորված մարմնի սահմանած 

համապատասխան ներքին իրավական նորմերի և օրինակելի սննդակազմի։ 

34. Հաստատության սաների բժշկական սպասարկումն իրականացվում է հաստիքային 

բժշկական անձնակազմի միջոցով, որը տնօրինության հետ պատասխանատվություն է 

կրում սաների առողջության, ֆիզիկական զարգացման, բուժկանխարգելիչ 

միջոցառումների անցկացման, սանիտարահիգիենիկ նորմերի, ռեժիմի պահպանման և 

սննդի որակի համար: 

35. Հաստատության մանկավարժական և սպասարկող անձնակազմերը հիմնադրի 

միջոցների հաշվին աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում` տարին 1 անգամ 

ենթարկվում են բժշկական զննության: 

  

4. ԿՐԹԱԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԸ 

  

36. Հաստատության կրթադաստիարակչական գործընթացի մասնակիցներն են՝ 

1) նախադպրոցական տարիքի երեխան. 

2) ծնողը (երեխայի օրինական ներկայացուցիչը). 

3) տնօրենը, մեթոդիստը (տնօրենի ուսումնական գծով տեղակալը), դաստիարակը, 

դաստիարակի օգնականը, լոգոպեդը, հոգեբանը, սոցիալական մանկավարժը, ֆիզիկական 

կուլտուրայի գծով հրահանգիչը, բուժաշխատողը, խմբակի ղեկավարը և այլ մասնագետներ։ 

37. Սաների ընդունելության ժամանակ հաստատության տնօրինությունը պարտավոր է 

ծնողներին (օրինական ներկայացուցիչներին) ծանոթացնել կանոնադրությանը և այլ 

փաստաթղթերի, որոնք կանոնակարգում են հաստատության գործունեությունը: 

38. Հաստատության և ծնողների փոխհարաբերությունները կարգավորվում են նրանց 

միջև կնքված պայմանագրով: 

39. Սանի և հաստատության աշխատակիցների փոխհարաբերությունները կառուցվում 

են համագործակցության, սանի անհատականության հանդեպ հարգանքի հիմքի վրա: 

40. Հաստատությունում աշխատանքի ընդունվում են այն անձինք, որոնց 

որակավորումն ու աշխատանքային ստաժը համապատասխանում է կրթության 

պետական կառավարման լիազորված մարմնի սահմանած տարիֆաորակավորման 

բնութագրերին: 

41. Հաստատության աշխատողների իրավունքներն ու պարտականությունները, 

աշխատաժամանակի տևողությունը կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքներով, այլ իրավական ակտերով, սույն կանոնադրությամբ և աշխատանքային 

պայմանագրով: 

  

5. ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 

  

42. Հաստատության կառավարումն իրականացնում են հիմնադիրը, նրա լիազորած 

պետական մարմինը (պետական և համայնքային հաստատությունների դեպքում), 

գործադիր մարմինը` հաստատության տնօրենը (այսուհետ՝ տնօրեն): 



43. Հաստատության հիմնադիրն ունի հաստատության գործունեությանը և 

կառավարմանը վերաբերող ցանկացած հարց վերջնական լուծելու իրավունք՝ 

բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի: 

44. Հաստատության հիմնադրի բացառիկ լիազորություններն են՝ 

1) հաստատության հիմնադրումը. 

2) հաստատությանը սեփականության իրավունքով հանձնվող և (կամ) ամրացվող 

գույքի կազմի հաստատումը. 

3) հաստատության կանոնադրության հաստատումը և դրանում փոփոխությունների 

կատարումը. 

4) հաստատության կառավարման համակարգի սահմանումը. 

5) հաստատության վերակազմակերպումը և լուծարումը. 

6) հաստատության լուծարման հանձնաժողովի ստեղծումը և լուծարման հաշվեկշռի 

հաստատումը. 

7) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և սույն կանոնադրությամբ 

նախատեսված այլ հարցերի լուծումը: 

45. Հիմնադիրը` 

1) իրականացնում է հաստատության ընդհանուր կառավարումը, ապահովում նրա 

բնականոն գործունեությունը և պատասխանատվություն է կրում դրանց չկատարման կամ 

ոչ պատշաճ կատարման համար. 

2) վերահսկողություն է իրականացնում հաստատության գործունեության նկատմամբ. 

3) կասեցնում կամ ուժը կորցրած է ճանաչում հաստատության տնօրենի՝ Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին հակասող հրամանները, 

հրահանգները, կարգադրություններն ու ցուցումները. 

4) սահմանում է հաստատության կառուցվածքն ու կառուցվածքային 

ստորաբաժանումների իրավասությունները. 

5) լսում է հաստատության գործունեության մասին հաշվետվությունները, քննում դրա 

գործունեության վերստուգման արդյունքները. 

6) վերահսկողություն է իրականացնում հաստատությանն ամրացված գույքի 

օգտագործման և պահպանության նկատմամբ. 

7) հաստատության կանոնադրությամբ նախատեսված դեպքերում համաձայնություն է 

տալիս գույքի օտարման կամ վարձակալության հանձնման համար. 

8) հաստատում է հաստատության տարեկան հաշվետվությունները և տարեկան 

հաշվեկշիռը. 

9) իրականացնում է հաստատության կանոնադրությամբ նախատեսված այլ 

գործառույթներ: 

46. Հաստատությունում ուսումնադաստիարակչական գործունեության արդյունավետ 

կազմակերպման նպատակով ձևավորվում են խորհրդակցական մարմիններ` 

մանկավարժական, ծնողական խորհուրդներ: Կարող են ձևավորվել նաև այլ 

խորհրդակցական (հոգաբարձուների, շրջանավարտների) մարմիններ: 

47. Մանկավարժական խորհուրդը կազմավորվում է մանկավարժական համակազմի 

օգոստոսյան առաջին նիստում: Մանկավարժական խորհուրդը ձևավորվում է տնօրենի 

հրամանով` մեկ ուսումնական տարի ժամկետով: Մանկավարժական խորհրդի 

անվանական կազմը գրանցվում է մանկավարժական խորհրդի արձանագրությունների 

մատյանում: 

48. Մանկավարժական խորհրդի կազմում ընդգրկվում են հաստատության բոլոր 

մանկավարժական աշխատողները: 

49. Տնօրենն իրականացնում է հաստատության ընթացիկ գործունեության 

ղեկավարումը: Տնօրենն օրենքներով, սույն կանոնադրությամբ և իրեն վերապահված այլ 



լիազորությունների սահմաններում, ղեկավարում է հաստատության գործունեությունն ու 

կրում պատասխանատվություն օրենքների, այլ իրավական ակտերի, սույն 

կանոնադրության և կնքված պայմանագրերի պահանջները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ 

կատարելու համար: 

50. Տնօրենը՝ 

1) առանց լիազորագրի հանդես է գալիս հաստատության անունից, ներկայացնում նրա 

շահերը և կնքում է գործարքներ. 

2) նախագահում է հաստատության մանկավարժական խորհրդի նիստերը. 

3) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և սույն կանոնադրությամբ 

սահմանված կարգով տնօրինում է հաստատության գույքը, այդ թվում՝ ֆինանսական 

միջոցները. 

4) տալիս է հաստատության անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում՝ 

վերալիազորման իրավունքով լիազորագրեր. 

5) աշխատանքի նշանակում և աշխատանքից ազատում է հաստատության 

աշխատողներին, նրանց նկատմամբ կիրառում խրախուսման միջոցներ և նշանակում 

կարգապահական տույժեր. 

6) բանկերում բացում է հաշվարկային հաշիվներ. 

7) օրենքով և սույն կանոնադրությամբ սահմանված իր լիազորությունների 

սահմաններում արձակում է հրամաններ, հրահանգներ, տալիս պարտադիր կատարման 

համար ցուցումներ և վերահսկում դրանց կատարումը. 

8) համաձայն պաշտոնների անվանացանկի և պաշտոնի նկարագրի` անցկացնում է 

դաստիարակների թափուր տեղի համար մրցույթը, մանկավարժական և այլ կադրերի 

ընտրությունը, կնքում և լուծում է աշխատանքային պայմանագրերը, բաշխում 

աշխատանքը. 

9) վերահսկողություն է իրականացնում հաստատության աշխատողների կողմից իրենց 

աշխատանքային պարտականությունների կատարման նկատմամբ. 

10) ապահովում է ներքին աշխատանքային կարգապահության կանոնների, 

աշխատանքի պաշտպանության և անվտանգության տեխնիկայի պահպանումը. 

11) կազմում է հաստատության հաստիքային ցուցակն ու ծախսերի նախահաշիվը և 

դրանք ներկայացնում հիմնադրի հաստատմանը. 

12) իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված 

այլ լիազորություններ. 

13) պատասխանատու է նախադպրոցական կրթության պետական չափորոշչին և 

համապատասխան տարիքային խմբի ծրագրերին համապատասխան 

ուսումնադաստիարակչական գործընթացի կազմակերպման, սաների առողջության 

պահպանման համար: 

51. Տնօրենի բացակայության դեպքում հիմնադրի գրավոր որոշման (հրամանի) 

համաձայն, նրա լիազորություններն իրականացնում է մեթոդիստը (տնօրենի 

ուսումնական գծով տեղակալը), իսկ անհնարինության դեպքում՝ 5 տարվա 

նախադպրոցական մանկավարժական փորձ ունեցող մասնագետը։ 

52. Մեթոդիստը (տնօրենի ուսումնական գծով տեղակալը)՝ 

1) իրականացնում է կրթադաստիարակչական աշխատանքի մեթոդական 

ղեկավարումը. 

2) ապահովում և վերահսկում է նախադպրոցական կրթական ծրագրերի կատարումը. 

 

3) պատասխանատու է կրթադաստիարակչական աշխատանքների որակի և արդյունքի 

համար. 

4) կազմակերպում է հաստատության մեթոդկաբինետի աշխատանքը. 



5) դաստիարակներին մշտապես հաղորդակից է դարձնում մանկավարժական 

գիտությունների նորույթներին. 

6) կազմակերպում է երեխաների տարիքային զարգացման առանձնահատկությունների 

վերաբերյալ իրազեկման մասնագիտական աշխատանք ծնողների շրջանում: 

53. Դաստիարակը՝ 

1) պատասխանատվություն է կրում սաների կյանքի և առողջության պահպանման 

համար. 

2) պատասխանատու է սաների համակողմանի զարգացման և դաստիարակության, 

ինչպես նաև ստեղծագործական երևակայության զարգացման համար. 

3) մշտապես համագործակցում է սաների ընտանիքի հետ, անհատական 

խորհրդատվությունների, ծնողական ժողովների, տնային այցերի միջոցով կազմակերպում 

աշխատանք ծնողների շրջանում: 

54. Երաժշտական ղեկավարը (երաժշտության դաստիարակը)՝ 

1) նախադպրոցական կրթական ծրագրին համապատասխան, դաստիարակների հետ 

համատեղ իրականացնում է սաների երաժշտական դաստիարակությունը. 

2) ծնողների շրջանում խորհրդատվություն է կազմակերպում սաների երաժշտական, 

գեղագիտական դաստիարակության հարցերի շուրջ: 

55. Տնտեսական մասի վարիչը (տնօրենի տնտեսական աշխատանքի գծով օգնականը)՝ 

1) կազմակերպում է հաստատության տնտեսական սպասարկումը, անհրաժեշտ 

մթերքի, գույքի և սարքավորումների ստացումն ու պահպանությունը. 

2) մասնակցում է ճաշացուցակի և սննդամթերքի պահանջագիր-հայտերի կազմմանը. 

3) հետևում է հաստատության տեղամասի, շենքի, գույքի և սարքավորումների վիճակին, 

միջոցներ է ձեռնարկում դրանք ժամանակին վերանորոգելու համար. 

4) պատասխանատու է սպասարկող անձնակազմի աշխատանքային և կատարողական 

կարգապահության համար: 

  

6. ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ԳՈՒՅՔԸ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

56. Հաստատության սեփականությունը ձևավորվում է հաստատության հիմնադրման 

ժամանակ և հետագայում հիմնադրի կողմից սեփականության իրավունքով նրան 

հանձնվող, ինչպես նաև հաստատության գործունեության ընթացքում ձեռք բերված 

գույքից: 

57. Հաստատությունն իրավունք ունի օրենքին, հիմնադրի որոշումներին և (կամ) իր 

կանոնադրությանը համապատասխան իր հայեցողությամբ տիրապետելու, տնօրինելու և 

օգտագործելու սեփականության (վարձակալության) իրավունքով իրեն պատկանող գույքը: 

58. Հիմնադիրը սեփականության իրավունքով հաստատությանը պատկանող գույքի 

նկատմամբ չունի իրավունքներ՝ բացառությամբ հաստատության լուծարումից հետո 

մնացած գույքի: 

59. Հաստատության սեփականության պահպանման հոգսը կրում է հաստատությունը: 

60. Հաստատության սեփականության վրա կարող է տարածվել բռնագանձում՝ միայն 

դատական կարգով: 

61. Հիմնադիրն իրավունք ունի հետ վերցնելու իր կողմից հաստատությանն ամրացված 

գույքը: 

62. Հաստատությունն իրավունք չունի ամրացված գույքը կամ դրա նկատմամբ իր 

իրավունքներն օտարելու, գրավ դնելու, անհատույց օգտագործման հանձնելու: 

63. Պետական կամ համայնքային սեփականություն համարվող հաստատությունների 

շենքերը կարող են օտարվել միայն բացառիկ դեպքերում` կառավարության որոշմամբ: 



64. Պետական hաստատությունն իրավունք ունի իրեն ամրացված գույքը պետության 

անունից հանձնելու վարձակալության` համաձայն Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության 2020 թվականի հունիսի 4-ի N 914-Ն որոշման: Վարձակալության 

հանձնված գույքի վարձակալական վճարներից ստացված դրամական միջոցներն ուղղվում 

են Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե: 

65. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունը պետական 

հաստատությանը անհատույց օգտագործման իրավունքով ամրացված տարածքների 

վարձակալությունից մուտքագրված միջոցների 20 տոկոսը տվյալ բյուջետային տարվա 

վերջում, Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեով նախատեսված, Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության պահուստային ֆոնդից լիազոր մարմնի 

ներկայացմամբ, որպես հաստատությանը իրենց կանոնադրական գործառույթների 

իրականացման համար լրացուցիչ հատկացում, տրամադրում է կազմակերպության 

կառավարումն իրականացնող լիազորված պետական մարմնին` համապատասխան 

հաստատությանը փոխանցելու համար: 

66. Համայնքային հաստատության գույքը կարող է վարձակալությամբ հանձնվել միայն 

ավագանու որոշմամբ: 

67. Համայնքային հաստատության գույքի վարձակալումից ստացված եկամուտը 

հանդիսանում է հաստատության սեփականությունը և կարող է օգտագործվել միայն 

կանոնադրական գործառույթների իրականացման համար: 

68. Հաստատության լուծարման դեպքում նրա գույքի օգտագործման և տնօրինման 

կարգը որոշում է հիմնադիրը: 

69. Հաստատությունը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված 

կարգով տնօրինում է իր ֆինանսական միջոցները: 

70. Հաստատությունը ֆինանսավորում է հիմնադիրը: Հաստատության ֆինանսական 

միջոցները գոյանում են հիմնադրի հատկացումներից և Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ չարգելված լրացուցիչ աղբյուրներից: 

71. Պետական կամ համայնքային հաստատությունների` պետական բյուջեից մեկ սանի 

հաշվարկով ֆինանսավորման կարգը, այդ թվում՝ կրթության և զարգացման 

առանձնահատուկ պայմանների ապահովման համար անհրաժեշտ ֆինանսավորման 

բարձրացված չափաքանակը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարությունը: 

72. Հաստատության ֆինանսավորման լրացուցիչ աղբյուրներն են՝ 

1) ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացումից գոյացած միջոցները. 

2) բարեգործական, նպատակային ներդրումները, վարձավճարները, Հայաստանի 

Հանրապետության և օտարերկրյա կազմակերպությունների ու քաղաքացիների 

նվիրատվությունները. 

3) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված և հաստատության 

կանոնադրական խնդիրներին չհակասող գործունեությունից ստացված միջոցները: 

73. Հաստատության գործունեության տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների 

հավաստիությունը ենթակա է աուդիտի (վերստուգման)՝ Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։ 

  

7. ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ ԼՈՒԾԱՐՈՒՄԸ 

  

74. Հաստատությունը վերակազմակերպվում և լուծարվում է Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

  



4. ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ 

Ընդունված է 2004 թվականի նոյեմբերի 9-ին 

 

Հոդված 216. Աշխատողի պարտականությունները 

Աշխատողը պարտավոր է բարեխղճորեն կատարել աշխատանքային պայմանագրով 

ստանձնած պարտավորությունները, պահպանել կազմակերպության ներքին 

կարգապահական կանոնները, աշխատանքային կարգապահությունը, կատարել 

աշխատանքի սահմանված նորմաները, պահպանել աշխատանքի պաշտպանության և 

անվտանգության ապահովման պահանջները, արտակարգ դրության կամ կարանտինի 

ընթացքում գործող՝ Հայաստանի Հանրապետությունում կորոնավիրուսային 

հիվանդության (COVID-19) տարածման կանխարգելմանն ուղղված 

սանիտարահամաճարակային անվտանգության կանոնները, բարեխղճորեն վերաբերվել 

գործատուի և այլ աշխատողների գույքին, ինչպես նաև մարդկանց կյանքին ու 

առողջությանը, գործատուի գույքի պաշտպանությանն սպառնացող վտանգի ծագման 

մասին անմիջապես տեղեկացնել գործատուին: 

 

Հոդված 217. Գործատուի պարտականությունները 

Գործատուն պարտավոր է` 

1) աշխատողին ապահովել պայմանագրով պայմանավորված աշխատանքով և 

կազմակերպել նրա աշխատանքը. 

2) նախատեսված ժամկետում և սահմանված չափով վճարել աշխատողի 

աշխատավարձը. 

3) սահմանված կարգով աշխատողին տրամադրել վճարվող և չվճարվող արձակուրդը. 

4) ապահովել անվտանգ և առողջության համար անվնաս աշխատանքային պայմաններ. 

5) աշխատանքի ընդունելու ժամանակ, ինչպես նաև աշխատելու ընթացքում 

աշխատողին ծանոթացնել կազմակերպության ներքին կարգապահական կանոններին, 

աշխատանքի պաշտպանության և հակահրդեհային անվտանգության ապահովման 

պահանջներին. 

6) կատարել օրենքով, այլ իրավական ակտերով, կոլեկտիվ և աշխատանքային 

պայմանագրերով նախատեսված այլ պարտականություններ: 
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1 Տես Հավել ված1 
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5. ². ¶. Ø³ÝáõÏÛ³Ý, ². Ü. ê³ñ·ëÛ³Ý §ÆÝýáñÙ³ïÇÏ³¦, ¶ÛáõÙñÇ, Ñ»ÕÇÝ³Ï³ÛÇÝ 

Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝ, 2010Ã.: 

6. ê. ¶³ÉëïÛ³Ý §Office 2010¦ ºñ¨³Ý, 2010: 

7. А. Н. Степанов – "Информатика", 4-е издание, Учебник для ВУЗ-ов, Питер, 2005. 

8. §Windows XP Professional¦ ÆÝùÝáõëáõÛó, ²Ýï³ñ»ë, 2003. 

 Джон Кронан – "Excel 2003- Быстрые шаги", NTpress, Москва, 2005
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ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԹԵՄԱՏԻԿ ՊԼԱՆ 

ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ   

 ԼՍԱՐԱՆԱՅԻՆ ԺԱՄԵՐ 

(20 ժամ) 

ՆՊԱՏԱԿԸ 

ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 

  տեսական գործնական  

 ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ 

ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

10 8 1.Զարգացնել 

մասնակիցների 

գիտելիքները 

նախադպրոցական 

տարիքի երեխաների 

հոգեկան զարգացման 

առանձնահատկությու

նների, ճանաչողական 

հետաքրքրությունների 

ձևավորման և դրանց 

համարժեք 

արդյունավետ 

ուսումնադաստիարակ

չական գործընթաց  

կազմակերպելու 

վերաբերյալ, 

2.ծանոթացնել 

ոլորտում առկա նոր 

մոտեցումներին և 

մեթոդներին՝  

նպաստելով 

գործնական 

խնդիրների լուծմանը: 

1.Լուծումներ գտնել 

խնդրահարույց 

իրավիճակներում՝ 

կիրառելով տարիքային և 

անհատական զարգացման 

առանձնահատկությունների 

վերաբերյալ 

մասնագիտական 

գիտելիքները, 

2.սահմանել ուսումնական 

նպատակներն ու  

պլանավորել իր 

մանակավարժական 

գործունեությունը՝ հաշվի 

առնելով սովորողների 

անհատական 

առանձնահատկություները, 

3.ստեղծել հարգանքի և 

փոխըմբռնման վրա 

հիմնված բարենպաստ 

միջավայր: 



1

. 

Թեմա 1 

Նախադպրոցական 

տարիքի  երեխաների 

հոգեկան զարգացման 

առանձնահատկությո

ւնները տարիքային 

տարբեր 

շրջափուլերում. 

տարիքային ճգնաժամ 

Գործնական 

աշխատանք 

Թեմա՝  

Նախադպրոցական 

տարիքի երեք 

փուլերի 

համեմատական 

վերլուծություն. 

տարիքային 

ճգնաժամի 

բնորոշումը.  

դրսևորումը 

նախադպրոցական 

տարիքում  

Անհատական, 

զույգերով և խմբերով 

թեմայի քննարկում, 

արդյունքների  

ներկայացում, 

իրավիճակների 

ստեղծում և 

նկարագրում, դեպքի 

ուսումնասիրում: 

2 2 Խորացնել և 

կատարելագործել 

մասնակիցների 

գիտելիքները 

տարիքային 

պարբերացման և 

տարիքային 

ճգնաժամերի  մասին, 

ձևավորել 

համապատասխան 

հմտություններ և 

վարքագիծ 

նախադպրոցական 

տարիքի երեխաների 

հետ աշխատելու 

համար: 

 

Մասնակիցները կիմանան՝ 

Տարիքային տարբեր  

փուլերում երեխաների 

զարգացման 

օրինաչափությունները և 

հոգեկան զարգացման 

առանձնահատկությունները

: 

Մասնակիցները 

կկարողանան՝ 

լուծումներ գտնել 

խնդրահարույց 

իրավիճակներում՝ 

կիրառելով 

մասնագիտական 

գիտելիքները 

նախադպրոցական տարիքի 

առանձնահատկությունների 

վերաբերյալ: 

 



2

. 

Թեմա 2 

  Նախադպրոցական 

տարիքի երեխաների 

զարգացման և անձի 

ձևավորման 

գործոնները 

 

Գործնական 

աշխատանք 

Թեմա՝ Անձի 

ձևավորման վրա 

ազդող  գործոնները 

Բանավեճ-քննարկում 

2 2 Խորացնել և 

կատարելագործել 

մասնակիցների 

գիտելիքները անձի 

ձևավորման և 

զարգացման վրա 

ազդող գործոնների 

վերաբերյալ:  

Մասնակիցները կիմանան՝ 

անձի ձևավորման և 

զարգացման վրա ազդող 

գերակայող գործոնները   

Մասնակիցները 

կկարողանան՝ 

Կազմակերպել 

համապատասխան 

ուսումնադաստիարակչակ

ան գործընթաց 

3

. 

Թեմա 3 

Ճանաչողական 

հետաքրքրություններ

ի ձևավորումը 

նախադպրոցական 

տարիքում 

Գործնական 

աշխատանք 

Թեմա՝ 

Նախադպրոցական 

տարիքում երեխայի 

Ճանաչողական 

հետաքրքրություններ

ի խթանման 

մեխանիզմները 

Խմբային 

աշխատանք: 

2 2 Խորացնել և 

կատարելագործել 

մասնակիցների 

գիտելիքները 

նախադպրոցական 

տարիքի երեխաների 

ճանաչողական 

հետաքրքրությունների 

ձևավորման 

վերաբերյալ: 

Մասնակիցները կիմանան՝ 

սաների ճանաչողական 

հետաքրքրությունների 

զարգացման վրա ազդող 

գործոնները: 

Մասնակիցները 

կկարողանան՝ 

Կիրառել սաների 

ճանաչողական 

հետաքրքրությունների 

բացահայտմանն ու 

զարգացմանը միտված 

մեթոդներ, գործնական 

առաջադրանքներ, 

վարժություններ և խաղեր: 



 Թեմա 4 

Խաղի դերը 

նախադպրոցականի 

հոգեկանի 

զարգացման գործում 

Գործնական 

աշխատանք 

Թեմա՝ Խաղը որպես 

աշխարհի ճանաչման 

միջոց 

Քննարկում-զրույց 

2 2 Խորացնել և 

կատարելագործել 

մասնակիցների 

գիտելիքները երեխայի 

անհատականության 

վրա խաղային 

իրավիճակների 

ազդեցության 

վերաբերյալ:  

Մասնակիցները կիմանան՝ 

նախադպրոցական տարիքի 

երեխայի առաջատար 

գործունեության`խաղի, 

կարևոր նշանակության և 

խաղային իրավիճակների 

բազմազանության մասին  

 

Մասնակիցները 

կկարողանան՝ 

կարգավորել 

հարաբերությունները, լուծել 

խաղի ընթացքում ծագած 

կոնֆլիկտները, ցածր 

սոցիոմետրիկ կարգավիճակ 

ունեցող երեխաներին տալ 

վառ խաղային դերեր, 

ներառել ամաչկոտ, 

անվստահ, ոչ ակտիվ 

երեխաներին խաղային 

գործունեության մեջ 

4

. 

Թեմա 5 

Արդյունավետ 

կառավարում և 

հաղորդակցություն 

 

Գործնական 

աշխատանք 

Թեմա՝ Խմբում  

հոգեբանական 

2  Խորացնել և 

կատարելագործել 

մասնակիցների 

գիտելիքները 

հաղորդակցման 

գործառույթների, 

արդյունավետ 

կառավարման 

միջոցով բարենպաստ 

միջավայր 

Մասնակիցները կիմանան՝ 

խնդրահարույց 

իրավիճակներում 

լուծումներ գտնելու 

ուղիները: 

 

Մասնակիցները 

կկարողանան՝ 

պլանավորել արդյունավետ 

կառավարելու, սաների հետ 



մթնոլորտի 

բարելավման պլանի 

մշակում: 

Խմբային 

աշխատանք: 

 

 

ապահովելու 

վերաբերյալ: 

հոգեբանական դրական 

մթնոլորտ ապահովելու 

գործողություններ:  

Ամփոփիչ ստուգում /թեստային աշխատանք/ 2 ժամ 

Ընդամենը՝ 20 ժամ 

 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

1. Խուդոյան Ս., Անձի զարգացման ճգնաժամային տարիքները, Երևան, 2004: 
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ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Թեմա 1 

Նախադպրոցական տարիքի  երեխաների հոգեկան զարգացման 

առանձնահատկությունները տարիքային տարբեր շրջափուլերում. տարիքային ճգնաժամ 

Նախադպրոցական տարիքն ընդգրկում է 3-7 տարեկան հասակը։ Այն բաժանվում է 3 փուլի՝ 

 վաղ 

 միջին 

 ավագ նախադպրոցական տարիք։ 

Նախադպրոցական տարիքում երեխան սկսում է պարտականություն ձեռք բերել։ 3-4 

տարեկան հասակում երեխան ակտիվորեն ինքնահաստատվում է նրա մոտ ձևավորվում է 

նախաձեռնողականություն, նպատակասլացություն և մեղքի զգացում։ Ձևավորվում է 



աշխարհայացքը բարոյաէթիկական հասկացությունները, դրդապատճառները։ 

Ձևավորվում է ինքնագնահատականը իր տեղը մեծահասակների հարաբերությունների 

համակարգում։ Ավագ նախադպրոցական տարիքում, երբ բարդանում են շփումը 

մեծահասակների հետ, երեխան ինքն է հաճախ որոշում իր հարաբերությունները ինչ-որ 

բանի նկատմամբ գնահատում է իր արարքները և դժվարությամբ է ընտրություն 

կատարում դրդապատճառի միջև։ Նախադպրոցական տարիքում կտրուկ կերպով աճում 

են ֆիզիկական և հոգեկան զարգացման հնարավորությունները, առաջացնելով նոր 

պահանջմունքներ, հետաքրքրությունները։ Նախադպրոցական տարիքում փոփոխություն 

է լինում ակտիվության ոլորտում, եթե 2 տարեկան երեխաները հաճույքով կատարում են 

տարբեր շարժումներ՝ թռչկոտել, վազել և այլն, ապա նախադպրոցականները ավելի 

հաճախ են իրենց ակտիվությունը ուղղում ցանկալի արդյունքների հասնելու համար։ 

Փոխվում է նախադպրոցականի հարաբերությունները հասակակիցների հետ։ Նրանք 

ցանկանում են խաղալ այլ երեխաների հետ ավագ նխադպրոցականները ընդհանրապես 

չեն սիրում միայնակ խաղալ՝ ձգտում են ինչ-որ բան պատմել ընկերոջը, նրա հետ միասին 

կատարել աշխատանքային հանձնարարությունը, նրանք անհանգստանում են մեկը մյուսի 

համար առանց ընկերների ձանձրանում են։ 

Նախադպրոցական տարիքը մանկության երկրորդ շրջանն է, որը միջանկյալ դիրք է 

զբաղեցնում վաղ մանկության և կրտսեր դպրոցական տարիքի միջև: Ընդգրկում է 

անհատական զարգացման 3-6 տարեկանը: Նախադպրոցական մանկության ընթացքում 

ինտենսիվորեն շարունակվում է երեխաների օրգանիզմի զարգացումը: Աստիճանաբար 

կատարելագործվում է շարժողական ապարատն ու սենսոմոտորային 

(զգայաշարժողական) ֆունկցիաները: Հասակը տարեկան ավելանում է 6 սմ-ով: Երեխան 

դառնում է ավելի ինքնուրույն, շարժումները ավելի կոորդինացված, նրանք կարող են զսպել 

իրենց ցանկությունները և գործողությունները, սակայն կարճ ժամանակով: Նրանք հոգնում 

են միանման շարժումներից և գրգռվում միօրինակությունից: Միջին հաշվով մեկ տարվա 

ընթացքում երեխայի մարմնի քաշը աճում է 3կգ-ով: 3 տարեկան երեխայի մարմնի քաշը 

հասնում է 14,8-15 կգ, իսկ հասակը մոտավորապես 95-96 սմ, կրծքավանդակի շրջագիծը 

մոտավորապես 52 սմ:  Զարգանում է բարձրագույն նյարդային համակարգը: Մեծանում է 

պայմանական կապերի ձևավորման արագությունը: Այս ամենը բնականաբար ուղեկցվում 

է հոգեկան բոլոր ֆունկցիաների և ամբողջության մեջ հոգեկան ողջ կառուցվածքի 

զարգացմամբ: Զգալիորեն ընդարձակվում են միջավայրի հետ շփման, հաղորդակցման 

փոխհարաբերությունների շրջանակները: Շարունակվում է խոսքային զարգացումը: 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B4%D6%80%D5%A4%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D5%BF%D5%B3%D5%A1%D5%BC_(%D5%B0%D5%B8%D5%A3%D5%A5%D5%A2%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6)


Ինտենսիվորեն հարստանում է բառապաշարը հասնելով 3000 բառի: Տարիքային 

զարգացման այս շրջանում ձևավորվում է երեխայի դիտողականությունը: Ընդարձակվում է 

աշխարհի մասին պատկերացումների շրջանակները: Կատարելագործվում է 

պատճառահետևանքային կապերի հասկացումը: Այս ամենը զուգակցվում է երեխայի 

զգայական զարգացման հետ, օպտիմալ պայմաններ ստեղծում մտածողության զարգացման 

համար: Նախադպրոցական մանկության վերջին էտապներում երեխան ընդունակ է 

դառնում պարզագույն տրամաբանական գործառնությունների իրականացմանը: 

Զարգացող տարածական պատկերացումները թույլ են տալիս երեխային տարբերակել աջ-

ձախ (կողմերը), տարբերակում է ամբողջ-մաս, վերև-ներքև, մոտ-հեռու, առջևից-ետևից, 

բարձր-ցածր,նախորդ-հաջորդ և այլն հարաբերակցությունները: 

Տարիքային ճգնաժամեր  

Երեխաների զարգացման հետազոտությունները ցույց են տվել, որ հոգեկան աճի 

տարիքային փոփոխությունները կարող են լինել կտրուկ (ճգնաժամային) կամ 

աստիճանական (կայուն), և հոգեկան զարգացումը իրականում հենց այդ երկու` կայուն և 

ճգնաժամային ժամանակահատվածների օրինաչափ հերթագայությունն է: 

Կայուն ժամանակահատվածներում երեխայի զարգացումը համեմատաբար դանդաղ 

բնույթ ունի: Այս փուլերը սովորաբար ավելի երկարատև են, հոգեկան փոփոխությունները 

սահուն են կատարվում, սակայն ձեռքբերումները ակնհայտ չեն, և առաջին հայացքից 

դժվար է դրանք նկատել: Միայն այդ փուլերի սկզբի և ավարտի համեմատությունն է 

ակնառու դարձնում փոփոխությունները: 

Ճգնաժամային փուլերը իրենց նշանակությամբ և արտաքին դրսևորմամբ էականորեն 

տարբերվում են կայուն փուլերից: Դրանք տևողությամբ ավելի կարճ են, սակայն 

զարգացումը ճգնաժամային փուլերում ավելի բուռն է: Կարճ ժամանակահատվածում 

երեխան կտրուկ փոխվում է: Ըստ Վիգոտսկու` սրանք երեխայի զարգացման 

«շրջադարձային կետեր են»: 

Հոգեբանության մեջ ընդունված է «ճգնաժամային տարիք» անվանել զարգացման մի փուլից 

մյուսին անցման շրջանը. դա զարգացման մի փուլի ավարտն է, մյուսի` սկիզբը: 

Ըստ արտաքին դրսևորումների` ճգնաժամային տարիքն ունի մի քանի 

առանձնահատկություններ. 

 Տարիքային մյուս փուլերի հետ հստակ սահմաններ չկան. այն կարծես ձուլվում է մյուսներին, 

և դժվար է որոշել ճգնաժամի սկիզբն ու ավարտը: 



 Տեղի են ունենում հոգեկան զարգացման կտրուկ, թռիչքաձև փոփոխություններ: Ըստ 

ծնողների ու մանկավարժների դիտարկումների` երեխան կարծես տրամագծորեն փոխվում 

է և դառնում ուրիշ: 

 Զարգացումը հաճախ կրում է նեգատիվ` «կործանարար» բնույթ: Շատ հեղինակների 

կարծիքով այս փուլում երեխան ավելի շատ կորցնում է իր նախկին ձեռքբերումները, քան թե 

նոր բան է ձեռք բերում: Կորչում է հետաքրքրությունը խաղալիքների, պարապմունքների 

նկատմամբ, երեխան հրաժարվում է կատարել նախկինում ընդունված նորմերը, փոխվում են 

նրա հարաբերությունները շրջապատի հետ: 

 Երեխաներն այս փուլում դառնում են «դժվար դաստիարակվող»: Եվ սա ունի իր հիմնավոր 

բացատրությունը: Բանն այն է, որ նրան ներկայացվող մանկավարժական պահանջների 

համակարգը չի համապատասխանում զարգացման նոր մակարդակին կամ փուլին: Այլ 

կերպ ասած` մանկավարժական մոտեցումների փոփոխությունը չի համապատասխանում 

երեխայի անձի փոփոխություններին: 

 Հայտնի է, որ ճգնաժամային փուլերը տարբեր երեխաների մոտ տարբեր կերպ են ընթանում: 

Ոմանց մոտ դրանք աննկատ ու հարթ են անցնում, մյուսների մոտ` սուր ու ցավագին: Պետք 

է, սակայն, նկատի ունենալ, որ ճգնաժամային փուլերի նեգատիվ ուղղվածությունը բնավ էլ 

պարտադիր չէ հոգեկան զարգացման համար: Անխուսափելի են ոչ թե ճգնաժամերը, այլ 

զարգացման անցումները, որակական փոփոխությունները: 

 Զարգացման ճգնաժամային փուլերի հոգեբանական իմաստը և նշանակությունը երեխայի 

համար այն է, որ այս փուլերում տեղի են ունենում հոգեբանական այնպիսի 

փոփոխություններ, ինչպիսիք են. վերաբերմունքը իր անձի և մյուսների նկատմամբ, 

առաջանում են նոր պահանջներ ու հետաքրքրություններ, երեխայի գործունեությունը նոր 

բովանդակություն է ստանում: 

 Ճգնաժամային փուլերը հարկավոր է դիտարկել` որպես զարգացման օրինաչափ ընթացք: 

Ճգնաժամերը անցնում են, իսկ այդ փուլերում տարիքային ձեռքբերումները մնում են: 

Ճգնաժամային տարիք է երեք տարեկանի շրջանը՝ կախված երեխայի զարգացման տեմպից: 

Այս ճգնաժամը շատ յուրահատուկ և գեղեցիկ ճգնաժամ է, որովհետև այս փուլում ծնվում է 

երեխայի կամքը և երեխան սկսում է այն փորձարկել: Նա հասկանում է, որ որոշ բաներում 

կարող է չենթարկվել, հակառակվել, կարող է ինչ-որ բաներ անել ճիշտ հակառակը, կարող է 

չանել այն, իրենից պահանջում են և երեխայի մոտ այս նոր որակի ակտիվ փորձարկումների 

շրջան է սկսվում: 

Հաջորդ կարևոր որակը, որ դրսևորվում է երեք տարեկանում, «ես»-ի տարանջատումն է 

շրջակա միջավայրից: Մինչև երեք տարեկանը երեխան ինքն իրեն սովորաբար դիմում է 

երրորդ դեմքով, իսկ այժմ նա ինքն իրեն սկսում է դիմել առաջին դեմքով: Ի հայտ է գալիս 



երեխայի «ես»-ը: Երեխան, ինքն իրեն առանձնացնելով շրջակա միջավայրից, սկսում է իր 

ուժն ու ազդեցությունը զգալ այդ միջավայրի վրա: Այս տարիքում ձևավորվում են 

ինքնագիտակցության առաջին տարրերը: Երեք տարեկանի ճգնաժամը դժվար 

հաղթահարելի է նաև ծնողների համար, քանի որ երեխան դառնում է դժվար կառավարելի 

և չենթարկվող: 

 

Թեմա 2 

  Նախադպրոցական տարիքի երեխաների զարգացման և անձի ձևավորման գործոնները 

Մանկության երկրորդ շրջանը կամ նախադպրոցական տարիքը նշանավորվում է անձի 

զարգացման, նրա ինքնագիտակցության, ինքնագնահատականի հետագա ծավալման, 

անձնային կառույցի տարբեր կողմերի հուզական, կամային ոլորտի ինտենսիվ 

զարգացմամբ: Հոգեսոցիալական բախման բովանդակության տեսանկյունից 

նախադպրոցական տարիքը զարգացման արդյունավետ ընթացքի պայմաններում բերում է 

երեխայի կողմից նախաձեռնությունների ծավալմանը, որը ուղղակիորեն նպաստում է 

հուզական և հատկապես կամային որակների զարգացմանը: Անձի զարգացման հետ 

կապված դիտարկվում են խորը փոփոխություններ զարգացման սոցիալական 

իրադրության բոլոր բաղադրատարրերի, մասնավորապես սոցիոգենեզի կազմավորման: 

Որոշակիորեն վերաբովանդակվում են երեխայի փոխհարաբերությունները շրջապատի 

հետ: Այս հանգամանքը պահանջում է երեխայի կողմից սոցիալական վարքի ձևերի և 

նորմերի յուրացում: Նոր մոտիվացիոն կողմնորոշումների հաստատումը, որն 

իրագործվում է իդենտիֆիկացիայի ճանապարհով, մեծահասակների վարքի 

ընդօրինակելու միջոցով: Նախադպրոցականների վարքի կազմավորման վրա զգալի 

ազդեցություն  ունի երեխայի անմիջական շրջապատը կազմող մեծահասակների, 

հարազատ մարդկանց վարքը: Այս պայմաններում երեխայի մոտ կազմավորվում է անձի 

ֆունդամենտալ պահանջմունքներից մեկը, այն է՝ գնահատված և ընդունված լինել 

շրջապատի կողմից: Այս պահանջմունքը իր առանձնակի դրսևորումները կունենա անձի 

զարգացման ողջ ընթացքում: Տարբեր տարիքային շրջաններում դրսևորվելով 

համապատասխան բովանդակությունների մեջ, հաշվի առնելով ընդունված և գնահատված 

լինելու ձգտումը անհրաժեշտ է երեխայի վարքը կազմակերպել դրական ամրապնդումների, 

խրախուսանքի, հավանության կիրառմամբ: Սրանք բարենպաստ պայմաններ են ստեղծում 

անձի զարգացման արդյունավետ ընթացքը ապահովելու համար, նպաստում են երեխայի 

ինքնագնահատականի, հավակնությունների ձևավորմանը: Ընդհանուր առմամբ դրական 



ամրապնդումների կիրառումը ստեղծում է անհրաժեշտ հուզական ֆոն, դրականորեն 

երանգավորում երեխայի ակտիվությունը: 

Սոցիալական վարքի ձևերի, նորմերի հանրային համակեցության կանոնների յուրացումը 

ենթադրում է նաև մշակութային, հիգիենիկ հմտությունների ձևավորումը: Նշված պահերը 

անուղղակիորեն ընդլայնում են երեխայի ավտոնոմիան: Նշենք, որ ինքնասպասարկման 

հմտությունների զարգացման մակարդակը, հոգեկանի և անձի զարգացման կարևոր 

ցուցանիշներից  մեկն է: Երեխան կարող է բավարարել իր փոքրիկ կենցաղային 

պահանջները, հարաբերությունները ինքնուրույն և հետևաբար ձեռք է բերում 

համապատասխան չափի անկախություն շրջապատից: Մյուս կողմից երեխան 

աստիճանաբար տիրապետում է որոշակի դերային կազմավորումներին, դերային 

հարաբերությունների, որոնք մասնավորապես բխում են իր սոցիալական կարգավիճակից: 

Ընդհանուր առմամբ նա ոչ միայն պասիվ կերպով է ենթարկվում մեծահասակների 

պահանջներին, այլ նաև դրսևորելով իր ակտիվ դիրքորոշումը, մանավանդ միջին և ավագ 

նախադպրոցական տարիքում, փորձում է ինքնուրույնաբար յուրացնել նշված 

կազմավորումները և դրսևորել իրեն որպես հարաբերությունների սուբյեկտ, գիտակցելով 

իր տեղը սոցիալական հարաբերությունների գործընթացում: Նախադպրոցականների 

համար բավականին հարուստ բովանդակություն ունեն հարաբերությունները 

հասակակիցների հետ, հարաբերությունները հասակակիցների միջավայրում: Այդ 

միջավայրը ընդլայնվում է նախադպրոցական հաստատություններ հաճախելով: Այդ 

հաստատությունների հաճախումը նշանակալից գործոն է երեխայի անձի ձևավորման 

համար: Ընդհանուր առմամբ երեխայի ակտիվության հիմքերը ներկայացնում են հետևյալ 

մոտիվները՝ հետաքրքրությունը մեծահասակների կյանքի նկատմամբ, ձգտումը նմանվելու 

մեծերին, գործելու ինչպես մեծահասակները, խաղային մոտիվները, քանի որ երեխայի 

գործունեությունը կրում է մշտապես խաղային բնույթ, եթե նույնիսկ դրա արտաքին 

դրսևորումները չունեն խաղի տեսք, ինքնահաստատման սեփական անձի 

ինքնաարժեքավորման ձգտումը, որը հաճախ չափազանցված տեսք է ստանում երեխայի 

մոտ: Հատուկ տեղ են զբաղեցնում իմացության ու բարոյականության պահանջմունքները, 

մոտիվացիոն ռազմավարության զարգացումը երեխայի արարքներին հաղորդում է առավել 

գիտակցված բնույթ, արտահայտված կանխամտածվածություն, նպատակամղվածություն: 

Նախադպրոցական մանկության ընթացքում կազմավորվում է նաև մոտիվների 

հիերարխիան, որը կարելի է համարել զարգացման այս շրջանի նորագոյացություններից 

մեկը: Մյուս կողմից անձի զարգացման գործընթացը վերլուծվում է զգացմունքների և կամքի 



հոգեկանի հուզա-կամային ոլորտի զարգացման տեսանկյունից: Նախադպրոցական 

տարիքում երեխայի հոգեկան ակտիվությունը ունի արտահայտված հուզական 

երանգավորում: Սակայն հույզերը դեռևս կայունացած չեն, ապրումները պոռթկուն են, 

անմիջական, հարաբերականորեն թույլ վերահսկվող, երեխայի հոգեկան ակտիվությունը 

բնութագրվում է հուզական բարձր դինամիզմով, ունի արտահայտված իրադրային 

ուղղվածություն, խոսքային գործունեության զարգացման պայմաններում երեխան կարող է 

որոշակիորեն հստակ ձևակերպել իր հակումները: Երեխայի հուզական կյանքում 

առանձնակի տեղ են զբաղեցնում սոցիալական հարաբերությունները, հատկապես 

հարազատական միջավայրում, քանի որ շարունակվում է երեխայի անմիջական հուզական 

կապը ծնողների հետ: Առաջ են գալիս ապրումակցման «էմպատիա» ուրիշի հոգեկան, 

հուզական վիճակը հասկանալու, գնահատելու կարողությունները, զարգանում են 

բարձրակարգ զգացմունքները: Ավագ նախադպրոցական տարիքում հույզերն ու 

զգացմունքները առավել խորանում և դիֆերենցվում են, զարգանում է դրանց 

արտահայտչականությունը: Հոգեբանների համար որոշակի հետաքրքրություն են 

ներկայացնում այս տարիքին բնորոշ մանկական վախերը, անհանգստությունները, 

հուզակամային ոլորտի հետ կապված դժվարությունները, որոնք հաճախ հանդիսանում են 

ոչ արդյունավետ հարաբերությունների անհաշվենկատ և ինչ-որ տեղ սխալ կառուցված 

դաստիարակության արդյունք: Կամքի, կամային որակների ձևավորմանը զուգընթաց 

նախադպրոցական մանկության ուշ շրջանում հույզերը, հուզական ապրումները դառնում 

են առավել կայուն և վերահսկելի: 

 

Թեմա 3 

Ճանաչողական հետաքրքրությունների ձևավորումը նախադպրոցական տարիքում 

Վաղ և նախադպրոցական տարիքի երեխաների մոտ գիտելիքների, հմտությունների 

և կարողությունների յուրացման ցանկությունը գրեթե անսպառ է։ Մանկական «ինչու»-ն և 

«ինչ կա»-ն եղել են բազմաթիվ ուսումնասիրությունների առարկա, որոնց արդյունքում 

միշտ անհրաժեշտ է եղել պարզել երեխայի ճանաչողական գործունեության ահռելի ուժն ու 

ինտենսիվությունը։ 

Թվում է, թե երեխաների ճանաչողական ոլորտի զարգացումն ու հարստացումը բարդ 

ճանապարհ է, որը ներառում է երկու հիմնական գիծ. 



1. Շրջապատող աշխարհի մասին տեղեկատվության կուտակումը՝ երեխայի փորձի 

աստիճանական հարստացումը, այդ փորձի հագեցվածությունը նոր գիտելիքներով և 

շրջակա միջավայրի մասին տեղեկատվությամբ, որն առաջացնում է նախադպրոցական 

երեխայի ճանաչողական գործունեությունը: Որքան շատ են շրջապատող իրականության 

ասպեկտները, որոնք բացվում են երեխայի առջև, այնքան ավելի լայն են նրա 

հնարավորությունները կայուն ճանաչողական շահերի առաջացման և համախմբման 

համար: 

2. Աշխարհի մասին պատկերացումների դասակարգում և համակարգում. 

ճանաչողական հետաքրքրությունների զարգացման այս գիծը ճանաչողական 

հետաքրքրությունների աստիճանական ընդլայնումն ու խորացումն է իրականության նույն 

ոլորտում։ 

Երկուսն էլ միշտ տեղի են ունենում երեխայի զարգացման մեջ։ Այս գործընթացների 

ինտենսիվությունը, արտահայտման աստիճանը և բովանդակային կողմնորոշումը 

տարիքային յուրաքանչյուր փուլում տարբեր են։ 

2-7 տարեկան տարիքային միջակայքում դրվում է երկու շրջան՝ «տեղեկատվության 

կուտակում»՝ 2-4 տարի և 5-6 տարի; եւ «պատվերի տեղեկատվության» երկու 

ժամանակաշրջան՝ 4-5 տարի եւ 6-7 տարի։ 

Տեղեկատվության «կուտակման» և «պատվիրելու» ժամանակաշրջանները տարբերվում են 

միմյանցից։ Այս տարբերությունները որոշվում են երեխայի մտավոր և ֆիզիոլոգիական 

զարգացման տարիքային առանձնահատկություններով: 

2-4 տարի. Առաջին շրջանը տեղեկատվության «կուտակումն» է։ 

Երեխաների ճանաչողության օբյեկտը նրանց անմիջական միջավայրի հարուստ, 

բազմազան, բովանդակային բովանդակությունն է։ Այն ամենը, ինչ նրանք հանդիպում են 

իրենց գիտելիքների ճանապարհին (առարկաներ, երևույթներ, իրադարձություններ) նրանց 

կողմից ընկալվում է որպես իր տեսակի մեջ միակը, որպես եզակիություն: Նրանք ինտենսիվ 

և ակտիվորեն ճանաչում են այս «սինգլը»՝ «Ինչ տեսնում եմ, ինչով եմ գործում, ես ճանաչում 

եմ» սկզբունքով։ 

Կուտակումը պայմանավորված է. 

Երեխայի անձնական մասնակցությունը տարբեր իրավիճակներում, 

իրադարձություններում. 

Երեխայի իրական երևույթների, առարկաների դիտարկումները. 



Երեխայի սեփական մանիպուլյացիան իրական առարկաների հետ և նրա ակտիվ 

գործողությունները նրա անմիջական միջավայրում: 

Երեք տարեկանում երեխաները բավականին շատ պատկերացումներ են կուտակում 

շրջապատող իրականության մասին։ Նրանք լավ կողմնորոշված են իրենց խմբում և իրենց 

տարածքում, գիտեն շրջապատող առարկաների և առարկաների անվանումը (Ո՞վ, ի՞նչ); 

իմանալ տարբեր որակներ և հատկություններ (Ո՞րը): Բայց այս գաղափարները դեռ ամուր 

չեն ամրագրված երեխաների մտքերում, և նրանք դեռ վատ կողմնորոշված են առարկաների 

և երևույթների ավելի բարդ և անմիջական տեսադաշտից թաքնված բնութագրերում: (Ո՞ւմ 

են պետք դրանք, ինչպե՞ս են դրանք օգտագործվում կյանքում), հենց այս հարցերում պետք է 

հասկանան փոքրիկները կյանքի 4-րդ տարում։ 

Նոր տպավորություններ փնտրելու և հուզիչ հարցերի պատասխանները փնտրելով՝ 

երեխաները սկսում են առաջ մղել այն միջավայրի սահմանները, որտեղ ապրել են իրենց 

նախորդ կյանքը (բնակարան, խումբ, հողամաս և այլն): Այսպիսով, աստիճանաբար, 4 

տարեկանում երեխան հասկանում է. մեր աշխարհի հսկայական թվով առարկաներ և 

երևույթներ: Այնուամենայնիվ, կուտակված գաղափարները գործնականում 

փոխկապակցված չեն երեխաների գիտակցության մեջ։ 

4-5 տարի. Երկրորդ շրջանը տեղեկատվության «պատվիրումն» է։ 

Չորս տարեկանում երեխայի ճանաչողական զարգացումն անցնում է մեկ այլ փուլ՝ ավելի 

բարձր և որակապես տարբերվող նախորդից։ Դա պայմանավորված է ֆիզիոլոգիական և 

հոգեբանական փոփոխություններով ընդհանուր զարգացումերեխա. Խոսքը դառնում է 

գիտելիքի միջոց։ Զարգանում է բառի միջոցով փոխանցվող տեղեկատվությունը ստանալու 

և ճիշտ ընկալելու կարողությունը։ Իմացական գործունեությունը ձեռք է բերում նոր ձև; 

երեխան ակտիվորեն արձագանքում է փոխաբերական և բանավոր տեղեկատվությանը և 

կարող է արդյունավետորեն յուրացնել, վերլուծել, հիշել և գործել դրա հետ: Երեխաների 

բառապաշարը հարստացված է բառ-հասկացություններով. 

4-5 տարեկանում կարելի է առանձնացնել երեխաների ճանաչողական գործունեության 4 

հիմնական ոլորտներ. 

Ծանոթություն առարկաների, երևույթների, իրադարձությունների հետ, որոնք դուրս են 

երեխաների անմիջական ընկալումից և փորձից. 

Օբյեկտների, երևույթների և իրադարձությունների միջև կապերի և կախվածության 

հաստատում, ինչը հանգեցնում է երեխայի մտքում գաղափարների ամբողջական 

համակարգի հայտնվելուն. 

https://peskiadmin.ru/hy/obshchie-zakonomernosti-rosta-i-razvitiya-rastenii-osnovnye-zakonomernosti-rosta-rastenii-zakon-bolsho.html
https://peskiadmin.ru/hy/federal-districts-and-a-new-regional-policy-organizational-forms-of-regional-management.html


Երեխաների ընտրական շահերի առաջին դրսեւորումների բավարարում. 

Շրջակա միջավայրի նկատմամբ դրական վերաբերմունքի ձևավորում. 

Չորս տարեկան հասակում հասած մտավոր զարգացման մակարդակը թույլ է տալիս 

երեխային կատարել ևս մեկ շատ կարևոր քայլ ճանաչողական զարգացման գործում. 4-5 

տարեկան երեխաները ակտիվորեն ձգտում են հարթեցնել իրենց կուտակված 

պատկերացումները շրջապատող աշխարհի մասին: Սա դժվար խնդիր է փոքր երեխաբայց 

շատ գեղեցիկ և հետաքրքիր: Ավելին, նա ապրում է աշխարհի մասին ստացված 

տեղեկատվության «արգելափակումները» դասավորելու, «իմաստային» կարգի մեջ դնելու 

անգիտակից մշտական ցանկություն։ Այս հարցում մեծահասակները մեծ օգնություն են 

ցույց տալիս: Երեխան սկսում է գտնել շրջապատող իրականության մեջ, կառուցել 

տարրական կապեր՝ կախված առանձին իրադարձություններից, երևույթներից, 

անմիջական միջավայրի առարկաներից, որոնք հիմնականում արդեն երեխայի փորձի մեջ 

են։ 

Անհատական տարբերությունները տեսանելի են նաև նրանում, թե ինչն է ավելի շատ 

գրավում երեխային շրջապատող աշխարհում: Այսպիսով, օրինակ, երկու երեխա 

խանդավառությամբ փորում են գետնին: Մեկը` համալրել իր «հավաքածուն» գեղեցիկ 

խճաքարերով և ապակիներով, իսկ մյուսը` վրիպակների որոնման մեջ: 

Ամեն ինչ հուշում է, որ չորս տարեկան երեխաները սկսում են ընտրովի վերաբերմունք 

դրսևորել աշխարհի նկատմամբ՝ արտահայտված առանձին առարկաների կամ 

երևույթների նկատմամբ ավելի համառ, ուղղորդված հետաքրքրությամբ։ 

5-6 տարի. Երրորդ շրջանը տեղեկատվության «կուտակումն» է։ 

5-6 տարեկանում երեխան համարձակորեն «խաչում է տարածությունն ու ժամանակը», նրա 

համար ամեն ինչ հետաքրքիր է, ամեն ինչ գրավում և գրավում է նրան։ Նույն եռանդով նա 

փորձում է յուրացնել թե՛ այն, ինչ կարելի է ըմբռնել այս տարիքային փուլում, և թե՛ այն, ինչ 

դեռևս չի կարողանում խորապես և ճիշտ գիտակցել։ 

Այնուամենայնիվ, ավագ նախադպրոցական տարիքի երեխայի համար տեղեկատվություն 

պատվիրելու հնարավորությունները դեռ թույլ չեն տալիս նրան ամբողջությամբ մշակել մեծ 

աշխարհի մասին մուտքային տեղեկատվության հոսքը: Երեխայի ճանաչողական 

կարիքների և տեղեկատվությունը մշակելու ունակության միջև 

անհամապատասխանությունը կարող է հանգեցնել գիտակցության ծանրաբեռնվածության 

տարբեր տարբեր փաստերով և տեղեկություններով, որոնցից շատերը 5-6 տարեկան 

երեխաները չեն կարողանում հասկանալ և հասկանալ: Սա վնասում է երեխայի մտքում 

https://peskiadmin.ru/hy/kukolnyi-domik-iz-kartona-svoimi-rukami-kak-sdelat-domik-iz-kartona-dlya.html


աշխարհի տարրական ամբողջականության ստեղծման գործընթացին, որը հաճախ 

հանգեցնում է ճանաչողական գործընթացների մարմանը: 

5-6 տարեկան երեխաների մոտ կա. 

Ձեր հորիզոնները ընդլայնելու ցանկությունը; 

Մեր աշխարհում գոյություն ունեցող կապերն ու հարաբերությունները բացահայտելու և 

խորանալու ցանկությունը. 

Շրջապատի աշխարհի հանդեպ վերաբերմունքի մեջ ինքնահաստատվելու 

անհրաժեշտությունը: 

Նրանց ձգտումները, ցանկությունները, կարիքները բավարարելու համար երեխայի 5-

ամյակի զինանոցում կան գիտելիքի տարբեր միջոցներ և մեթոդներ. 

Գործողություններ և սեփական պրակտիկ փորձ (նա բավականին լավ տիրապետում է 

դրան); 

Խոսքը, այսինքն՝ մեծերի պատմությունները (սա իրեն արդեն ծանոթ է, դրա 

կատարելագործման գործընթացը շարունակվում է); 

Գրքերը, հեռուստացույցը և այլն՝ որպես գիտելիքների նոր աղբյուրներ։ 

5-6 տարեկան երեխայի ինտելեկտուալ կարողությունների մակարդակը (վերլուծություն, 

համեմատություն, ընդհանրացում, դասակարգում, օրինաչափությունների հաստատում) 

օգնում է նրան ավելի գիտակցաբար և խորը ընկալել, ըմբռնել և հասկանալ մեր աշխարհի 

մասին առկա և եկող տեղեկատվությունը: 

Ի տարբերություն 2-4 տարեկան տարիքային շրջանի, որտեղ տեղի է ունեցել նաև 

տեղեկատվության կուտակում, 5 տարեկան երեխաներին հետաքրքրող բովանդակությունը 

վերաբերում է ոչ թե անմիջական միջավայրին, այլ առանձին. մեծ աշխարհ. 

6-7 տարեկան. Չորրորդ շրջանը տեղեկատվության «պատվիրումն» է։ 

Աշխարհի մասին 6 տարեկանում կուտակված տեղեկատվությունը լուրջ հիմք է երեխայի 

ճանաչողական ոլորտի հետագա զարգացման, ինչպես նաև կուտակված և մուտքային 

տեղեկատվությունը պատվիրելու որոշակի հմտությունների համար։ Դրանում նրան 

կօգնեն մեծահասակները, ովքեր 6-7 տարեկան երեխաների ճանաչողության գործընթացը 

կուղղորդեն դեպի. 

Մեր աշխարհի պատճառահետևանքային հարաբերությունների հաստատում: 

 

 

https://peskiadmin.ru/hy/gigantskie-korabli-kakovy-razmery-samogo-bolshogo-mirnogo-sudna-v.html


ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆ  ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ  ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ  ՏԱՐԻՔՈՒՄ 

Եթե վաղ մանկության ընթացքում և նախադպրոցական տարիքի սկզբում տիրապետում է 

ակնառու-գործնական մտածողությունը, ապա հետագայում առավել ակտիվ տիրապետող 

դիրք են զբաղեցնում մտածողության պատկերավոր և տրամաբանական ձևերը: Վերջինս 

բնականաբար իր նախնական դրսևորումների տեսանկյունից հետզհետե 

կատարելագործում է մտավոր գործողություններն ու մտածողական գործառնությունները: 

Նախադպրոցական տարիքի երեխաների մոտ կարևոր դեր է խաղում մտածողության 

գործունեության ձևը: Սակայն մտածողության պրոցեսում կատարվում են նկատելի 

փոփոխություններ: Մտածողության խնդիրների շրջանակը այս տարիքում շատ արագ է 

զարգանում: 3-6 տարեկան երեխաները զբաղվում են գործունեության տարբեր ձևերով, 

որոնք հարստացնում են նրա գիտելիքները առարկաների հատկանիշների մասին: Մի շարք 

հետազոտողների ուսումնասիրությունների հիման վրա կարելի է անել հետևյալ 

եզրակացությունները. 

1. Կրտսեր նախադպրոցականները (3-4 տարեկան) ոչ միշտ են օգտագործում 

գործողությունները, որոնք ադեկվատ են դրված խնդրին: Այս տարիքի երեխաները տրված 

խնդիրները լուծում են փորձարարական գործողություններով, իսկ ստացված արդյունքը 

իմաստավորում են միայն գործողությունը ավարտելուց հետո: 

2. Մինչև նախադպրոցական տարիքի երեխաների մոտ խնդրի իմաստավորումը և նրա 

լուծման միջոցները կատարվում են գործողության ընթացքում: 5-6 տարեկան երեխաների 

մոտ խոսքը ծառայում է որպես կատարվող գործողության հիմք: 

3. Ավագ նախադպրոցական տարիքի երեխաների մոտ (6-7տարեկան) նորից են փոխվում 

զգացմունքային ընկալման և պրակտիկ գործողության ու խոսքի հարաբերությունները: 

Գործողության վերակառուցումը և նրա վերածումը դեպի կազմակերպված պրոբլեմայինի 

բնութագրվում է երեխաների ամբողջ մտավոր գործողությունների փոփոխություններով, 

սակայն երեխաների մտածողության կատարելագործումը չի հանդիսանում նրա ուղղակի 

հետևանք:  

Երեխաների փորձի հարստացումը անհամաչափ է ընթանում: Որոշ առարկաների հետ նա 

հանդիպում է ավելի հաճախ, գործում է նրանց հետ, դուրս բերում նրանց տարբեր 

հատկությունները, որակները: Այլ առարկաների հետ նա հանդիպում է ավելի քիչ և ավելի 

միակողմանի է դրանք դարձնում: Երեխաների մտածելակերպի կոնկրետ 



պատկերավորվածությունը առիթ է տվել որոշ հոգեբանների դիտել պատկերվածությունը 

որպես մտածողության որոշակի տեսակ: Նման պատկերավորվածության բնորոշ գիծ է 

հանդիսանում սինկրետիզմը (Կլապարետ): Սինկրետիզմը նշանակում է միացում, 

միավորում ընկալվող օբյեկտի իմաստավորումը, ըստ որի երկրորդական հատկության 

առանց վերլուծության և ձևական կողմերի բացատրման: Նախադպրոցական տարիքի 

երեխաների մտածողությունը սինկրետիկ է: Այն կարող է հաղթահարվել միայն ճիշտ 

կազմակերպված ուսուցման գիտական հասկացությունների և մտավոր գործողությունների 

ձևավորման ճանապարհով: Ընկալման և մտածողության սինկրետիզմը կարող է որոշ 

չափով պահպանվել նաև ավելի բարձր տարիքային փուլերում, իսկ երեխաների մոտ 

նկատվում է անկարողություն եղած կերպարից դուրս բերել էական կամ հիմնական 

նշանները: Երեխան կոնկրետանում է ցանկացած շեշտադրված դերերի վրա նման 

պատահական նշաններով: Նախադպրոցականը ճանաչում է այս կամ այն առարկան: 

Սինկրետիզմը, ըստ Պիաժեի, երբեմն բնորոշ է մտածողության հատկությունների, որը 

բնութագրում է մտածողությունը մինչև անալիտիկ աստիճանը:  

Այսպիսով՝ 

1. փոքր երեխաների մոտ բառը առաջ է բերում առարկայի կոնկրետ կերպարը, 

2. այդ կերպարը միաձուլվում է և դեռ չի ենթարկվում անալիզի: Նա օգտագործում է 

ամբողջական և գլոբալ, 

3. կերպարի առաջին մասնատումը կատարվում է այն նշանի ցուցաբերումով, որը 

առավել ուժեղ տպավորություն է գործել երեխայի վրա: 

Ուսումնասիրելով մտածողության զարգացումը և ընդունելով այն որպես տարիքային 

ֆունկցիա, որոշ հոգեբաններ գտնում էին, որ նախադպրոցականների մտածողությունը ըստ 

էության ալոգիկ է և ֆանտաստիկ: Ապացուցելով փոքր երեխաների բնական 

անընդունակությունը տրամաբանական մտածելակերպի վերաբերյալ Վալոնը, Պիաժեն 

հենվում են նախադպրոցականների այն պատասխանի վրա, որոնք հեռու են նրանց 

փորձից: Յուրաքանչյուր դեպքում երեխան մտածում է այն կոնկրետ իրավիճակով, որը 

ծանոթ է իրեն և մտածում է տրված մասնավոր դեպքից դուրս գալով: Երեխաների բառային 

մտածողության վաղ ձևերից են՝ 

1. խնդրի մեջ քիչ ծանոթ կերպարների, հասկացությունների պահանջների 

փոխարինումը ծանոթ կերպարներով, հասկացություններով պահանջներով, 



2. երեխաները հեշտությամբ են հաստատում հասարակ կապերը ոչ միայն տարբեր 

առարկաների էական նշանների ու կողմերի միջև, այլև պատահական արտաքին, անգամ 

երկրորդական կողմերի: 

Այս կարճ կապերի հաստատումը հիմք է տվել Շտերնին գալ այն եզրակացության, որ 

երեխային բնորոշ է ձգտումը ամեն ինչ կապել միմյանց հետ առանց ընտրության: Այսինքն 

մտածելակերպի տրամաբանությունը նրանց համար չէ: Մտածելակերպի 

յուրահատկությունը ստիպում է երեխաներին անել շատ հանկարծակի և օրիգինալ 

եզրակացություններ, ինչը բացատրվում է առաջին հերթին այն գիտելիքների 

բացակայությամբ, որոնք անհրաժեշտ են երևույթների միջև իրոք էական կապերի 

հաստատման համար: Որպեսզի կարողանալ ճիշտ եզրակացություններ անել, համեմատել 

և ընդհանրացնել անհրաժեշտ է տիրապետել, ոչ թե առանձին օպերացիաների, այլ 

ընդհանուր մտավոր գործունեությանը: Մտածողության պրոցեսը ամփոփում է իր մեջ երեք 

պարտադիր օղակ՝ 

1. սինթեզ-առաջնային  (խնդրի ընկալումը որպես ամբողջականի),  

2. անալիզ (խնդրի մասնատումը մասերի), պայմանի դուրս բերումը, տվյալների 

հավաքելը; 

3. սինթեզ երկրորդ (երկրորդային) (լուծում ամբողջ խնդրի նոր հասկացում): 

 Փոքր երեխաների մտածողական պրոցեսը շարժվում է սինթեզ առաջինից դեպի սինթեզ 

երկրորդ: Անալիզը նախադպրոցականների մոտ հավաստվում է առարկայի պատահական 

նշանի դուրս բերմանը: Կատարված հետազոտությունները և մանկական պրակտիկան 

բացահայտել են նախադպրոցական տարիքի երեխաների հնարավորությունները, 

տրամաբանական մտածելակերպի էլեմենտար ձևերի յուրացման հարցում: 

 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆ  ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ  ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ  ՏԱՐԻՔՈՒՄ 

Նախադպրոցականների մոտ ուշադրության զարգացման մեջ կատարվող հիմնական 

փոփոխությունները հետևյալն են՝ ուշադրության լայնացում, ուշադրության կայունության 

աճը, կամածին ուշադրության ձևավորումը: 



Զարգացող խոսքը, աճող ինքնուրույնությունը երեխաների մեջ, նրանց բազմազան 

գործունեությունը բավականին զարգացնում են նախադպրոցական տարիքի երեխաների 

ուշադրության ծավալը: Փոփոխությունները սակայն չեն վերաբերվում միայն առարկաների 

քանակի ավելացմանը: Էական նշանակություն ունեն այն առարկաները և առարկաների 

այն կողմերը, որոնք գրավում են նախադպրոցականների ուշադրությունը: Եթե վաղ 

տարիքում երեխան ուզում է իմանալ ի՞նչ է սա հարցի պատասխանը, ապա 

նախադպրոցականը հետաքրքրվում է առարկայի հատկություններով և հետևյալ հարցով՝ 

ինչի՞ համար է այս առարկան, ի՞նչ կարելի է նրա հետ անել: Խոսքը գնում է այն փաստի 

մասին, որ երեխաների իմացության օբյեկտ դառնում է ոչ միայն առարկան, այլ նաև նրա 

կապը այլ առարկաների հետ: Առաջին հերթին ֆունկցիոնալ կապերը: Նախադպրոցականն 

ավելի հաճախ և հեշտ սկսում է ընկալել բառը, դրա համար էլ մեծի խոսքը դառնում է 

երեխաների ուշադրության օբյեկտ: Խոսքը դառնում է բազմիմաստ՝ խոսք-առարկայի 

անվանում  

 խոսք- այլ երեխաների վարքի գնահատական 

 խոսք-հրաման 

 խոսք-պահանջ և այլն: 

Սկսելով ինքնուրույն գործել երեխան կարիք ունի մեծահասակի բացատրությունների, 

ցուցմունքների օգնության: Ուշադրության ծավալի մեծացումը արտահայտվում է նաև 

նրանում, որ ավագ նախադպրոցական տարիքի երեխան կարող է ընկալել արդեն ոչ թե մի 

առարկա, մի նկար, այլ մի քանի առարկաներ և ընկալել բավականին հստակ: Արդյունքը 

լավանում է, երբ մանկավարժը օգտագործում է համեմատության մեթոդը, օբյեկտների մեջ 

նմանությունը և տարբերությունը ընդգծելու համար: Սակայն 4-6 տարեկան երեխաների 

մոտ ուշադրության ծավալը բավականին չէ բարդ ու համարյա միանման օբյեկտները 

տարբերելու համար: Երեխաների մոտ երկու առարկան էլ (պատմվածքները, նշանները) 

միաձուլվում են նրա ընկալման մեջ: 

Դոմինանտի երկարատև պահպանման մեջ արտահայտվում է ուշադրության  

կայունությունը: Նման կայունությունը ամրանում է տարիքի հետ, ինչը ապացուցվում է 

երեխաների խաղերը վերլուծելիս: Այսպես մանկական խաղերի ժամանակը բավականին 

երկարում է: Եթե 1 տարեկան երեխաները միջինում պահպանում են մի դոմինանտը 14,5 

րոպե, ապա 3 տարեկան երեխաները մինչև 27 րոպե: 5-6 տարեկան երեխաները կարող են 

պահպանել ուշադրության կայունությունը 96-100 րոպե: Դոմինանտի աճող կայունությունը 

վկայում է նյարդային բջիջների աշխատունակության ձևավորման, երեխաների կողմից 



մտավոր աշխատանք կատարելիս հոգնածության իջեցման մասին: Ապացուցված է նաև, որ 

գործունեության ձևը նույնպես մեծ նշանակություն ունի ուշադրության կայունությունը 

մշակելու համար: Շատ քիչ է հոգնեցնում երեխաներին ազատ, ստեղծագործ խաղերը, 

որովհետև նրանք բարձր պահանջներ չեն ներկայացնում երեխաների մտավոր 

գործունեությանը: Ամենաբարդ և լարված աշխատանք է պահանջում գործունեության 

բառային ձևը, օրինակ՝ հաշիվը, հարցերին պատասխանելը և այլն: Ուշադրության 

կայունության մեջ կտրուկ բացահայտվում են երեխաների անհատական 

տարբերությունները՝ խառնվածքի հատկությունները, լավ և վատ դաստիարակությունը և 

այլն: Փորձերը ցույց են տվել, որ ուշադրության կայունությունը հավասարակշռված 

երեխաների մոտ 1,5-2 անգամ ավելի է, քան դյուրաբորբոքների մոտ: Կարողությունը 

ենթարկեցնել իր ուշադրությանը մանկավարժի պահանջներին, իսկ հետո նաև 

ուշադրության կառավարման անհրաժեշտության հասկանալը ներկայացնում է իրենից 

սեփական հոգեկան գործունեության կառավարման առաջին փորձը: Դրան նպաստում են 

բազմազան կազմակերպված պարապմունքները, որոնք անցկացվում են 

մանկապարտեզում բարձր և նախադպրոցական խմբերում: Միայն երևակայության վրա 

կազմակերպված պարապմունքները չեն կարող լավ պատրաստել երեխաներին դպրոցին, 

որովհետև չեն վարժեցնում երեխաների կամային ուշադրությունը: Ապագա աշակերտը 

կդժվարանա գրել տառերը, երկար և ուշադիր լսել ընկերների պատասխանները, քանի որ 

ուշադրությունը չի հանդիսանում հոգեկան գործունեության հատուկ ձևերից մեկը, բայց 

գոյություն ունի ցանկացած հոգեկան պրոցեսի մեջ, բնական է, որ նա կատարելագործվում է 

երեխաների այն հոգեկան գործունեության ձևերում, որոնք կազմակերպվում են մեծերի 

կողմից: 

 

ՀԻՇՈՂՈՒԹՅԱՆ  ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ  ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ  ՏԱՐԻՔՈՒՄ 

Պատկերացումների զարգացումը: Պատկերացումները, կամ վաղօրոք ընկալված 

առարկաների կերպարները կազմում են նախադպրոցականի հիշողության հիմնական 

բովանդակությունը: Դա առաջին հերթին պատկերացումներ են շրջապատող մարդկանց և 

նրանց գործունեության մասին: Վաղ մանկական պատկերացումների 

առանձնահատկություններից են անկանոնությունը, անշարժունությունը, 

մասնատվածությունը և այլն: Հատկապես ցայտուն են նրանք արտահայտվում մանկական 

նկարներում: Շատ հոգեբաններ (Շտեռն, Բյուլլեր) նկատել են, որ տարբեր երկրների, 



ժողովուրդների և դարաշրջանների նկարները ունեն ընդհանուր գծեր: Երեխաների 

տարիքից կախված այդ նկարները փոփոխվում են, բայց միշտ որոշակի հերթականությամբ: 

Նման դիտումները ընկած են տեսության հիմքում, որի դրույթները հետևյալն են. 

1. Մանկական նկարները վկայում են երեխաների պատկերացումների 

առանձնահատկությունների մասին: Պատկերված օբյեկտի սխալները կամ 

աղավաղումները, օրինակ՝ մարդու ֆիգուրայի խոսում են այն մասին, որ երեխաների մոտ 

նկատվում է աղավաղված պատկերներ: 

2. Երեխաների նկարները փոփոխվում են ըստ տարիքի, հերթականորեն անցնելով 

զարգացման 3 փուլերը՝ 

ա) խզմզոցների փուլ 2-3 տարեկան 

բ) սխեմայի փուլ 4-8 տարեկան 

գ) սխեմայի բացակայության փուլ 8-12 տարեկան: 

Մինչև 3 տարեկան երեխան ուղղակի գծոտում է: Նրան դուր է գալիս միայն գծելու պրոցեսը: 

4 տարեկանից հետո նա արդեն սկսում է ինչ-որ պատկերներ ուրվագծել: Սակայն այս 

տարիքում դա չի հաջողվում երեխաներին: Կերպարների աղավաղումը սխեմայի փուլում 

բնորոշվում է նրանով, որ ՝ 

1. նկարում բացակայում են հիմնական մասերը, 

2. խիստ խախտված են մասերի և ամբողջ ֆիգուրայի ձևերը: Մարդու գլուխը ստանում 

է երեխաների մոտ օվալ, եռանկյունի, քառակուսի ձևեր: Ձեռքերը փայտիկների պես են կամ 

օվալ, 

3. խիստ խախտված մասերի չափերը՝ գլուխը շատ մեծ է, ոտքերը կարճ, մարմինը փոքր, 

4. մասերի քանակի կամածին ավելացումը կամ պակասեցումը՝1 կամ 3 ձեռքեր, 2քիթ, 2 

բերան, 

5. ֆիգուրայի և նրա մասերի սխալ դասավորությունը տարածքում: Քիթն ու բերանը 

նկատվում են ոչ գլխի մեջ, ձեռքերը աճում են գլխից, կոնքերից, երկու աչքերը մի կողմի վրա 

են, 



6. նկատվում են ավելորդ դետալներ և չկան ֆիգուրայի գլխավոր մասերը կամ 

կոճակները կոստյումի վրա: 

 Երրորդ փուլի նկարներում՝ ճիշտ է նկարագրվում առարկան: Երեք փուլերի անցումը 

երեխաների մոտ պայմանավորված է միայն նրա տարիքով և ոչ ուսուցմամբ կամ 

պատրաստվածությամբ: Քանի որ երեխան նկարում է այն, ինչ ապրում է և ոչ այն, ինչ գիտի 

կամ տեսնում է, նա իր նկարներում սիմվոլիկ, պայմանական պատկերում է առարկայի այն 

մասերը, որոնք նրա մոտ թողնում են մեծ հուզական ազդեցություն: Դրա համար պետք չէ 

երեխաներին սովորեցնել դիտողականությունը, որովհետև դիտողականությունը դեռ 

մատչելի չէ փոքրիկին և չի կարող փոխել երեխաների աղավաղված պատկերացումները 

առարկաների մասին: Շտեռնի, Բյուլլեռի և մյուսների տեսությունը, որը երկար և կայուն 

տեղ էր գրավել մի շարք հոգեբանների մոտ, չի ընդունվում մյուսների կողմից, հատկապես 

այն միտքը, որ երեխաների անցումը ցածր փուլից դեպի բարձրը պայմանավորված է միայն 

բիոլոգիական գործոնով և ոչ ուսուցումով կամ երեխաների կյանքի և գործունեության ճիշտ 

կազմակերպումով: Այսպես խորհրդային հոգեբանների ուսումնասիրությունները ցույց են 

տալիս հետևյալը. 

1. Գոյություն ունի բավականին մեծ տարբերություն առարկայի ընկալման և նրա 

նկարագրման մեջ 3-5 տարեկան երեխաների մոտ: Եթե երեխային հարցնենք, թե կարող է 

մարդը ունենալ օրինակ՝ 2 քիթ, ապա նա արագ ուղղում է իր սխալը: 

2. Մեծ նշանակություն ունի երեխայի ստեղծագործական գործունեության մեջ 

զարգացած դիտողականությունն ու նկատելու ունակությունը: 

Գործունեության բնույթի դերը հիշողության զարգացման գործում: Փորձերը ցույց են տվել, 

որ առարկայի պատկերացումը երեխաների մոտ ստեղծվում է նրա ուղեղում ոչ թե պասիվ 

ֆիքսվածության շնորհիվ, այլ պրակտիկ ու կոնստրուկտիվ գործողություններում: 

Դիտումները ցույց են տվել, որ պահպանված պատկերների վերարտադրումը իրենից 

ներկայացնում է հատուկ պրոցես, որովհետև պահպանված կերպարը վերհիշում է ոչ թե 

պատրաստի ձևով, այլ պահպանված հետքերի շնորհիվ: Նախադպրոցականների կողմից 

կատարվող գործողությունների բնույթը տարբեր է: Պատկերի վերարտադրման գործում 

նրանք տարբեր դեր են խաղում: Փոքր երեխաների մոտ գործողությունները ունեն քաոսային 

փորձարարական բնույթ: Ընթացքում, երբ արդեն հստակեցված է խնդիրը, ստեղծել 

որոշակի կերպար, գործողությունները ընդունում են ավելի կազմակերպված բնույթ: 

Երեխան սկսում է փոխել յուրաքանչյուր ֆիգուրայի դիրքը, ստեղծում է մի քանի 



կոմբինացիաներ և վերջապես ընտրում է այն կերպարը, որը համապատասխանում է 

կերպարի իր պատկերացումներին: Ավագ նախադպրոցականների մոտ գործողությունը 

նորից փոփոխվում է, դառնալով միայն որպես կատարողական, մտավոր որոշումը 

իրագործվում է կատարողական գործողության մեջ: Այսպես երեխան արագ և առանց 

հիշեցման տրված ֆիգուրաներից հավաքում է նկարը: 

Կերպարի վերարտադրումը մտքում պահանջում է խոսքի տիրապետում: Խոսքը օգնում է 

երեխաներին համեմատել, քննարկել, քննադատաբար վերաիմաստավորել այն, ինչի 

արդյունքում կատարվեց գործողությունը: Կերպարի պահպանման և վերարտադրման 

պրոցեսում երեխաների մոտ հատուկ դեր է խաղում բառը: Այդ բառը ցայտուն է դարձնում 

կերպարի իմաստը կամ բովանդակությունը և հեշտացնում է երեխաների համար շատ 

մտավոր օպերացիաներ, օրինակ՝ այսպիսի որոշիչները. չարաճճի կատուն, ջանասեր 

աղջիկը օգնում են բարձր մակարդակի ընդհանրացմանը և ավելի ցայտուն են դարձնում 

տրված պերսոնաժի բնութագրումը, օգնում են տրված կերպարը ավելի խորը հիշել: 

 Պատկերացումների զարգացումը: Երեխաների պատկերացումները ունեն մի քանի 

մակարդակներ. 

1. Իմացական մակարդակ - երեխան հիշում է առարկան այնքանով, որքանով կճանաչի 

կրկնակի ընկալման ժամանակ: 

2. Պասիվ վերարտադրման մակարդակ - երեխաների մոտ հարցերի օգնությամբ է 

վերարտադրվում կերպարը: 

3. Եղած պատկերացումների ազատ կամածին օգտագործումը հատկապես նկարների, 

պատմվածքների մեջ: 

4. Ստեղծագործ վերարտադրման մակարդակը – կարող է մասնատել պահպանված 

կերպարը և օգտագործել այն նոր խաղերում, նկարներում, պատմվածքներում: Այս նոր 

պատկերները օգտագործվում են երեխաների մոտ նրանց ստեղծագործ գործունեության 

ժամանակ: 

Պատկերավոր հիշողության և երևակայության զարգացման ընթացքում նախադպրոցական 

շրջանում նկատվում են հետևյալ տեղաշարժերը՝ 

1. Մեծանում է պահպանվող պատկերացումների ծավալը: 



2. Ի շնորհ ընկալման կուլտուրայի առարկաների և երևույթների մասին 

պատկերացումների սխեմատիկ տարրական պատկերացումները երեխաների մոտ 

դառնում են ավելի իմաստավորված, դիֆերենցված և հստակ: Նրանք ստանում են ավելի 

ընդհանրացված բնույթ: 

3. Պատկերացումները դառնում են ավելի սիստեմավորված և իրար հետ կապված: 

Նրանք կարող են խմբավորվել: 

4. Մեծանում է պահպանվող կերպարների շարժունակությունը: Երեխաները ազատ 

կարող են օգտագործել գործունեության տարբեր ձևերում և տարբեր իրավիճակներում: 

5. Դառնալով իմաստավորված, պատկերացումներ ավելի են ենթարկվում 

կառավարմանը: Վերարտադրված երևակայությունը ստանում է ստեղծագործ բնույթ: 

Նախադպրոցական տարիքի երեխաների շարժողական հիշողության հիման վրա 

ձևավորվում են հմտությունները, որոնց շնորհիվ մարդիկ հաջողությամբ են զբաղվում 

գործունեության տարբեր ձևերով՝ մասնագիտական, ուսումնական, սպորտային: Միջին և 

ավագ նախադպրոցական տարիքի երեխաների մոտ որոշ շարժումները և 

գործողությունները նույնպես դառնում են հմտություններ, օրինակ՝ քայլելը, սանրվելը, 

գդալով ուտելը: Հմտությունների ձևավորման ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ 

3-4 տարեկան երեխաների մոտ մեծ դեր է խաղում օրինակը, իսկ 3-4 տարին անց՝ բառային 

հրահանգավորումը: Ձևավորվող հմտությունները նախնական փուլում անկայուն և ոչ 

հստակ են: Երեխան թույլ է տալիս շատ ավելորդ շարժումներ, դուրս հանում լեզուն, 

բարձրացնում է ուսերը, մկանները լարված են, երեխան շատ է հոգնում, իսկ 

գործողությունները, որոնք կատարվում են, շատ անհամաչափ են, դանդաղ ու ցրված: 

Միայն անընդհատ կրկնությունների շնորհիվ մնում են անհրաժեշտ շարժումները: 

Զանազան հմտությունների յուրացումը իր հետքն է թողնում ձևավորվող մարդու կերպարի 

և նրա բնավորության վրա: 

Երեխայի հիշողությունը բնութագրվում է ոչ միայն նրանով, թե ինչ է նա մտապահում, այլ 

նաև այն կապերով, որոնց վրա նա հենվում է ընկալվող նյութի պահպանման ընթացքում: 

Կրտսեր նախադպրոցականների մոտ մեծ դեր են խաղում պատահական արտաքին 

կապերը ընկալվող բովանդակության մասերի միջև: Այսպես, տիկնիկային թատրոնի 

բովանդակությունը պատմելիս 3-4 տարեկան երեխաները աշխատում են պատմել ոչ թե 

ներկայացման բովանդակությունը, իմաստը, այլ ուղղակի բառացիորեն կրկնում են այն, ինչ 



լսել են ու տեսել: Հաճախ փոքր երեխաների հիշողությունը համարում են մեխանիկական, 

սակայն երեխաների կողմից հաստատված կապերը, չնայած էական չեն, այլ պատահական, 

գոյացվում են ոչ թե մեխանիկորեն, այլ նյութի ակտիվ ընկալման ընթացքում: 

Մանկավարժական պրակտիկան ցույց է տալիս, որ նախադպրոցական տարիքի 

երեխաները ընդունակ են մտապահել բովանդակության իմաստային (տրամաբանական) 

կապերը: Մեխանիկական հիշողությունը պարզորոշ երևում է անգիր անելու 

սովորությունից: Եթե դաստիարակը չսովորեցնի մինչև 7 տարեկան երեխաներին տեսնել և 

դուրս բերել գլխավորը լսածի և տեսածի մեջ, երեխաները մեծ դժվարությամբ կկարողանան 

տիրապետել տրամաբանական հիշողությանը: Բառա-իմաստային հիշողության 

զարգացմանը անմիջականորեն ազդում է երևակայության պրոցեսը: Տատանումները 

իրականության և հորինվածի միջև բնորոշ է նախադպրոցականի երևակայությանը: Նրանք 

դեռ չեն զգում կտրվածությունը իրականությունից հեքիաթներում, իրենց հորինված 

պատմվածքներում: 

Նախադպրոցական շրջանի վերջում երեխան սկսում է սովորել կառավարել իր 

հիշողությունը: Հիշողության արդյունավետությունը կտրուկ բարձրանում է, եթե 

երեխաների մոտ ստեղծենք շատ առարկաներ հիշելու հրահանգավորում: Ապացուցված է, 

որ կամածին հիշողությունը ավելի արդյունավետ է նախադպրոցականների մոտ քան ոչ 

կամածինը: Երեխաների մոտ նախադպրոցական տարիքում կարող է կամածին 

հիշողությունը զարգանալ որոշակի նպատակով: Մեծ նշանակություն ունի հիշողության 

համար երեխաների ակտիվությունը: Եթե երեխաների առջև դրված է հետաքրքիր և 

հասկանալի խնդիր, ապա մտապահումը դառնում է ավելի արդյունավետ: Հիշողության 

ծավալի մեծացումը, հիշելու կայունությունը, իմաստային բովանդակության ստեղծագործ 

օգտագործումը ազդում են երեխաների գործունեության վրա: Այդ գործունեությունում 

սկսում է նկատելի դեր խաղալ երեխաների անձնական փորձը, հիշելու ձևերի ու միջոցների 

յուրացումը: 

 

ԵՐԵՎԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ  ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ  ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ  ՏԱՐԻՔՈՒՄ 

Երևակայության զարգացումը կախված է հոգեկան գործունեության ոլորտ հոգեկան 

նշանային ֆունկցիաների ներմուծման հետ հատկապես այն տեսանկյունից, որ նշանների 

հիման վրա երեխան հնարավորություն է ստանում առարկաներին ու երևույթներին 

վերագրել նոր հատկություններ և պայմանական տիրույթներում ստեղծել նոր կապեր ու 



հարաբերություններ: Սա ըստ էության հոգեկան կազմավորումների վերաբովանդակման, 

վերաիմաստավորման գործընթացի ելակետն է, երևակայության ինտենսիվ զարգացման 

սկիզբը: Նախադպրոցական մանկության առաջին շրջանում երեխայի մոտ տիրապետողը 

ռեպրոդուկտիվ (վերարտադրող) երևակայությունն է: Այն մեխանիկորեն վերարտադրում է 

ստացված տպավորությունները պատկերների ձևով: Այդ տպավորությունները երեխայի 

մոտ կարող են ձևավորված լինել հեքիաթների, պատմվածքների, դիտած ֆիլմերի 

արդյունքում: Երևակայության այս տեսակի մեջ դեռևս շատ քիչ համապատասխանություն 

կա իրականության հետ և չկա նախաձեռնողական և ստեղծագործական վերաբերմունք 

կերպարային վերարտադրվող նյութի նկատմամբ: Երևակայության այս տեսակը 

վերականգնում է իրականությունը հիմնվելով ոչ թե ինտելլեկտի, այլ հույզերի վրա: 

Երևակայությունը, ինչպես և այլ հոգեկան գործունեություն, մարդու օնտոգենեզում անցնում 

է զարգացման որոշակի ճանապարհ: Օ. Մ. Դյաչենկոն ցույց է տվել, որ մանկական 

երևակայությունը իր զարգացման մեջ ենթարկվում է այն նույն օրենքներին ինչ հոգեկան 

մյուս պրոցեսները: Ինչպես ընկալումը, հիշողությունը և ուշադրությունը երևակայությունը 

նույնպես ոչ կամածինից (պասիվ) վերածվում է կամածինի (ակտիվ), աստիճանաբար 

անմիջական ձևից անցնում է միջնորդավորված ձևին: Իմացական երևակայությունը 

ձևավորվում է կերպարը առարկայից առանձնացնելու շնորհիվ բառերի միջոցով: Աֆեկտիվ 

երևակայությունը ձևավորվում է այն ժամանակ, երբ երեխան սկսում է  իր «Ես»-ը 

հոգեբանորեն առանձնացնել մարդկանցից և կատարվող արարքներից:  Երևակայության 

այս ֆունկցիան զարգացման առաջին շրջանում կապված է կերպարի առարկայացման 

գործունեության հետ: Այս պրոցեսի շնորհիվ երեխան սովորում է կառավարել իր 

պատկերացումները, փոփոխել դրանք, կատարելագործել, հետևաբար կարգավորել իր 

սեփական երեևակայությունը: Սակայն պլանավորել, նախապես մտքում կազմել ապագա 

գործողությունների ընթացքը երեխան դեռ չի կարող: Նման ընդունակություն երեխաների 

մոտ ձևավորվում է 4-5 տարեկան հասակում: Մանկական աֆեկտիվ երևակայություն 2,5-3 

մինչև 4-5 տարեկան երեխաների մոտ զարգանում է մի քիչ այլ կերպ: Սկզբում բացասական 

էմոցիոնալ ապրումները երեխաների մոտ պայմանականորեն արտահայտվում են լսված 

կամ դիտած հեքիաթների հերոսների մեջ: Դրանից հետո երեխան սկսում է երևակայության 

միջոցով կառուցել այնպիսի իրադրություններ, որոնց շնորհիվ նա ազատվում է իր  

«Ես»-ի սպառնալիքներից: Զարգացման երրորդ փուլում առաջանում են փոխարինող 

գործողություններ, որոնք իրենց իրագործման արդյունքում կարող են հեռացնել հուզական 

լարվածությունը: 
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Խաղի դերը նախադպրոցականի հոգեկանի զարգացման գործում 

Գոյություն ունեն խաղի տարբեր ձևեր՝ շարժական, դիդակտիկ, կոնստրուկտիվ, իմացական 

և այլն:  2-7 տարեկան երեխաների զարգացման գործում հատուկ նշանակություն ունեն 

ստեղծագործ կամ դերային խաղերը: Դերային խաղը Լեոնտևը, Էլկոնինը, Զապորոժեցը 

անվանել են նախադպրոցական տարիքի երեխաների զարգացման առաջատար 

գործունեության ձև: Դերային խաղը առաջանում և պահպանվում է մանկական 

պրակտիկայի այլ ձևերի հետ՝ շրջապատող կյանքի դիտումից, մեծերի հետ զրուցելիս և այլն: 

Ինչպե՞ս կարելի է բացատրել այս մանկական գործունեության էությունը: 19-20-րդ դարում 

տարածվել էին խաղի հետևյալ տեսությունները: Գրոսը գրում է, որ խաղը երիտասարդ 

օրգանիզմի անգիտակցական նախապատրաստումն է կյանքին, օրինակ՝ փոքր աղջիկների 

խաղը տիկնիկների հետ նախապատրաստում է ապագա մոր դերին և այլն: Ուրեմն ըստ 

Գրոսի խաղի աղբյուր հանդիսանում են բնազդները, այսինքն կենսաբանական 

մեխանիզմները: Նրանք միանման են գործում և՛ մարդու, և՛ կենդանու մոտ: Սպենսերը, 

Շիլլերը խաղը բացատրում են երեխաների ավելորդ էներգիայով: Ծախսվելով աշխատանքի 

մեջ, այդ էներգիան սպառվում է խաղային գործողություններում: Բյուլլերը գտնում էր խաղի 

իմաստը այն հաճույքի մեջ, որը ստանում են երեխաները խաղալիս: Ֆրեյդը նշում է, որ 

խաղը երեխաների մոտ ինչպես և մեծերի ծագել է ոչ լիարժեքության զգացումից: 

Չկարողանալով դառնալ բժիշկ, դերասան, վարորդ և այլն երեխան խաղի մեջ է իրագործում 

իր երազանքները: Այս տարբեր բացատրությունների հիմքում ընկած է հետևյալ միտքը՝ 

խաղը երեխաների բնազդային բնագիտական պահանջն է և առաջ է գալիս նրա 

հակումներից ու ցանկություններից: Այս հակումներն ու ցանկությունները ծնվում են 

ինքնաբերաբար և արտահայտվում են նրա խաղերում անկախ նրանից թե ինչպե՞ս և որտե՞ղ 

է այդ երեխան ապրում, ինչպե՞ս և ու՞մ կողմից է դաստիարակվում: Մանկավարժը չի կարող 

նպաստել մանկական խաղի ծագմանը և չի կարող օգտագործել այն խաղացող երեխաների 

զարգացման համար: Գիտնականների մի այլ խումբ ունի սկզբունքային այլ մոտեցում 

խաղի տեսության և նշանակության վերաբերյալ: Կրուպսկայան, Մակարենկոն, Էլկոնինը, 

Ռիմբուրգը խորացրել են խաղի վերլուծությունը և գիտականորեն հիմնավորել այս 

մանկական գործունեությունը: Երեխաների ստեղծագործ (դերային) խաղերը 

բնութագրվում են հետևյալ հատկություններով. 



1. Խաղը իրենից ներկայացնում է շրջապատող մարդկանց կյանքի արտաքին ակտիվ 

արտացոլում երեխաների կողմից: Խաղի սկզբնական ձևերի ուսումնասիրումը և նրա 

զարգացումը փոքր երեխաների մոտ սկսվում է նմանեցումից: 3-4 տարեկան երեխաների 

խաղը ներկայացնում է գործողությունների այնպիսի շղթա, որտեղ վերարտադրվում են 

կյանքի դրվակները: Դպրոցականների մոտ այս խաղը ավելի դետալացված է: 

Միաժամանակ իր մեջ ներառում է ավելի ու ավելի տարբեր պերսոնաժներ ու 

գործողություններ: 

2. Խաղի առանձնահատկություններից է և այն միջոցը, որով երեխան օգտվում է այս 

գործունեությունում: Խաղը իրագործվում է կոմպլեքս գործողություններով և ոչ թե 

առանձին շարժումներով, ինչպես օրինակ՝ նկարչության, գրավորի ժամանակ: Այս 

գործողություններին միանում է խոսքը: Երեխաները պատմում են խաղի 

բովանդակությունը, սյուժեն, նշում գործող անձանց, տալիս շատ բնութագրող հարցեր, 

անում եզրակացություններ և ենթադրություններ: 

3. Խաղը ցանկացած գործունեության նման ունի հասարակական բնույթ, ուստի և կախված 

է և փոփոխվում է մարդու պայմաններին համաձայն: Երեխաների խաղերը փոփոխական 

են, որովհետև արտահայտում են փոփոխվող կյանքը: 

4. Խաղը երեխաների կողմից իրականության ստեղծագործ արտահայտումն է: Խաղալով, 

երեխաները չեն ձգտում մեխանիկորեն վերարտադրել իրականությունը: Նրանք 

ներմուծում են խաղերի մեջ սեփական ֆանտազիան, ստեղծագործությունը: Երեխաների 

ստեղծագործ խաղերում զարմանալիորեն միահյուսված են իրականությունը և հորինվածը՝ 

իրականության ճիշտ վերարտադրման ձգտումը: 

5. Խաղը հանդիսանում է գիտելիքների միջոցների կիրառում, յուրահատուկ վարժեցման, 

հետևաբար երեխաների իմացական և բարոյական ընդունակությունների զարգացման 

ուղի: Խաղը նպաստում է երեխաների անձի բարոյական հատկությունների զարգացմանը: 

Որպեսզի երեխան կազմակերպի այս կամ այն խաղը, օրինակ՝ դպրոց դպրոցը նա արդեն 

պետք է ունենա որոշակի գիտելիքներ, ուստի նա ուշադիր հետևում է մեծերի կյանքին և 

նրանց գործունեությանը: 

6. Խաղը իրենից ներկայացնում է կոլեկտիվ գործունեություն: Խաղի մասնակիցները 

կապվում են իրար հետ մի մտքով, չնայած որ յուրաքանչյուր անձ մասնակցում է խաղին իր 

ֆանտազիայով և ունի իր ստեղծագործ մոտեցումը: Ընդհանուր են դառնում այստեղ այն 



օրենքները, որոնց ենթարկվում են խաղի դերերը, ընդհանուր են դառնում նաև 

ապրումները, կապված խաղային իրադարձություններից: 

7. Բազմակողմանիորեն զարգացնելով երեխաներին ինքը՝ խաղը, նույնպես ենթարկվում է 

փոփոխությունների: Մանկավարժի ղեկավարմամբ խաղը փոփոխվում է. 

ա) Սկզբից մինչև վերջ:  

բ) Առաջին խաղից դեպի մյուսները նույն երեխաների կողմից: Կրկնելով նույն խաղը 

երեխան երբեք չի կրկնում այն, նա հորինում է նոր սյուժե, խաղի նոր տարբերակներ: Խաղը 

մարում է, եթե նրա մեջ չի մտցվում թարմություն: Դրա համար էլ դաստիարակը պետք է 

հուշի երեխաներին խաղի նոր կողմերը, տարբերակները, լցնի խաղը նոր 

բովանդակությամբ:  

գ) Էական փոփոխություն խաղի մեջ լինում են երեխաների հետևյալ հասակում 1 տարեկան 

6 ամսեկան հասակից մինչև 2 տարեկան 2 ամսեկան: Երեխաների մոտ առաջին խաղերը 

հիշեցնում են գործողություններ առարկաների հետ: Այդ գործողությունները ունեն 

արտահայտված նմանեցում՝ արջուկին կերակրելը, տիկնիկին սանրելը և այլն: 3-4 

տարեկանների մոտ խաղերի բնույթը մնում է նույնը, բայց փոխվում են գործողությունները 

դառնալով ավելի բազմազան: 6-7 տարեկան երեխաների խաղերում արդեն պարզորոշ է 

դառնում մարդը որպես գործողությունների սուբյեկտ: 7 տարեկան երեխաների մոտ խաղը 

սկսում է քիչ տեղ զբաղեցնել նրա կյանքում: Նրան հիմնականում փոխարինում է գիրքը, 

ընթերցանությունը: Մտածելակերպի բառային ձևերը, որոնք զարգանում են ուսուցման 

պրոցեսում ազատում են երեխաներին անմիջականորեն և պրակտիկ ձևով ճանաչել 

մարդկանց և աշխարհը: Այս տարիքի երեխաները արդեն կարող են ճանաչել կյանքը լսելով, 

տեսնելով, մտածելով: Մանկավարժների կողմից խաղը կարող է կազմակերպվել որպես 

երեխաների կենսական փորձի կազմակերպում, վարքի կանոնների ամրապնդում և այլն: 

Հատուկ կազմակերպված խաղերը, որտեղ երեխան ստանում է բոլորովին նոր դեր, օգնում է 

նրան հասկանալ այլ մարդու վարքը, մտածելակերպը, յուրացնել նրա դրական կողմերը: 

Դպրոցականներին չնայած նրանք ավելի ինքնուրույն են, նույնպես պետք է բացատրել 

խաղի կանոնները, բովանդակությունը: Բացի դրանից մանկավարժը ծանոթացնում է 

խաղացողների և խաղի հերոսների փոխհարաբերություններին, գործողություններին, 

գործունեության արդյունքներին: Մանկավարժի օգնությունը անհրաժեշտ է հատկապես 

խաղից հետո: Նա պետք է քննարկի և գնահատի կյանքի այն երևույթները որոնց հետ 

խաղացողները նոր են ծանոթացել: Յանկովսկայան արդարացիորեն գտնում է, որ վարքի 



դրական գծերի տեղափոխումը խաղից կյանք ավտոմատ չի կատարվում: Խաղի ընթացքում 

դրական հումանիստական վերաբերմունքի ձևավորումը դեպի մարդը, մտավոր 

ընդունակությունների և իմացական հետաքրքրությունների խորացումը, խաղի պրոցեսում 

զարգացնում են երեխաների հիշողությունը, ուշադրությունը, ստեղծագործական 

երևակայությունը և կամքը: Առաջանում է խոր հուզական բավարարվածություն խաղի, 

խաղի ընթացքում մարդկանց հետ շփվելու ունակությունը ավելի է խորանում և բնական 

դառնում: Խաղի կառավարումը մանկավարժի կողմից իրենից ներկայացնում է խաղի 

հսկայական  ուսուցողական և դաստիարակչական հնարավորությունների կիրառում և 

օգտագործում:  

 

ԽԱՂԻ  ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ 

Կան խաղերի մի քանի տեսակներ: Դրանցից են՝ սյուժետադերային խաղեր, որոնց 

ղեկավարումը պահանջում է թե՛ հոգեբանական, թե՛ մանկավարժական տակտ: Խաղում 

երեխաները դրսևորում են ինքնուրույնություն: Խաղի ժամանակ բացահայտվում են 

յուրաքանչյուր երեխայի հոգեբանական առանձնահատկությունները, 

հետաքրքրությունները, բնավորության դրական հատկաները, ծնողներից և շրջապատից 

տեսածն ու լսածը: Եթե երեխան շատ կիրթ, բարեհամբույր և սիրալիր ձևով է խաղում, ասենք 

մոր դերը, ապա դա հուշում է նրանց տան ջերմ մթնոլորտի մասին: Հակառակ պարագան ևս 

կա. «տան մայրը» կարող է «հորից վախ ունենալ» կամ էլ ծեծի «սեփական երեխային», 

այսպիսով նա ցույց է տալիս իրենց ընտանեկան խիստ և բացասական մթնոլորտը: 

Խաղ-բեմականացումների հիմքում մեծ մասամբ ընկած են հեքիաթները: Հերոսները 

հեքիաթներում առավել ցայտուն եղանակով են ներկայացվում և նրանց շարժուն, դինամիկ 

սիրով են խաղում երեխաները «Պապն ու շաղգամը», «Շունն ու կատուն», «Կիկոսի մահը» 

և այլն: Այստեղ օգտագործվում են ոտանավորներ, երկխոսություններ, որոնցով զարգանում 

է երեխայի խոսքը, հիշողությունը, երևակայությունը, ձևավորվում է ուշադրությունը, 

երեխաները միավորվում են ընդհանուր ապրումներով, սովորում են համաձայնեցված 

գործել, ենթարկել իրենց ցանկություններն ու հետաքրքրությունները ընդհանուր 

պահանջներին: Այս խաղերում դաստիարակվում է համարձակություն, ակտիվություն, 

զսպվածություն, հայրենասիրություն և այլ բարձր մարդկային արժեքներ: Հեքիաթների 

ամենադրական ազդեցությունն այն է, որ ունենալով բարի ավարտ՝ երեխաներին ուղղում է 

դեպի բարին, սովորեցնում նրանց վարվել իսկական բարձր բարոյական արժեքներով լեցուն 



անձնավորության նման, ունենալ հասուն և միաժամանակ բարի մանկական 

մտածելակերպ և վարմունք: 

Կառուցողական խաղերի հիմնական բովանդակությունը արտաքին աշխատանքի 

արտացոլումն է կառույցների ու նրանց հետ կապված գործողությունների միջոցով: Այստեղ 

երեխաները միավորվում են ընդհանուր հետաքրքրություններով, քանզի սրանք 

հիմնականում խմբակային բնույթ են կրում: Այս խաղերում երեխաները ծանոթանում են 

մարդկանց տարբեր գործունեության, տեխնիկայի, նրա օգտագործման եղանակների հետ: 

Այս խաղերի ծավալմանը նպաստում են նյութերի ճիշտ դասավորումն այնպես, որպեսզի 

երեխաները կարողանան նրանցից ազատ օգտվել, խաղալուց հետո դասավորել իրենց 

տեղերում: Նման խաղերի միջոցով բացահայտվում է երեխայի երևակայելու 

կարողությունը: Անցկացված հետազոտությունները ցույց տվեցին, որ այն երեխաները, 

ովքեր սոցիալապես ավելի վատ պայմաններում են ապրում, նման խաղերում պարզ 

կոնստրուկցիա են օգտագործում (տան կողքին մի փոքրիկ, համեստ բակ կա), իսկ 

սոցիալապես ապահովված երեխաները մտածում են ավելի բարդ կոնստրուկցիաներ (շքեղ 

առանձնատուն ավտոտնակով, շքեղ բակով, լողավազանով): 

Դիդակտիկ խաղերը ևս բնորոշ են 5-7 տարեկան երեխաներին, քանզի սրանք 

բովանդակության և խաղային ձևի յուրահատուկ միավորված համակարգեր են: Այս 

խաղերը մեծ չափով նպաստում են ինքնուրույն և ակտիվ մտածողության, խոսքի, 

հիշողության, երևակայության, ուշադրության զարգացմանը: Այս խաղերում առաջարկվող 

խնդիրները երեխաներից պահանջում են կենտրոնացում, կամային ուշադրություն, 

մտավոր ջանքեր, յուրացնում են մտավոր և պրակտիկ խնդիրների լուծման ռացիոնալ 

ձևերը: Այս խաղերի կենտրոնը խաղալիքն է: Դրանք պետք է լինեն տարբեր գույնի, տարբեր 

նյութերից պատրաստված, որպեսզի նպաստեն զգայական զարգացմանը, խոսքի 

ձևավորմանը, հարստացմանը: Սա իհարկե, կարևոր է այս տարիքի երեխաների համար, 

քանզի նրանց միջոցով երեխաները նախավարժվում են դպրոցին, ձևավորվում է դասերին 

պահանջվող ուշադրության կենտրոնացման ունակությունը: 

Սեղանային խաղերը անց են կացվում սեղանի շուրջ, 2-4 հոգով: Սրանք տարբեր խաղ-

պիտույքներ են՝ առարկայական լոտոներ, նկարներ, թեմատիկ խաղեր: Այս խաղերը 

պահանջում են վերհիշել և օգտագործել ստացած գիտելիքները: Երեխաները հատկապես 

սիրում են մրցույթային տարրեր պարունակող, ճարպկություն, համարձակություն, 



արագություն պահանջող խաղեր: Այս խաղերում ի հայտ է գալիս նրանց ուշադրությունը 

կենտրոնացված պահելու կարողությունը: 

Շարժական խաղերն ուղղված են երեխաների ֆիզիկական զարգացմանը, նրանց 

շարժումների, քայլերի, վազքի, թռիչքի, մագլցման, սողալու, նետելու, բռնելու 

կարողությունների ձևավորմանը: Այս դեպքում երեխային հասկանալի է դառնում առողջ 

ապրելակերպ վարելու անհրաժեշտությունը, որ «պետությանն ու հասարակությանը 

անհրաժեշտ են առողջ մարդիկ»: Երեխան իր ընկերների հետ հաղթահարում է մի շարք 

խոչընդոտներ, դժվարություններ և ստանում մեծ բավականություն, ուրախանում իր և 

ուրիշների հաջողություններով: Անհրաժեշտ է ֆիզիկապես առողջ երեխայի մոտ 

դաստիարակել հարգանք և օգնելու պատրաստակամություն ֆիզիկապես ոչի լիարժեք 

մարդկանց, ովքեր չպիտի զգան տարբերություն իրեն և առողջ մարդկանց միջև, պիտի 

քաջալերվեն իրենց նույնիսկ փոքրիկ հաղթանականերով և չպիտի հուսալքվեն 

ձախողումներից և այս կամ այն բանը անել չկարողանալուց: 

Նախադպրոցական տարիքի վերջում երեխաների մոտ հոգեբանորեն վերընթաց 

ճանապարհ է անցնում երեխաների հոգեկանի զարգացման բոլոր փուլերը, երեխան 

նախապատրաստվում է դպրոց գնալ: Այս տարիքում երեխաները սկսում են ծանոթանալ 

հնչյուններին և տառերին,սովորում են գրել, կարդալ, որոնք զգալիորեն հեշտացնում են 

կրթադաստիարակչական ուղղությամբ նախատեսվող ծրագրի յուրացումը: Այս ամենը 

տեղի է ունենում երեխաների տարիքային և հոգեբանական առանձնահատկությունների 

զարգացման շնորհիվ, որոնց առկայությամբ կուտակվում են գիտելիքներ, ձեռք բերվում 

զգայական փորձ, ունակություններ, քանի որ երեխան խոսքի զարգացման միջոցով 

կարողանում է ակտիվ կերպով շփման մեջ մտնել հասարակական միջավայրի 

մեծահասակների և նույնիսկ իրենցից փոքրերի հետ և այս ճանապարհով զարգացնել 

ճանաչողական կարևոր գործընթացներ, ինչպիսիք են ըմռնումը, հիշողությունը, 

ուշադրությունը, կամքը, երևակայությունը և այլն, գործընթացներ, որոնք պետք է 

նախանշեն երեխաների կրթության և դաստիարակության կարևոր խնդիրների 

իրականացումը: Այս բոլոր գործընթացների զարգացումը տարվում է համապատասխան 

մանկավարժա- հոգեբանական մեթոդ մեթոդիկաների  կիրառմամբ, որոնք պետք է 

համապատասխանեն յուրաքանչյուր տարիքային շրջաբաժանման հոգեբանական 

առանձնահատկություններին: Երեխաների տարիքային համապատասխան 

փոփոխությունների և առանձնահատկությունների համապատասխան էլ փոխվում են 

պարապմունքների և դաստիարակության մեթոդիկաները, ըստ որոնց, որքան փոքր է 



երեխան, այդքան ավելի շատ է պետք, որ կիրառվեն դիտողական պարագաներ, իսկ հետո 

տարիքի աճմանը զուգընթաց զարկ է տրվում երկրորդ ազդանշանային համակարգի 

զարգացմանը, որը նախահիմք է բոլոր այն կարևոր ֆունկցիաների համար, ինչը 

հետագայում որոշելու է երեխաների տեղը հասարակության մեջ: 

 

Թեմա 5 

Արդյունավետ կառավարում և հաղորդակցություն 

Հաղորդակցումը որոշում է անձի վարքագիծը, ձևավորում է նրա գիտակցությունը և 

ինքնագիտակցությունը, խթանում է անձի զարգացումը, կազմակերպում է մարդկանց 

համատեղ գործունեությունը: Այդ առումով չափազանց մեծ է մանկավարժական 

հաղորդակցման դերը դաստիարակության ու ուսուցման գործընթացի կազմակերպման, 

դպրոցականների անհատական զարգացման գործում: Կենդանի, անմիջական 

հաղորդակցման միջոցով իրագործվում է սոցիալական, կուլտուրական, բարոյական, 

գեղագիտական արժեքների փոխանցումը հասունացող սերնդին: Հաղորդակցման 

ընթացքում և հաղորդակցման միջոցով է կատարվում ուսուցիչ դաստիարակի 

դաստիարակչական ներգործությունները իր սաների գիտակցության ու վարքի վրա: 

 Հաղորդակցումը պահանջում է ոչ միայն գիտելիքներ ու ընդհանուր 

կուլտուրա, այլ նաև ստեղծագործական ինտուիցիա: 

 Մանկավարժական հաղորդակցումը իրագործվում է 

ուսումնադաստիարակչական աշխատանքի բոլոր բնագավառներում ու փուլերում: 

Կարելի է մատնանշել ուսուցիչ դաստիարակի գործունեության այս տեսակները, որոնցում 

հաղորդակցումը ստանում է առանձնահատուկ նշանակություն. 

 փոխադարձ վստահության ու հարգանքի եղանակի ստեղծում դասարանում 

 փոխըմբռնում ուսուցիչ դաստիարակի և նրա սաների միջև 

 սովորողների խորհրդատվություն ուսումնադաստիարակչական նպատակներով 

 ստեղծագործական աշխատանքի մթնոլորտի ստողծում դասարանում 

 օգնություն աշակերտներին` նրանց անձնական խնդիրների, կոնֆլիկտների լուծման 

գործում 

 փոխընբռնման մթնոլորտի ստեղծում աշակերտների միջև 

 անկախության և իր նկատմամբ պատասխանատվության զգացմունքի զարգացում 



 նպաստել ուսուցիչների և աշակերտների հետաքրքրություններն ու պահանջմունքները 

հասկանալուն: 

 Մանկավարժական հաղորդակցման կրողը և ստեղծողը ուսուցիչ 

դաստիարակ անձնավորությունն է: 

 Մանկավարժական հաղորդակցման կրողը և ստեղծողը ուսուցիչ դաստիարակ 

անձնավորությունն է, որը արդյունավետ դասապրոցես անցկացնելու համար պետք է ճիշտ 

և գրագետ խոսելու հմտություն ունենա: Անհրաժեշտ է, որ ուսուցիչը հաղորդակցման 

ընթացքում լինի բարեհամբույր և հավասարակշռված: Զրույցը պետք է վարել հանգիստ, 

խաղաղ միջավայրում: 

Ի՞նչ է մանկավարժական հաղորդակցումը 

Մինչև վերջերս մանկավարժական հաղորդակցում էր համարվում ուսուցման և 

դաստիարակության նպատակով ուսուցչի և աշակերտի միջև կառուցվող խոսքային 

հաղորդակցումը: Սակայն, իր լայն իմաստով, այն ընդգրկում է բոլոր այն հաղորդակցման 

ձևերը, որոնց ընթացքում տեղի է ունենում ուսուցում, դաստիարակություն, ձևավորում և 

զարգացում: Այս առումով, որպես մանկավարժական հաղորդակցում կարելի է դիտարկել 

և ուսուցիչ-աշակերտ, և ծնող-երեխա, և դասախոս-ուսանող հաղորդակցումը, իսկ արդի 

ուսուցման համագործակցային մեթոդի արդյունավետության տեսանկյունից, նաև 

ուսանող-ուսանող, աշակերտ-աշակերտ հաղորդակցումը: Այն նշանակալի է դառնում 

հատկապես այնպիսի խնդիրների լուծման ընթացքում, ինչպիսիք են առարկայական 

ուսուցումը, դաստիարակությունը` շփման և համատեղ գործունեության տեսանկյունից: 

Ըստ  Վ. Ցելյուկոյի՝ Մանկավարժական հաղորդակցումը մասնագիտական 

հաղորդակցություն է ուսուցչի և աշակերտի միջև դասի ու արտադասարանական շփման 

ընթացքում, որն ունի որոշակի մանկավարժական գործառույթներ, ուղղված է բարենպաստ 

հոգեբանական կլիմայի ստեղծմանը, ուսումնական գործունեության և ուսուցիչ-աշակերտ 

հարաբերությունների լավացմանը` ուսումնական խմբի շրջանակներում: 

Այլ կերպ ասած` այն հարաբերությունների հաստատման, կազմակերպման ու 

զարգացման, աշակերտի և ուսուցչի փոխըմբռնման ու փոխազդեցության բազմաբնույթ 

գործընթաց է, որը ծնվում է համատեղ գործունեության նպատակներից»: 

Հաղորդակցությունը կայուն բնածին և բնական վարքագիծ է և այն զարգանում է մեր 

տարիքի հետ  զուգընթաց: Մենք փորձում ենք շտկել մեր խոսքը, մշակել ժեստերը: 

Հաղորդակցական  գործառույթների շնորհիվ հաղորդակցության գործընթացում 



մարդկանց միջև հաստատվում են փոխհարաբերությունների անհատական, խմբային և 

հասարակական մակարդակում:  

Ըստ մանկավարժ Վ. Դյաչենկոյի, դիդակտիկան` ուսուցումը մարդկանց միջև հատուկ 

կերպով կազմակերպված հաղորդակցություն է, որի ընթացքում վերարտադրվում  ու 

յուրացվում է պատմահասարակական փորձը` մարդկային գործունեության բոլոր 

տեսակները: Այսինքն ուսուցման որակը ուղիղ կապ ունի ուսուցման գործընթացի 

մասնակիցների միջև հաղորդակցման որակի հետ: Պարզ է, որ հաղորդակցման 

կարողությունները պետք է ձևավորվեն հենց դպրոցում, հենց այն պատճառով, որ ազդում 

է ուսուցման որակի վրա:Այն տեղի է ունենում ուսուցչի անմիջական ղեկավարությամբ: 

Հաղորդակցման գործընթացի կառուցվածքը, տարրերը և գործառույթները 

Հաղորդակցումը իրենից բարդ գործընթաց է ներկայացնում, ուստիև ունի իր կառուցվածքը, 

բաղադրատարրերը, մեխանիզմները, գորխընթացային փուլերը և կողմերը: 

Հաղորդակցման գործընթացի կառուցվածքային տարրերն են` 

 հաղորդակցության սուբյեկտները 

 հաղորդակցման միջոցները 

 հաղորդակցվողների պահանջմունքները 

 հաղորդակցման արդյունքները 

Հաղորդակցման սուբյեկտները մարդիկ են: Հաղորդակցում կարող է տեղի ունենալ 

երկու կամ ավելի մարդկանց միջև: 

Հաղորդակցումը կատարում է մի շարք կարևոր գործառույթներ: Այդ գործառույթներից են` 

 հաղորդակցման միջոցով մենք բավարարում ենք  մեր հաղորդակցվելու պահանջմունքը 

 մենք հաղորդակցվում ենք, որպեսզի պահենք և կատարելագործենք մեր 

ինքնաճանաչողությունը 

 հաղորդակցման միջոցով մենք կատարում ենք մեր սոցիալական պարտականությունները 

 հաղորդակցման միջոցով կառուցում ենք մեր փոխհարաբերությունները 

 հաղորդակցման ժամանակ մենք կատարում ենք  տեղեկատվության փոխանակում 

 մենք հաղորդակցվում ենք, որպեսզի ազդենք ուրիշների վրա:  

Հաղորդակցման գործառույթներ ասելով մենք հասկանում ենք  այն դերերը կամ 

խնդիրները, որոնք իրականացվում են հաղորդակցման միջոցով: 

Հաղորդակցության գործընթացը ունի բազմաթիվ կողմեր, որոնց ամբողջությունն էլ 

կազմում է դրա բովանդակությունը: Սովորաբար առանձնացնում են հաղորդակցման 

գործընթացի հետևյալ կողմերը՝ հաղորդակցում, ընկալում, շփում, փոխգործություն, 

փոխներգործություն: 



Հաղորդակցման գործառույթի շնորհիվ մարդիկ շփվում են միմյանց հետ, հաստատում 

կապեր ու հարաբերություններ, որոնց հիման վրա էլ նրանց միջև ստեղծվում են 

հայացքների, գաղափարների ընդհանրության, հոգեբանական ու բարոյական 

մտերմության դաշտ, համատող գործունեություն ծավալելու և խնդիրներ լուծելու 

անհրաժեշտ ու բավարար նախադրյալներ: Հաղորդակցման ընթացքում մարդիկ 

փոխգործում և փոխազդում են միմյանց վրա, ընկալում ու գնահատում և մեկնաբանում-

բացատրում մեկը մյուսի վարքագծի պատճառները: 

Հաղորդակցական  գործառույթների շնորհիվ հաղորդակցության գործընթացում 

մարդկանց միջև հաստատվում են փոխհարաբերությունների անհատական, խմբային և 

հասարակական մակարդակում: Քանի որ մանկավարժը հիմնականում հաղորդակցվում է 

իր սաների հետ, ապա  նրան անհրաժեշտ են տարբեր հմտություններ` տարբեր 

իրավիճակներում աշակերտների նկատմամբ ճիշտ վերաբերմունք դրսևորելու և 

արտահայտելու համար: Աշակերտները ենթագիտակցաբար ընկալում են մանկավարժի 

կիրառած բոլոր հաղորդակցական գործոնները և համապատասխան վերաբերմունքով 

արձագանքում են դրանց: 

Մասնագիտական մանկավարժական հաղորդակցական կարողությունները  Վ.Մ. 

Ցելյուկոն դասակարգել է երեք խմբով` 

1.Միջանձնային հաղորդակցական 

2.Միջազգային փոխազդեցության 

3.Այլ մարդկանց ընկալման և հասկացման կարողություններ 

Մանկավարժական հաղորդակցման հիմնական սկզբունքները 

Հաղորդակցման ժամանակ հաճախ են ծագում դժվարություններ, արգելքներ, որոնք 

ունենում են թե հոգեբանական, թե սոցիալական դրդապատճառներ: Մանկավարժական 

պրակտիկայում դրանք ծագում են հիմնականում այն պատճառով, որ հաղորդակցվող մի 

կողմը` երեխան, գտնվում է ինքնաճանաչողության փուլում և ունի ցայտուն 

արտահայտված ինքնահաստատման պահանջմունք: Մյուս կողմը` մանկավարժը, 

մշտապես փորձում է գերակայող դիրք ընդունել և երեխային ենթարկել իր հրահանգներին 

և պահանջներին: Այստեղից ծագում են հաղորդակցական տարամակարդակ 

հարթություններ: 

Ընդհանուր առմամբ հաղորդակցման ժամանակ առաջացած արգելքները ծագում են. 

 սոցիալական դիրքի ընկալման  

Մանկավարժական հաղորդակցման ոճեր և մոդելներ 



Մանկավարժական հաղորդակցման արդյունավետությունը մեծապես կախված է 

մանկավարժի կողմից հաղորդակցման բոլոր տարրական բաղադրիչները  ճիշտ և 

ներդաշնակ համադրումից: 

 Հաղորդակցման ոճը որոշիչ նշանակություն ունի ուսուցման և 

դաստիարակության գործընթացի արդյունավետության, ինչպես նաև անձի ձևավորման, 

խմբում միջանձնային հարաբերությունների հաստատման որակի վրա: 

Դասի ժամանակ մանկավարժը պետք հնարավորինս լինի նրբանկատ չնչին իսկ 

փոփոխությունների նկատմամբ, անընդհատ հարմարեցնի մանկավարժական 

ներգործության մեթոդները` տվյալ իրավիճակին համապատասխան: 

Ընդհանուր առմամբ տարբերակվում են գործունեության մի քանի ոճեր, որոց շարքում 

կառանձնացնենք նրանք, որոնք առավել բնորոշ են ժամանակակից ուսուցիչներին: 

Դեմոկրատական ոճը բնորոշվում է ուսուցչի օբյեկտիվ, հարգալից վերաբերմունքով 

աշակերտի նկատմամբ, յուրաքանչյուրի անհատական հատկանիշների, 

պահանջմունքների և անձնական փորձի հետ հաշվի նստելու ձգտումով: Նրա խոսքային 

վարքագծին բնորոշ են ճկունությունը, կարծրատիպերի բացակայությունը: 

Ավտորիտար ոճին բնորոշ է գործնական մոտեցումը, հաղորդակցության 

կառուցման  ժամանակ հստակ արտահայտված ցուցումները, պահանջները, որոնց 

հիմքում դրված են աշակերտի նկատմամբ «միջինացված» պատկերացումները: Որպես 

կանոն այսպիսի ուսուցիչը կառավարվում է հնարավորությունների գնահատման 

ընդունված կարծրատիպերով: 

Մաքուր հաղորդակցական ոճ պրակտիկայում չի հանդիպում: Սակայն դրանց այս 

կամ տեսակի գերակշռումով է պայմանավորում մանկավարժի անհատական 

հաղորդակցական ոճը, հետևաբար նրա գործունեությանև հաղորդակցման որակը: 

Անհատական ոճի ձևավորումը չի կատարվում անմիջապես, այն ձևավորվում է 

երկարատև պրակտիկ գործունեութան ընթացքում, իհարկե եթե մանկավարժը դրսևորում 

է ինքնավերլուծություն,ինքնաքննադատություն, անընդհատ աշխատում է իր դրական 

հատկանիշների զարգացման ու բացասականների վերացման վրա: Ոճի դրական ու 

բացասական դրսևորումների մասին է խոսում սովորողների վերաբերմունքը` 

մանկավարժի և նրա կողմից դասավանդվող առարկայի նկատմամբ: 

Հաղորդակցման ժամանակ մանկավարժի առաջին դիրքորոշումը արտացոլում է 

նրա կողմնորոշումը դեպի անձը, ամեն հարցում նա իր մեջ փնտրում  է է թերություններ ու 



ձեռքբերումներ: Երկրորդի ժամանակ մանկավարժը փորձում է դիմացինի մեջ գտնել 

հաղորդակցմանը խանգարող հատկանիշները: 

Մանկավարժի ոչ խոսքային հաղորդակցումը 

Ոչ խոսքային հաղորդակցումը մարդու շարժումների, դիրքի, տեսքի և ձայնի 

դրսևորումներն են` խոսքային տեղեկությունների, երկխոսության փոխանցման ժամանակ: 

Ոչ խոսքային հաղորդակցման միջոցները ծառայում են խոսքի իմաստի շեշտադրումը 

ուժեղացնելու համար: Կինետիկան գիտություն է, որն ուսումնասիրում է շարժումներն ու 

ժեստերը հաղորդակցման ընթացքում:   

Մանկավարժը պետք է ունենա հստակ խոսքային և ոչ խոսքային հաղորդակցկան, ինչպես 

նաև, դրանք կարդալու կարողություններ և հմտություններ: Դրանով իսկ նա կարող է 

ուժեղացնել հաղորդվող գիտելիքների, խրատի, խրախուսանքի ազդեցությունը, ավելի 

ազդեցիկ դարձնել մատուցվող նյութի բովանդակությունը, ինչպես նաև երեխային  ճիշտ 

ընկալելու հավանականությունը: Մանկավարժը նաև պետք է հասկանա ժեստերի լեզուն, 

որպեսզի ժամանակին նկատի ուշադրության շեղումը, հոգնածությունը և գտնի 

հետաքրքրությունը գրգռող միջոցներ, թուլացնի հոգեկան լարվածությունը, հանգստի 

դադար տա և համախմբի բոլորի ուշադրությունը: Հաղորդակցման կառուցման ժամանակ 

պետք է հաշվի առնել նաև հնարավորինս մեծ թվով հանգամանքներ, որոնք կարող են 

նպաստել դրա արդյունավետության մեծացմանը: Դրանցից են անձի որոշ 

պահանջմունքներ. 

 Ուշադրություն 

 Ապահովություն 

 Գնահատում, խոստովանություն 

 Անպայման սեր 

 Խրախուսանք 

 Պատիժ 

Ոչ խոսքային հաղորդակցման ժամանակ մեծ նշանակություն ունեն մշակութային 

տարբերություները: Օրինակ` քաղաքակիրթ երկրներում զրուցակցի աչքերին չնայելը 

նշանակում է վիրավորանք, իսկ որոշ երկրներու այն կարող է արտահայտել հարգանք և 

պատկառանք: Եթե մարդը ցուցամատով և բութ մատով օղակ է կազմում, ապա ԱՄՆ-ում 

նշանակում է «լավ», իսկ Ֆրանսիայում` «0», ոչինչ, արժեք չունեցող, Գերմանիայում, 

Բրազիլիայում, Ավստրալիայում` անշհնորք, վուլգար վիրավորական ժեստ : 



Մանկավարժի ոչ խոսքային հաղորդակցումը շատ կարևոր է, քանի որ շատ դեպքերում, 

օրինակ` դասի ընթացքում մանկավարժը, առանց դասը միջամտելու, կարողանում է 

ժեստի միջոցով նկատողություն տալ այն աշակերտին, որը իրեն վայելուչ չի պահում:                                             

Մանկավարժական կոնֆլիկտներ 

Մանկավարժական հաղորդակցման ընթացքում չի բացառվում նաև կոնֆլիկտային 

իրավիճակների առկայությունը: Մարդու կյանքը իրենից ներկայացնում է հաճախակի 

անցում մի կոնֆլիկտային իրավիճակից մյուսին: Լատիներենից թարգմանաբար կոնֆլիկտ 

(coflioctus) նշանակում է հակառակ հետաքրքրությունների, հայացքների, լուրջ 

տարաձայնությունների, վեճերի բախում: Սողոմոն Իմաստունը իր առակներից մեկում 

գրել է. Բարկացկոտ մարդը կռիվ կգրգռ, բայց երկայնամիտը վեճը կհանգստացնե. 

ուրախություն է մարդու համար իր բերանի պատասխանը. և խոսքն իր ժամանակին` ինչ 

լավ է: Մարդու հետ զուր տեղը մի վիճիր, եթե նա քեզ չարություն չի արել »: 

Մանկավարժը անընդհատ կարող է հայտնվել բախումնավտանգ իրավիճակներում, 

քանի որ հաղորդակցում է տարբեր բնավորությունների, հետաքրքրությունների, տարբեր 

ընտանիքներից սերված երեխաների, ծնողների, վարչական աշխտողների ու 

գործընկերների հետ: Ուստի նա պետք է ունենա «բախումնավտանգ իրավիճակները 

կանխատեսելու և կանխելու հզոր զինանոց»: Կոնֆլիկտները լինում են. 

 ներանձնային 

 միջանձնային 

 ներխմբային 

 միջխմբային 

Կոնֆլիկըային մարդիկ լինում են` 

 կոպիտներ 

 ագրեսիվներ 

 բռնկվողներ 

Նման մարդկանց համապատասխան արձագանքելու համար կարևոր է ատրիբուցիան` 

այսինքն վարքագծի պատճառների բացահայտումը: 

Իր մանկավարժական պրակտիկայում ուսուցչի ռեակցիան աշակերտների 

արարքներին, ներկայացնում է մանկավարժական ներգործությունների մի ամբողջ 

հմալիր` դաստիարակչական, ուսումնական, կրթական, զարգացնող և ձևավորող 

բաղադրատարրերով: 



Ինչպես ասել է Սիմոն Սալովեչիկը՝ Ուսուցումը պայքար է աշակերտի հետ, այն 

բացառում է մենամարտը, այն համագործակցություն է, հաղորդակցություն: Բախումներից 

խուսափելու միջոցներն են բարյացկամությունը, համբերությունը, 

արժանապատվությունը, մարդկայնություննը, փոխադարձ հարգանքը»: 

 Մանկավարժը տիրապետելով հաղորդակցման հմտությանը կարող է 

բազմատեսակ կոնֆլիկտային իրավիճակից դուրս գալ: Հաղորդակցման հմտությունները 

ձեռք են բերվում կյանքի ընթացքում: 

Եթե դասարանը համեմատենք նավի հետ, նավապետը այս դեպքում ուսուցիչն է, որի 

խոսքը ինչպես ասել է Միշել դե Մոնտեն, եթե կառուցվում է աղմուկով, ցույց է տրվում, թե 

ինչքան թույլ է իր արտահայտած միտքը: Ուստիև ուսուցիչը պետք է ամեն րոպե, ամեն 

վայրկյան գիտակցի, որ իր արտահայտած յուրաքանչյուր միտք պետք է լավ կշռադատված 

լինի, քանի որ այստեղ երեխաներն են` իրենց հատուկ բնորոշ հոգեբանությամբ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ՀԱՄԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ՆԵՐԱՌՈՒՄ 10-ժամ 

N Թեմայի վերնագիրը Ժամեր   

Տեսակա

ն 

  Գործնական Նպատակ Վերջնարդյունք 

1.  Ներառական կրթության 

փաստահենք ընկալում: 

Ներառական կրթության 

իրավական 

կարգավորումներ: 

 

Ներառական կրթության 

հիմքերը կարգավորող 

իրավական ակտերը: 

    

  

 

1ժամ 

 

   

 

Ուսումնասիրել 

ներառական 

կրթության 

իրավական 

կարգավորումն

երը: 

Ներառական 

կրթությունը 

մարդու 

իրավունքի 

տեսանկյունից, 

տալ 

մեկնաբանությո

ւններ: 

2.  Երեխաների ու նրանց 

կրթական կարիքների 

բազմազանությունը: 

 

Սովորողների 

կրթության կարիքների 

բացահայտում և 

գնահատում: 

 

 

1ժամ 

 

1 ժամ 

Բացահայտել և 

գնահատելկրթո

ւթյան 

առանձնահատ

ուկ 

պայմանների 

կարիք ունեցող 

երեխաների  

կարիքների 

առանահատկու

թյունները։ 

Կարող է 

վերհանել սանի 

սահմանափակ

ումները դրանց 

հաղթահարման

ը նպաստող 

գործոնները։ 

3.  Կրթության 

կազմակերպման 

մանկավարժահոգեբան

ական աջակցության 

ծառայություններ` 

դպրոցական, 

տարածքային և 

հանրապետական 

մակարդակներ: 

 

Կրթության 

կարզմակերպման 

մանկավարժահոգեբան

ական  աջակցության 

ծառայությունների 

աշխատանքները: 

 

 

1ժամ 

 

1ժամ 

Պլանավորել 

մանկավարժահ

ոգեբանական 

աջակցության  

մեխանիզմներ 

սաների 

մասնակցությու

նն ապահովելու 

նպատակով  

Մանկավարժա

կան 

աշխատողը 

կարող է 

կազմակերպել 

պարապմունքն

եր կրթության 

առանձնահատ

ուկ 

պայմանների 

կարիք ունեցող 

սանի կրթական 

գործընթացը,կի

րառել 

անհրաժեշտ 

գործիքակազմ 



4.  Ներառվող 

դասավանդում 

ռազմավարություններ, 

մոտեցումներ, կրթական 

ծրագրերի 

հարմարեցումները:  

 

Տարբերակված 

ուսուցում անհատական 

ուսուցման 

պլանավորում: 

 

 

 

1ժամ 

         

1ժամ 

 

 

 

       Զարգացնել 

կրթության 

առանձնահատ

ուկ 

պայմանների 

կարիք ունեցող 

երեխաների 

կրթության 

գործընթացը 

արդյունավետ 

կազմակերպել

ու 

կարողություն

ները      

 Տիրապետել 

ներառական 

կրթության 

ծրագրերի 

մշակմանը և 

կիրառմանը: 

5.  Համագործակցությունն 

ու 

փոխհարաբերություննե

րը ներառական 

կրթության 

համատեքստում:  

 

Ուսուցիչ-ծնող-

մասնագետ 

համագործակցության 

կարևորության 

դիտարկումը: 

 

 

 

1ժամ 

    

 

1ժամ 

 

Զարգացնել  

արդյունավետ 

համագործակց

ության ձևերը և 

մանկավարժահ

ոգեբանական 

աջակցության 

ծառայությունն

երի 

համագործակց

ության 

շրջանակը 

Տիրապետել  

արդյունավետ 

համագործակց

ության 

կազմակերպմա

ն 

ձևերին,խոչընդ

ոտները 

հաղթահարելու 

մեթոդներին: 

6.  Ամփոփիչ ստուգում  1 ժամ   

7.  Ընդամենը՝  5 ժամ 5 ժամ   

 

 

«ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔԻ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ԿՐԹԱԿԱՆ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ» ԴԱՍԸՆԹԱՑ-10 ԺԱՄ 

 Թեմա դասա

խոսու

թյուն 

գործ

նակ

ան 

Նպատակ  վերջնարդյունք 

1. 

 

Նախադպրոցական 

տարիքի երեխաների 

զարգացման և 

կրթական 

1  Նախադպրոցական 

ուսումնական  

հաստատության 

աշխատողին ծանոթացնել 

Նախադպրոց

ական 

ուսումնական  

հաստատությ



արդյունքների 

գնահատում» բաժնի 

նպատակը, 

խնդիրները, 

ակնկալվող 

վերջնարդյունքները: 

Նախադպրոցական 

կրթության պետական 

կրթական 

չափորոշիչի  33-րդ 

կետում ամրագրված 

նախադպրոցական 

տարիքի երեխաների 

գնահատումը, 

գնահատման 

միջոցները՝ 

շարունակական 

դիտարկում, 

փաստագրում և 

անհատական 

թղթապանակների 

վարում: 

գնահատուման 

խնդիրներին,  միջոցներին՝ 

շարունակական 

դիտարկում, փաստագրում 

և անհատական 

թղթապանակների վարում: 

ան 

անկավարժակ

ան աշխատողը 

կիմանա 

սաների 

զարգացման 

ընթացքի 

դիտարկման և 

գնահատման 

համակարգի 

հիմնական 

միջոցները, 

դրանց 

կիրառման 

դերն ու 

նշանակությու

նը։ 

2. Նախադպրոցական 

տարիքի երեխաների 

առաջխաղացման 

գնահատման 

գլխավոր նպատակը 

ա/Գնահատման 

սկզբունքները: 

բ/Գնահատման 

տեսակները: 

Ձևավորող 

գնահատում 

2 1 Նախադպրոցական 

ուսումնական  

հաստատության 

աշխատողին ծանոթացնել 

գնահատուման 

սկզբունքներին, 

տեսակներին, ձևավորող 

գնահատմանը 

Նախադպրոց

ական 

ուսումնական  

հաստատությ

ան 

անկավարժակ

ան 

աշխատողը 

կտիրապետի 

գնահատումա

ն 

սկզբունքների

ն, 

տեսակներին, 

ձևավորող 

գնահատմանը 

3. ՀՀ նախադպրոցական 

ուսումնական  

հաստատության 

գործունեության 

ներքին ու արտաքին 

գնահատման 

2 1 Ծանոթացնել 

նախադպրոցական 

ուսումնական  

հաստատության 

գործունեության ներքին ու 

արտաքին գնահատման 

չափանիշներն 

Նախադպրոց

ական 

ուսումնական  

հաստատությ

ան 

անկավարժակ

ան աշխատողը 



չափանիշներն ու 

իրականացման 

կարգը 

ա/ գործունեության 

ներքին  գնահատման 

չափանիշները 

բ/ նախադպրոցական 

ուսումնական  

հաստատության 

գործունեության 

արտաքին 

գնահատման 

չափանիշները 

կտիրապետի 

նախադպրոցա

կան 

ուսումնական  

հաստատությ

ան 

գործունեությա

ն ներքին ու 

արտաքին 

գնահատման 

չափանիշներն 

4. Գնահատման 

նյութերի՝ 

առաջադրանքների, 

ռուբրիկների մշակում 

1 1 Ծանոթացնլ գնահատման 

նյութերի՝ 

առաջադրանքների, 

ռուբրիկների մշակման 

առանձնահատկություններ

ին։ 

Կկարողանա 

կիրառել 

ձևավորող 

գնահատման 

գ:ործիքներ և 

ռուբրիկներ 

՝ըստ 

նպատակի 

 Ամփոփիչ ստուգում 1    

 Ընդամենը` 10  ժամ 7 3   

 

 

«ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՆԵՐ» ԲԱԺԻՆ-40 ժամ 

 
Թեմա դասա

խոսու

թյուն 

գործ

նակ

ան 

Նպատակ Վերջնարդյունք 

1. 

 

Նախադպրոցական 

մանկավարժության 

հասկացությունների 

համակարգը 

2 
 

Ձևավորել 

պատկերացումներ 

մանկավարժության 

հասկացություններ

ի համակարգի 

մասին, սահմանել 

հիմնական 

հասկացություններ

ը  

Մեկնաբանել ն/դ 

մանկավարժության 

հասկացությունների 

համակարգը,  

2. 
Նախադպրոցական 

մանկավարժության 

հիմնախնդիրները 

2 
 

Ծանոթացնել 

նախադպրոցական 

մանկավարժության 

Նպաստել 

նախադպրոցական 

մանկավարժության 

հիմնախնդիրների 



հիմնախնդիրներին, 

նախանշել դրանց 

լուծումները  

լուծմանը, 

մանկավարժական 

աշխատողի 

արդյունավետ 

գործունեությանը, 

հաստատության 

զարգացմանը։ 

3. 
Նախադպրոցական 

տարիքի երեխաների 

դաստիարակության 

բովանդակությունն ու 

մեթոդիկա 

 

2 2 Մանկավարժական 

աշխատողների  

մոտ ձևավորել   

արդյունավետ 

ուսումնադաստիա 

րակչական 

աշխատանքների 

իրականացման 

հմտություններ։   

Կիրառել առավել 

արդյունավետ 

տեխնոլոգիաներ, 

վերլուծել կատարված 

աշխատանքներն 

ուսումնադաստիարա

կչական գործընթացի 

արդյունավետության 

բարձրացման 

նպատակով։ 

4

․ 

Խոսքի զարգացման 

մաթեմատիկական 

տարրական 

պատկերացումների 

ինձ շրջապատող 

աշխարհի, 

երաժշտության, 

ֆիզիկական 

դաստիարակության, 

կերպարվեստ և 

կառուցողական 

աշխատանքի 

մեթոդիկաներ 

13 17 Մանկավարժական 

աշխատողների  

մոտ ձևավորել   

պատկերացումներ 

նշված 

դասընթացների 

նպատակների, 

խնդիրների, 

իրականացման 

արդյունավետ 

մեթոդների մասին  

Կարողանա կիրառել 

արդյունավետ 

մեթոդներ նշված 

դասընթացների 

պարապմունքների 

անցկացման  համար, 

կազմել 

պարապմունքների 

պլաններ, անցկացնել 

քննարկումներ 

 Ամփոփիչ 2    

 
Ընդամենը`  40  

  

 

ՀԱՄԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ՆԵՐԱՌՈՒՄ-10 ԺԱՄ 

Դասընթացի նպատակն է․ Ձևավորել պատկերացումներ նախադպրոցական 

հաստատություններում  ներառական կրթության գործընթացի իրականացման մասին՝  

նպաստելով     այդ գործընթացում   անհրաժեշտ հմտությունների զարգացմանը։   

Կրթական վերջնարդյունքներն են․ 

                     -Մանկավարժական աշխատողը տիրապետում է ներառական կրթության 

իրականացման իրավական հիմքերին, սկզբունքներին, կարող է վերհանել սաների 

կրթական կարիքները,  մասնակցել սաների կրթադաստիարկչական աշխատանքների 

իրականացմանը ներառական կրթության համատեքստոում։ 



N Թեմայի վերնագիրը Ժամեր   

Տեսակա

ն 

  Գործնական Նպատակ Վերջնարդյունք 

8.  Ներառական կրթության 

փաստահենք ընկալում: 

Ներառական կրթության 

իրավական 

կարգավորումներ: 

 

Ներառական կրթության 

հիմքերը կարգավորող 

իրավական ակտերը: 

    

  

 

1ժամ 

 

   

 

Ուսումնասիրել 

ներառական 

կրթության 

իրավական 

կարգավորումն

երը: 

Ներառական 

կրթությունը 

մարդու 

իրավունքի 

տեսանկյունից, 

տալ 

մեկնաբանությո

ւններ: 

9.  Երեխաների ու նրանց 

կրթական կարիքների 

բազմազանությունը: 

 

Սովորողների 

կրթության կարիքների 

բացահայտում և 

գնահատում: 

 

 

1ժամ 

 

1 ժամ 

Բացահայտել և 

գնահատելկրթո

ւթյան 

առանձնահատ

ուկ 

պայմանների 

կարիք ունեցող 

երեխաների  

կարիքների 

առանահատկու

թյունները։ 

Կարող է 

վերհանել սանի 

սահմանափակ

ումները դրանց 

հաղթահարման

ը նպաստող 

գործոնները։ 

10.  Կրթության 

կազմակերպման 

մանկավարժահոգեբան

ական աջակցության 

ծառայություններ` 

դպրոցական, 

տարածքային և 

հանրապետական 

մակարդակներ: 

 

Կրթության 

կարզմակերպման 

մանկավարժահոգեբան

ական  աջակցության 

ծառայությունների 

աշխատանքները: 

 

 

1ժամ 

 

1ժամ 

Պլանավորել 

մանկավարժահ

ոգեբանական 

աջակցության  

մեխանիզմներ 

սաների 

մասնակցությու

նն ապահովելու 

նպատակով  

Մանկավարժա

կան 

աշխատողը 

կարող է 

կազմակերպել 

պարապմունքն

եր կրթության 

առանձնահատ

ուկ 

պայմանների 

կարիք ունեցող 

սանի կրթական 

գործընթացը,կի

րառել 

անհրաժեշտ 

գործիքակազմ 

11.  Ներառվող 

դասավանդում 

ռազմավարություններ, 

 

 

 

         

1ժամ 

       Զարգացնել 

կրթության 

առանձնահատ

 Տիրապետել 

ներառական 

կրթության 



մոտեցումներ, կրթական 

ծրագրերի 

հարմարեցումները:  

 

Տարբերակված 

ուսուցում անհատական 

ուսուցման 

պլանավորում: 

1ժամ  

 

 

ուկ 

պայմանների 

կարիք ունեցող 

երեխաների 

կրթության 

գործընթացը 

արդյունավետ 

կազմակերպել

ու 

կարողություն

ները      

ծրագրերի 

մշակմանը և 

կիրառմանը: 

12.  Համագործակցությունն 

ու 

փոխհարաբերություննե

րը ներառական 

կրթության 

համատեքստում:  

 

Ուսուցիչ-ծնող-

մասնագետ 

համագործակցության 

կարևորության 

դիտարկումը: 

 

 

 

1ժամ 

    

 

1ժամ 

 

Զարգացնել  

արդյունավետ 

համագործակց

ության ձևերը և 

մանկավարժահ

ոգեբանական 

աջակցության 

ծառայությունն

երի 

համագործակց

ության 

շրջանակը 

Տիրապետել  

արդյունավետ 

համագործակց

ության 

կազմակերպմա

ն 

ձևերին,խոչընդ

ոտները 

հաղթահարելու 

մեթոդներին: 

13.  Ամփոփիչ ստուգում  1 ժամ   

14.  Ընդամենը՝  5 ժամ 5 ժամ   

 

 

 

 

ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍՏԱՀԵՆՔ ԸՆԿԱԼՈՒՄ: 

ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ: 

Ü»ñ³é³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝÁ ·áñÍÁÝÃ³ó ¿, áñÝ Ñ»ÝíáõÙ ¿ µáÉáñ »ñ»Ë³Ý»ñÇ` ³Û¹ ÃíáõÙ Ý³¨ 

Ñ³ïáõÏ Ï³ñÇùÝ»ñ ¨ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»óáÕ, ÏñÃáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ 

Çñ³íáõÝùÇ íñ³: ²ÛÝ ³ñÓ³·³ÝùáõÙ ¿ µáÉáñ ëáíáñáÕÝ»ñÇ µ³½Ù³½³Ý Ï³ñÇùÝ»ñÇÝ, Ù»Í³óÝáõÙ 

¿ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ áõëÙÝ³Ï³Ý, Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ¨ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ ÏÛ³ÝùÇÝ ¨ Ýí³½»óÝáõÙ ¿ 

µ³ó³éáõÙÁ ÏñÃáõÃÛáõÝÇó: ²ÛÝ ÁÝ¹·ñÏáõÙ ¿ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñ ÏñÃáõÃÛ³Ý 



µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç, Ùáï»óáõÙÝ»ñáõÙ, Ï³éáõÛóÝ»ñáõÙ ¨ Ù»Ãá¹Ý»ñáõÙ, ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ 

Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ï³ñÇù³ÛÇÝ ËÙµÇ µáÉáñ »ñ»Ë³Ý»ñÇ íñ³, ¨ Ñ»Ýí³Í ¿ ³ÛÝ Ñ³Ùá½ÙáõÝùÇ 

íñ³, áñ µáÉáñ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ ÏñÃ»ÉÁ Ñ³Ýñ³ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ¿:  

²Ûëûñ ³ßË³ñÑáõÙ Ï³ Ùï³íáñ Ï³Ù ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý Ñ³ßÙ³Ý¹³ÙáõÃÛ³Ùµ Ùáï Ï»ë ÙÇÉÇ³ñ¹ 

Ù³ñ¹: ²Û¹ ³ÝÓÇù Ñ³×³Ë ë³ÑÙ³Ý³÷³Ïí³Í »Ý ÇÝãå»ë ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý, ³ÛÝå»ë ¿É ëáóÇ³É³Ï³Ý 

³ñ·»ÉùÝ»ñáí, áñáÝù Ù»Ïáõë³óÝáõÙ »Ý Ýñ³Ýó Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÇó ¨ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ã»Ý 

ï³ÉÇë ³ÏïÇíáñ»Ý Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Çñ»Ýó »ñÏñÇ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ: ²ßË³ñÑáõÙ Ï³ ¹åñáó ãÑ³×³ËáÕ 

Ùáï 140 ÙÇÉÇáÝ »ñ»Ë³, áñáÝó Ù»Í Ù³ëÁ Ñ³ßÙ³Ý¹³Ù ¿: Üñ³Ýó 90 ïáÏáëÝ ³åñáõÙ ¿ ÙÇçÇÝÇó 

ó³Íñ »Ï³Ùáõï áõÝ»óáÕ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáõÙ: ´³óÇ ³Û¹, Ï³Ý Ù»Í Ãíáí ³ÛÉ »ñ»Ë³Ý»ñ, áñáÝù 

½ñÏí³Í »Ý áñ³ÏÛ³É ÏñÃáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÇó: Ð³ßÙ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ùáï 80 

ïáÏáëÝ ³åñáõÙ ¿ ½³ñ·³óáÕ »ñÏñÝ»ñáõÙ: ²Ûë Ý»ñáõÅÁ áõÕÕáñ¹»Éáõ ¨ Çñ³óÝ»Éáõ µ³Ý³ÉÇÝ 

Ù³ñ¹Ï³Ýó Ùï³Í»É³Ï»ñåáõÙ ¿. íÇ×³ÏÁ ÷áË»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÏñÃ»É 

Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³ÝÁ ¨ ë»ñÙ³Ý»É Ñ³ñ·³Ýù µáÉáñ Ù³ñ¹Ï³Ýó Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ñ³Ý¹»å:  

Ü»ñ³éáõÙÁ` ³Ûëûñí³ ÁÙµéÝÙ³Ùµ, Í³·áõÙ ¿ Ñ³ïáõÏ ÏñÃáõÃÛáõÝÇó: Ð³ïáõÏ ÏñÃáõÃÛ³Ý 

½³ñ·³óáõÙÝ ³Ýó»É ¿ ÙÇ ß³ñù ÷áõÉ»ñáí, áñáÝó ÁÝÃ³óùáõÙ áõëáõÙÝ³ëÇñí»É »Ý Ñ³ßÙ³Ý¹³Ù 

»ñ»Ë³Ý»ñÇ ¨ ëáíáñ»Éáõ ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»óáÕ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ Ï³ñÇùÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý 

ï³ñµ»ñ áõÕÇÝ»ñ: àñáß ¹»åù»ñáõÙ Ñ³ïáõÏ ÏñÃáõÃÛáõÝÁ Éñ³óñ»É ¿ Ñ³Ýñ³ÏñÃáõÃÛáõÝÁ, ÇëÏ ³ÛÉ 

¹»åù»ñáõÙ »Õ»É ¿ ÉñÇí ³é³ÝÓÝ³óí³Í: ì»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ Ï³ëÏ³ÍÇ ï³Ï ¿ ¹ñí»É 

³é³ÝÓÝ³óí³Í ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñáõÃÛáõÝÁ` ÇÝãå»ë Ù³ñ¹áõ 

Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ, ³ÛÝå»ë ¿É ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÝ»ñÇó: 

Ð³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý, ëáóÇ³É³Ï³Ý, ù³Õ³ù³Ï³Ý ¨ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÏÛ³ÝùáõÙ 

ÇÙ³ëï³íáñí³Í Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÇó ½ñÏí³Í ÉÇÝ»ÉÝ ³Ûëûñ Ù»ñ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç 

³ÝÑ³ïÝ»ñÇ ³éç¨ Í³é³ó³Í Ù»Í³·áõÛÝ åñáµÉ»ÙÝ»ñÇó ¿:  

²Ûëûñ, ¹»é¨ë 115-130 ÙÇÉÇáÝ »ñ»Ë³  ¹åñáó ãÇ Ñ³×³ËáõÙ: Üñ³Ýó 90 ïáÏáëÝ ³åñáõÙ ¿ 

ó³Íñ ̈  ÙÇçÇÝÇó ó³Íñ »Ï³Ùáõï áõÝ»óáÕ »ñÏñÝ»ñáõÙ: ÜáõÛÝù³Ý Ùï³Ñá·Çã »Ý Ý³¨ ¹åñáó³Ï³Ý 

Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ÁÝ¹·ñÏí³Í ³ÛÝ ³ÝÑ³Ù³ñ »ñ»Ë³Ý»ñÁ, áñáÝù ½ñÏí³Í »Ý áñ³ÏÛ³É ÏñÃáõÃÛáõÝÇó: 

 Ü»ñÏ³ÛáõÙë ÏÇñ³éíáÕ Ù»Ãá¹Ý»ñÝ áõ Íñ³·ñ»ñÝ Ç íÇ×³ÏÇ ã»Ý µ³í³ñ³ñ»Éáõ 

Ù³ñ·ÇÝ³É³óÙ³Ý áõ µ³ó³éÙ³Ý »ÝÃ³ñÏíáÕ »ñ»Ë³Ý»ñÇ áõ ¹»é³Ñ³ëÝ»ñÇ Ï³ñÇùÝ»ñÁ: 

²ÝóÛ³ÉáõÙ ³Û¹ Ýå³ï³Ïáí ¹ÇÙáõÙ ¿ÇÝ Ñ³ïáõÏ Íñ³·ñ»ñÇ, Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Ù³ëÝ³·»ï 



Ù³ÝÏ³í³ñÅÝ»ñÇ û·ÝáõÃÛ³ÝÁ: È³í³·áõÛÝ ÝÏ³ï³éáõÙÝ»ñáí Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ÝÙ³Ý 

ï³ñµ»ñ³ÏÙ³Ý Ñ»ï¨³ÝùÁ Ñ³×³Ë ÉÇÝáõÙ ¿ñ µ³ó³éÙ³Ý Ëáñ³óáõÙÁ:  

 

 

 

ÎñÃáõÃÛ³ÝÁ Ý»ñ³éÙ³Ý áëåÝÛ³ÏÇ ÙÇçáí Ý³Û»É Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ »ñ»Ë³ÛÇÝ áñå»ë åñáµÉ»Ù 

¹Çï³ñÏ»Éáõó ³ÝóÝ»É ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á áñå»ë åñáµÉ»Ù ¹Çï³ñÏ»ÉáõÝ: 

 

ºñ»Ë³Ý áñå»ë åñáµÉ»Ù    ÎñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á áñå»ë åñáµÉ»Ù 

î³ñµ»ñíáõÙ ¿ ÙÛáõë »ñ»Ë³Ý»ñÇó:  âáõÝÇ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³é³í³ñ»Éáõ 

ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñ:  

  Î³ñÍñ³ó³Í Ù»Ãá¹Ý»ñ, 

                                                             Ï³ñÍñ³ó³Í áõëáõÙÝ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñ: 

àõÝÇ Ñ³ïáõÏ Ï³ñÇùÝ»ñ, ÌÝáÕÝ»ñÁ Ý»ñ³éí³Í ã»Ý: 

Ñ³ïáõÏ ë³ñù³íáñÙ³Ý Ï³ñÇù, Þ³ï »Ý ¹åñáóÇó ¹áõñë ÙÝ³ó³ÍÝ»ñÁ, 

»ñÏï³ñ»óÇ »ñ»Ë³Ý»ñÁ: 

Ñ³ïáõÏ ÙÇç³í³ÛñÇ Ï³ñÇù, 

Ñ³ïáõÏ áõëáõóÇãÝ»ñÇ Ï³ñÇù: ¸Ç¹³ÏïÇÏ ÝÛáõÃ»ñÇ ¨ í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý 

ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝ: 

âÇ ³ñÓ³·³ÝùáõÙ, ãÇ Ï³ñáÕ ëáíáñ»É: âÇ ³ñÓ³·³ÝùáõÙ, ãÇ Ï³ñáÕ ¹³ë³í³Ý¹»É: 

ºñ»Ë³Ý Ñ»é³óíáõÙ ¿ ¹åñáóÇó:                         ²ÝÙ³ïã»ÉÇ ÙÇç³í³Ûñ, áñÇ å³ï×³éáí                                       

                                                                                    »ñ»Ë³Ý ¹áõñë ¿ ÙÝáõÙ ¹åñáóÇó:  

 

        



 

         ԿñÃáõÃÛáõÝÁ ó³ÝÏ³ó³Í ³ÝÓÇ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ áõ ýáõÝÏóÇáÝ³É ½³ñ·³óÙ³ÝÁ Ýå³ëïáÕ 

ÙÇçáó է` ³ÝÏ³Ë ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý Ï³Ù ³ÛÉ ËáãÁÝ¹áïÝ»ñÇó: àõëïÇ, áñ¨¿ ï»ë³ÏÇ 

Ñ³ßÙ³Ý¹³ÙáõÃÛáõÝ ãÇ Ï³ñáÕ ³ñ·»Éù ÉÇÝ»É Ù³ñ¹áõ ÏñÃáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ Çñ³íáõÝùÇ Ñ³Ù³ñ: 

²ÛëåÇëáí, Ý»ñ³éáõÙÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ ÙÇ ·áñÍÁÝÃ³óÇ Í³í³ÉáõÙ, áñÝ áõÕÕí³Í ¿ µáÉáñ 

ëáíáñáÕÝ»ñÇ µáÉáñ Ï³ñÇùÝ»ñÇÝ` Ý»ñ³éÛ³É Ýñ³Ýó, áíù»ñ »ÝÃ³Ï³ »Ý Ù³ñ·ÇÝ³É³óÙ³Ý
1
 ¨ 

µ³ó³éÙ³Ý: 

  Ü»ñ³é³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝÁ 

 ÁÝ¹áõÝáõÙ ¿, áñ µáÉáñ »ñ»Ë³Ý»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ëáíáñ»É 

 ÁÝ¹áõÝáõÙ ¨ Ñ³ñ·áõÙ ¿ »ñ»Ë³Ý»ñÇ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁª ï³ñÇùÁ, ë»éÁ, Í³·áõÙÁ, É»½áõÝ, 

½³ñ·³óÙ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ, ³ÝÑ³ï³Ï³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÁÝï³ÝÇùÇ 

ëáóÇ³É³Ï³Ý Ï³ñ·³íÇ×³ÏÁ ¨ ³ÛÉÝ 

 ëïÇåáõÙ ¿ ÏñÃ³Ï³Ý Ï³éáõÛóÝ»ñÇÝ, Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇÝ ¨ Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ÏñÃ³Ï³Ý 

·áñÍÁÝÃ³óÁ Ï³½Ù³Ï»ñå»É ¨ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É µáÉáñ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ï³ñÇùÝ»ñÇÝ 

Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 

 Ñ»é³Ñ³ñ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ñÇª Ý»ñ³é³Ï³Ý 

Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ï³éáõóÙ³Ý ·³Õ³÷³ñÇ ³é³çÙÕÙ³Ý Ù³ëÝ ¿ 

 ¹ÇÝ³ÙÇÏ ¨  ½³ñ·³óáÕ ·áñÍÁÝÃ³ó ¿: 

 

1  êïáñ¨ µ»ñí³Í »Ý Ù³ñ·ÇÝ³É³óí³Í, µ³ó³éí³Í ¨ Ëáó»ÉÇ ËÙµ»ñÇ áñáß ûñÇÝ³ÏÝ»ñ. 

µéÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ »ÝÃ³ñÏíáÕ »ñ»Ë³Ý»ñ, ³ßË³ïáÕ »ñ»Ë³Ý»ñ, ÷³Ëëï³Ï³Ý Ï³Ù 

ï»Õ³Ñ³Ýí³Í »ñ»Ë³Ý»ñ, ÙÇ·ñ³ÝïÝ»ñ, ÏñáÝ³Ï³Ý ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÝ»ñ, ï³ÝÝ ³ßË³ïáÕ 

»ñ»Ë³Ý»ñ, ãù³íáñ »ñ»Ë³Ý»ñ, É»½í³Ï³Ý ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÝ»ñ, ³½·³ÛÇÝ 

÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÝ»ñ, Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áïÇÝ»ñÇ »ñ»Ë³Ý»ñ, ½ÇÝíáñ-»ñ»Ë³Ý»ñ, 

Ñ³ßÙ³Ý¹³Ù »ñ»Ë³Ý»ñ, ùáãíáñ »ñ»Ë³Ý»ñ, ØÆ²ì/ÒÆ²Ð-Ç Ñ»ï¨³Ýùáí áñµ³ó³Í »ñ»Ë³Ý»ñ: 

 

Ü»ñ³é³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç, ³ÛÉ áã Ã» »ñ»Ë³ÛÇ Ñ³ñÙ³ñ»óáõÙ: 

Ü»ñ³é³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝÁ Ñ³ßÙ³Ý¹³ÙáõÃÛ³Ý ëáóÇ³É³Ï³Ý Ùá¹»ÉÇ ÛáõñûñÇÝ³Ï 

³Í³ÝóÛ³ÉÝ ¿: ²ÛÝ ÁÝ¹áõÝáõÙ ¿, áñ µáÉáñ »ñ»Ë³Ý»ñÁ ï³ñµ»ñ »Ý, ÇëÏ ¹åñáóÝ»ñÝ áõ 



Ñ³Ýñ³ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á å»ïù ¿ Ñ³ñÙ³ñí»Ý µáÉáñ ëáíáñáÕÝ»ñÇª ½³ñ·³óÙ³Ý 

³ñ³ïÝ»ñáí ¨ ³é³Ýó ¹ñ³Ýó, ³ÝÑ³ï³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇÝ: ê³Ï³ÛÝ, Ý»ñ³éáõÙ ãÇ 

Ýß³Ý³ÏáõÙ µáÉáñÇÝ ÓáõÉ»Éáõ Ï³Ù ÙÇ³ï»ë³Ï ¹³ñÓÝ»Éáõ Ó·ïáõÙ: ²ÛÝ ÁÝ¹áõÝáõÙ ¿ , áñ 

»ñ»Ë³Ý»ñÁ ëáíáñáõÙ »Ý ï³ñµ»ñ ³ñ³·áõÃÛ³Ùµ, ÇëÏ áõëáõóÇãÝ»ñÇÝ ³ÝÑñ³Å»ßï »Ý Ñ³ïáõÏ 

ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñª áõëáõóÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ ×ÏáõÝáõÃÛáõÝÝ ³å³Ñáí»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ä³ñ½³å»ë, 

»ñ»Ë³Ý»ñÇÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ñ³ëÏ³Ý³ÉÇ, Ù³ïã»ÉÇ ¹³ë³í³Ý¹áõÙ: ÆëÏ ¹³ Çñ Ñ»ñÃÇÝ »ÝÃ³¹ñáõÙ 

¿ »ñ»Ë³ÛÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, ³ÝÑ³ï³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý  å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇÝ, 

½³ñ·³óÙ³Ý ï»Ùå»ñÇÝ, ÁÝ¹áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ¨ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ  Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáÕ 

ï³ñµ»ñ Ù»Ãá¹Ý»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙ : 

Ü»ñ³éáõÙÁ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»óáÕ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ 

ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ  Ïï³ ÏñÃáõÃÛáõÝ ëï³Ý³É Çñ»Ýó Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõÙ ¨ ãÙ»Ïáõë³Ý³É 

ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇó: 

îÝÇó áõ ÁÝï³ÝÇùÇó Ñ»éáõª Ñ³ïáõÏ ¹åñáóÝ»ñáõÙ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ ï»Õ³íáñ»ÉÁ Ñ³Ï³ëáõÙ ¿ 

ï³Ý, ÁÝï³ÝÇùÇ ¨ Ñ³Ù³ÛÝùÇ ÏÛ³ÝùÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý Ýñ³Ýó Çñ³íáõÝùÇÝ: âÝ³Û³Í Ñ³ïáõÏ 

¹åñáóÝ»ñÇ áñáß ÏñÃ³Ï³Ý ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÇª ÁÝï³ÝÇùÇó áõ ïÝÇó Ñ³ïáõÏ Ï³ñÇùÝ»ñáí 

»ñ»Ë³Ý»ñÇ µ³Å³ÝáõÙÁ Ñ³×³Ë ËáëáõÙ ¿ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç ³Û¹åÇëÇ Ù³ñ¹Ï³Ýó 

ÝÏ³ïÙ³Ùµ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Ý³Ë³å³ß³ñáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ: 

Ü»ñ³é³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ µ³ñÓñ³óÝ»É ÏñÃáõÃÛ³Ý áñ³ÏÁ µáÉáñÇ Ñ³Ù³ñ: 

Ü»ñ³é³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ ÏñÃ³Ï³Ý åñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

Ï³ï³ÉÇ½³ïáñ Ñ³Ý¹Çë³Ý³É, áñÁ ÏÑ³Ý·»óÝÇ ÏñÃáõÃÛ³Ý áñ³ÏÇ µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ: Ð³ïáõÏ 

Ï³ñÇùÝ»ñáí »ñ»Ë³Ý»ñÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÁ Ñ³Ýñ³ÏñÃ³Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñ ÏëïÇåÇ áõëáõóÇãÝ»ñÇÝ 

Ùß³Ï»É Ýáñ` ¹»åÇ »ñ»Ë³Ý ÏáÕÙÝáñáßí³Í Ù»Ãá¹ÇÏ³Ý»ñ, ³å³Ñáí»É Ù»Í Ãíáí Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ 

ÁÝ¹·ñÏí³ÍáõÃÛáõÝ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ: ¸ñ³ÝÇó û·áõï Ïëï³Ý³Ý µáÉáñ »ñ»Ë³Ý»ñÁ: 

´³½Ù³ÃÇí áõëáõóÇãÝ»ñ Ï³ñÍáõÙ »Ý, áñ Ñ³ïáõÏ Ï³ñÇùÝ»ñáí »ñ»Ë³Ý»ñÇ áõëáõóÙ³Ý 

Ñ³Ù³ñ Çñ»Ýó ³ÝÑñ³Å»ßï ÏÉÇÝÇ §Ñ³ïáõÏ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñ¦: ê³Ï³ÛÝ, ÷áñÓÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ 

Ñ³ïáõÏ Ï³ñÇùÝ»ñáí »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ Ñ³Ýñ³ÏñÃ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ù»ç Ý»ñ·ñ³í»Éáõ Ñ³Ù³ñ 

ÁÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ áñ³ÏÛ³É, Ñ³ëÏ³Ý³ÉÇ ¨ Ù³ïã»ÉÇ ¹³ë³í³Ý¹áõÙ, áñÁ ¨ Ýå³ëïáõÙ ¿ 

³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ ³ÏïÇíáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ:  ê³ ³ÛÝ ¿, ÇÝã å»ïù ¿ ³ÝÇ áõëáõóÇãÁª  µáÉáñ 

»ñ»Ë³Ý»ñÇÝ (³Û¹ ÃíáõÙ Ý³¨ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»óáÕ) áñ³ÏÛ³É 

ÏñÃáõÃÛáõÝ ï³Éáõ Ñ³Ù³ñ: Æ ÉñáõÙÝ ³Û¹ ³Ù»ÝÇ, ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ Ï³é³ç³Ý³ Ñ³ïáõÏ 



ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ûÅ³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý ¨ »ñ»Ë³ÛÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ÏáÝÏñ»ï Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñáí 

å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ ·áñÍ³¹ñÙ³Ý: 

Ü»ñ³é³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý ³ÝóÝáõÙ »Ý µ³½Ù³ÃÇí »ñÏñÝ»ñª ÏñÃáõÃÛ³Ý Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ 

Ñ³Ù»ëï µÛáõç»áí ¨ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ÷áùñ Í³í³Éáí: ²Ûë ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ¹ñ³Ï³Ý 

³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇó »Ý ¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý áñ³ÏÇ µ³ñÓñ³óáõÙÝ áõ ëáíáñáÕÝ»ñÇ Ó»éùµ»ñáõÙÝ»ñÁ (³Û¹ 

ÃíáõÙ Ý³¨ ÏñÃ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇó ¹áõñë ÙÝ³ó³Í ¨ ó³Íñ ³é³ç³¹ÇÙáõÃÛ³Ùµ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ 

ÃíÇ Ýí³½»óáõÙÁ): 

Ü»ñ³é³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝÝ û·ÝáõÙ ¿ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»Éáõ Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: 

Ð³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»óáÕÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ 

Ï³ÝË³Ï³É í»ñ³µ»ñÙáõÝùÁ µ³í³Ï³Ý ³Ùáõñ ¿ ³ñÙ³ï³íáñí³Í: ä³ï×³éÝ»ñÝ »Ýª 

ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ¨ Ñ³ïáõÏ Ï³ñÇùÝ»ñáí Ù³ñ¹Ï³Ýó Ù³ëÇÝ áõÝ»ó³Í ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ, Ýñ³Ýó 

Ñ³ñ¨³ÝáõÃÛ³Ùµ ³åñ»Éáõ ÷áñÓÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ Ï³Ù å³Ï³ëÁ: ÜÙ³Ý å³ï×³éÝ»ñáí 

ëï»ÕÍí³Í Ï³ñÍñ³ïÇå»ñÁ Ïáïñ»ÉÁ µ³í³Ï³Ý ¹Åí³ñ ¿: ê³Ï³ÛÝ, ÷áñÓÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ 

»ñ»Ë³Ý»ñÁ µ³ñ»Ýå³ëï ÙÃÝáÉáñïáõÙ ³í»ÉÇ Ñ³Ý·Çëï, ù³Ý Ù»Í³Ñ³ë³ÏÝ»ñÁ, ÁÝ¹áõÝáõÙ »Ý 

ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ºñ»Ë³Ý»ñÁ Ù»ñ ³å³·³ ÍÝáÕÝ»ñÝ »Ý, áõëáõóÇãÝ»ñÁ, ÷³ëï³µ³ÝÝ»ñÁ ¨ 

ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÇãÝ»ñÁ:  ºÃ» Ñ³ïáõÏ Ï³ñÇùÝ»ñáí »ñ»Ë³Ý»ñÁ ¨ë Ñ³×³Ë»Ý ÝáõÛÝ ¹åñáóÁ, 

ÇÝã áñ ÙÝ³ó³ÍÝ»ñÁ, ³å³ µáÉáñÇ Ù»ç ÏÓ¨³íáñíÇ ³ÝÏ³ÝË³Ï³É í»ñ³µ»ñÙáõÝù Ñ³ïáõÏ 

Ï³ñÇùÝ»ñáí Ù³ñ¹Ï³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùµ: ²ñ¹ÛáõÝùáõÙ, ³å³·³ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ Ùáï 

Ï³ñÙ³ï³íáñíÇ ³ÛÝ ·Çï³ÏóáõÃÛáõÝÁ, áñ Ñ³ïáõÏ Ï³ñÇùÝ»ñáí Ù³ñ¹ÇÏ ¨ë Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý 

ÉÇÇñ³í ³Ý¹³ÙÝ»ñ »Ý:  

§...²Ûë Íñ³·ÇñÝ û·ï³Ï³ñ ¿ µáÉáñÇ Ñ³Ù³ñ: ê³ÑÙ³Ý³÷³Ï ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 

ãáõÝ»óáÕ »ñ»Ë³Ý»ñÁ û·áõï Ïëï³Ý³Ý ³Û¹åÇëÇ ß÷áõÙÇó: ¸»é¨ë í³Õ Ñ³ë³ÏÇó Ýñ³Ýù 

Ïëáíáñ»Ý  ³í»ÉÇ Ñ³Ùµ»ñ³ï³ñ ÉÇÝ»É ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³ïáõÏ Ï³ñÇùÝ»ñáí »ñ»Ë³Ý»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ, 

áñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ïµ³ñÓñ³Ý³ Ýñ³ó ëáóÇ³É³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ¦: 

Ø»Ýù ³ñ¹»Ý í³Õáõó Ñ³ñó »Ýù ï³ÉÇë. §ÇÝãå»±ë Ï³ñ»ÉÇ ¿ µ³í³ñ³ñ»É Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ 

å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÁ¦: àõ ÙÇ³ÛÝ ³Ûë Íñ³·ÇñÁ ëÏëí»ÉáõÝ Ñ»ï  Ñ³ëÏ³ó³Ýù ÇÝãå»ë ¹³ ³Ý»É: ²ÛÝ 

Ï³Ý·Ý»óÝ»ÉÁ ÝáõÛÝÝ ¿, ÇÝã ËÝ¹ñ»É ½Õç³óáÕ Ù»Õë³·áñÍÇÝ í»ñ³¹³éÝ³É Çñ Ù»Õù»ñÇÝ: 

ÎñÃáõÃÛáõÝÁ µáÉáñÇ Ñ³Ù³ñ ¿¦: 

 ÎñÃáõÃÛ³Ý ßñç³Ý³ÛÇÝ µ³ÅÝÇ ³ßË³ï³ÏÇó, È»ëáïá 



 

Ü»ñ³é³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝÁ ÏÝå³ëïÇ ³Õù³ïáõÃÛ³Ý å³ï×³éáí ³é³ç³óáÕ ûï³ñÙ³Ý 

Ï³Ù µ³ó³éÙ³Ý »ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ í»ñ³óÙ³ÝÁ: 

Ð³ßÙ³Ý¹³ÙáõÃÛáõÝÝ áõ ³Õù³ïáõÃÛáõÝÁ ë»ñïáñ»Ý ÷áËÏ³å³Ïóí³Í »Ý: ²Õù³ï 

»ñ»Ë³Ý»ñÇó ¹Åí³ñ ¿ ³ÏÝÏ³É»É ³ÏïÇí ÙÇç³ÙïáõÃÛáõÝ ¨ ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ. Ýñ³Ýù ³é³í»É 

ëñáõÃÛ³Ùµ »Ý ï³ÝáõÙ ½³ñ·³óÙ³Ý Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñÁ: Ð³ßÙ³Ý¹³Ù »ñ»Ë³Ý»ñ áõÝ»óáÕ 

ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÁ ï³ñµ»ñ å³ï×³éÝ»ñáí (ï»Õ³ß³ñÅÙ³Ý, ³ßË³ï³ÝùÇ, »ñ»Ë³ÛÇ ËÝ³ÙùÇ Ñ»ï 

Ï³åí³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñ ¨ ³ÛÉÝ), ³í»ÉÇ Ù»Í Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ Ï³ñáÕ »Ý Ñ³ÛïÝí»É 

³Õù³ïáõÃÛ³Ý »½ñÇÝ: àñù³Ý ³Õù³ï ¿ ÁÝï³ÝÇùÁ, ³ÛÝù³Ý Ù»Í ¿ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÇó  Ýñ³ 

³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ûï³ñÙ³Ý Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: ÎñÃáõÃÛáõÝÁ ï³ÉÇë ¿ ·áñÍÝ³Ï³Ý ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñ 

¨ ·Çï»ÉÇùÝ»ñ, áñáÝù ³ÝÑñ³Å»ßï »Ý Ý³¨ ³Õù³ïáõÃÛ³Ý ³ñ³ï³íáñ ßñç³ÝÁ Ë½»Éáõ Ñ³Ù³ñ:   

Ð³ïáõÏ Ï³ñÇùÝ»ñáí, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³Õù³ï ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ áõ 

Ù»Í³Ñ³ë³ÏÝ»ñÇÝ, Ý»ñ³é³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë ¹ÇÙ³Ï³Û»Éáõ 

Ý³Ë³å³ß³ñáõÙÝ»ñÇÝ, û·ÝáõÙ ¿ Ýñ³Ýó ¹áõñë ·³Éáõ ëïí»ñÇó, ë»÷³Ï³Ý ï»ë³Ï»ïÝ 

³ñï³Ñ³Ûï»ÉÇë ÉÇÝ»É ³í»ÉÇ ÇÝùÝ³íëï³Ñ, Ï³éáõó»É ë»÷³Ï³Ý ³å³·³Ý ¨ ¹³éÝ³É 

Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ÉÇÇñ³í ³Ý¹³Ù: 

 

Ü»ñ³é³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝÁ Ýå³ëïáõÙ ¿ ³í»ÉÇ É³ÛÝ Ý»ñ³éÙ³Ý 

Àëï Ñ³ßÙ³Ý¹³ÙáõÃÛ³Ý ³ëå³ñ»½áõÙ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ ½µ³ÕíáÕ 

§öñÏ»ù »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ-Ø»Í ´ñÇï³ÝÇ³¦ ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ, Ñ³ßÙ³Ý¹³ÙáõÃÛ³Ý Íñ³·ñ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý 

Ù»Ãá¹ÇÏ³ÛáõÙ Ý»ñ³é³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝÁ ³ñï³óáÉáõÙ ¿ »ñÏáõ áõÕÕáõÃÛáõÝ. 

1) ²ç³ÏóáõÃÛáõÝ Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ ³ÛÝåÇëÇ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, áñáÝù ÙÇïí³Í »Ý  

ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»óáÕ  »ñ»Ë³Ý»ñÇ áõ Ýñ³Ýó ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ  Ý»ñáõÅÁ 

áõÕÕáñ¹»Éáõ ¨ Çñ³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí Í³í³ÉíáÕ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ËÃ³ÝÙ³ÝÁ,  Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý 

ÏÛ³ÝùÇÝ   Ýñ³Ýó ÉÇÇñ³í Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³ÝÁ,  Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³ÝÁ,  

2) Ø³ñï³Ññ³í»ñ ¿ Ý»ïáõÙ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç Ñ³ïáõÏ Ï³ñÇùÝ»ñáí Ù³ñ¹Ï³Ýó 

ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ó¨³íáñí³Í ¨ Ï³ÛáõÝ³ó³Í Ï³ÝË³Ï³É í»ñ³µ»ñÙáõÝùÇÝ, û·ÝáõÙ ¿ ÍÝáÕÝ»ñÇÝ 

¹ñ³Ï³Ýáñ»Ý ÁÝÏ³É»Éáõ ½³ñ·³óÙ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñ áõÝ»óáÕ Çñ»Ýó »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ ¨ Ýå³ëïáõÙ ¿ 

ëáóÇ³É³å»ë  ³é³í»É Ý»ñ³éÙ³ÝÁ: 



Ð³Ýñ³ÏñÃ³Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñáõÙ Ý»ñ³é³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝÁ Ýå³ëïáõÙ ¿ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï 

ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»óáÕ   »ñ»Ë³Ý»ñÇ áõëÙ³Ý  ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ¨ áñ³ÏÇ 

µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ: 

Կրթության մեջ ներառումը ենթադրում է 

  µոլոր աշակերտների ÏñÃ³Ï³Ý Ï³ñÇùÝ»ñÇ հավասար գնահատում 

  ¹պրոց³Ï³Ý` ուսումնական ¨ մշակութային,  համայնքային միջոցառումներին 

աշակերտների ներգրավվածության  ³ëïÇ×³ÝÇ µ³ñÓñ³óáõÙ 

  ¹պրոցների վարած քաղաքականության վերակառուցում ¨ ¹ñ³    

համապատասխան»óáõÙ  աշակերտների բազմազանությանը 

  áõսáõóÙ³Ý áÉáñïáõÙ ³ñÑ»ëï³Ï³Ý խոչընդոտների í»ñ³óում և Ýñ³ÝáõÙ բոլոր  

աշակերտների Ý»ñ·ñ³íáõÙ (չսահմանափակվելով միայն հաշմանդամներով և հատուկ 

կրթական պահանջ ունեցողներով) 

  Ëոչընդոտները հաղթահարելու փորձի Ó»éù µ»ñáõÙ, որÁ կոչված ¿ ապահովելու որոշակի 

աշակերտների մասնակցությունն ուսումնական գործընթացին` աշակերտների համար 

ավելի մեծ փոփոխությունների ակնկալիքներով 

  ³շակերտների միջև ³éÏ³ տարբերությունները ոչ թե որպես ¹Åí³ñ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñíáÕ 

µ³ñ¹áõÃÛ³Ý, ³ÛÉ որպես կրթական գործընթացին նպաստող հանգամանքÇ ÁÝ¹áõÝáõÙ 

  ëեփական համայնքում կրթություն ստանալáõ աշակերտների իրավունքÇ ·Çï³ÏóáõÙ 

  Çնչպես աշխատակազմի, այնպես էլ աշակերտների համար դպրոցական պայմաններÇ 

µ³ñ»É³íáõÙ 

  Ñամայնքային արժեքների կայացման ու զարգացման, ինչպես նաև նվաճումների 

մեծացման գործում ¹պրոցների դերի կարևորում 

  ¹պորցների ու համայնքների միջև փոխշահավետ հարաբերությունների հաստատում 

  ÏրթությáõնÁ` áñå»ë Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý մեջ Ù³ñ¹áõ ÉÇ³ñÅ»ù Ý»ñ³éÙ³Ý ̈       ÇÝùÝ³¹ñë¨áñÙ³Ý 

Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ µ³Õ³¹ñ³Ù³ëÇ ×³Ý³ãáõÙ: 

Ü»ñ³éáõÙ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ 

 

Ü»ñ³éáõÙ ãÇ Ýß³Ý³ÏáõÙ 



 àÕçáõÝ»É µ³½Ù³½³ÝáõÃÛáõÝÁ 

 

 

 

 

 ØÇ³ÛÝ Ñ³ïáõÏ ÏñÃáõÃÛ³Ý 

µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñ, ³ÛÉ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ áÕç 

ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç  Ó¨³Ï³Ý ¨ áã 

Ó¨³Ï³Ý µ³ñ»÷áËáõÙ 

 

 ´³ñ»Ýå³ëï å³ÛÙ³ÝÝ»ñ ëï»ÕÍ»É µáÉáñ 

ëáíáñáÕÝ»ñÇ ¨ áã Ã» ÙÇ³ÛÝ 

µ³ó³éí³ÍÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ 

 

 ²ñÓ³·³Ýù»É ÙÇ³ÛÝ µ³½Ù³½³ÝáõÃÛ³ÝÁ, 

³ÛÉ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ µ³ñ»É³í»É ÏñÃáõÃÛ³Ý 

áñ³ÏÁ µáÉáñ ëáíáñáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ 

 

 ¸åñáó µ»ñ»É ³ÛÝ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ, áñáÝù 

Ï³ñáÕ »Ý Çñ»Ýó µ³ó³éí³Í ½·³É 

 

 

 

 Ð³ïáõÏ ¹åñáóÝ»ñ, ³ÛÉ Ã»ñ¨ë` Éñ³óáõóÇã 

ûÅ³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇÝ 

Ñ³Ýñ³ÏñÃ³Ï³Ý ¹åñáóÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ 

 

 ÎñÃáõÃÛáõÝÁ Ñ³í³ñë³ñ³å»ë Ù³ïã»ÉÇ 

¹³ñÓÝ»É µáÉáñ, ³ÛÉ áã Ã» áñáß³ÏÇ 

Ï³ï»·áñÇ³Ý»ñÇ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ` 

³é³Ýó í»ñçÇÝÝ»ñÇë µ³ó³é»Éáõ  

 

 ´³í³ñ³ñ»É ÙÇ³ÛÝ Ñ³ßÙ³Ý¹³Ù 

»ñ»Ë³Ý»ñÇ Ï³ñÇùÝ»ñÁ 

 ´³í³ñ³ñ»É ÙÇ »ñ»Ë³ÛÇ Ï³ñÇùÝ»ñÁ Ù»Ï 

³ÛÉ »ñ»Ë³ÛÇ Ñ³ßíÇÝ  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

 

Հայաստանի Հանրապետության հատուկ կրթության համակարգը ձևավորվել է դեռևս 

խորհրդային շրջանում: Հանրապետությունում երեխաների իրավունքների 

պաշտպանության համակարգված գործընթացը սկսվել է «ՄԱԿ-ի երեխայի 

իրավունքների մասին հռչակագրին» միանալուց հետո։ 1996 թվականին ընդունվեց 

«Երեխայի իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքը, 1999-ին՝ «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքը, 

2001-ին՝ «Կրթության զարգացման 2001-2005 թվականների պետական ծրագիր» ՀՀ 

օրենքը, 2005-ին՝ «Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց 

կրթության մասին» ՀՀ օրենքը:  

«Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը սկիզբ դրեց հատուկ 

կրթական համակարգի բարեփոխումներին: Օրենքում ամրագրված է, որ «կրթության 

առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթությունը, 

ծնողների   ընտրությամբ, կարող է իրականացվել ինչպես ընդհանուր հանրակրթական, 

այնպես էլ հատուկ դպրոցներում՝ հատուկ ծրագրերով:  

Հանրակրթական համակարգին զուգընթաց հատուկ կրթության  բարեփոխման 

ծրագիրը ևս հիմնված է հիմնարար երկու՝ կրթության մատչելիության և որակի 

սկզբունքի վրա: Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող 

երեխաների տեսանկյունից դա ենթադրում է հավասար պայմանների ստեղծում և 

նրանց կարիքին համապատասխան՝ որակյալ կրթության հնարավորություն: 

Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների ուսուցման 

կազմակերպման ռազմավարությունը կառուցվում է հետևյալ ելակետային դրույթների 

հիմքի վրա. 

 կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաները 

մյուսների հետ հավասար իրավունքներ ունեն հանրակրթական 



հաստատության ընտրության և պարտադիր պետական կրթական ծրագրերի 

յուրացման հարցում, 

 կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաներն 

իրավունք ունեն օգտվելու հատուկ մանկավարժական, առողջապահական, 

հոգեբանական, սոցիալական և այլ ծառայություններից՝ անկախ նրանց ընտրած 

ուսումնական հաստատության տիպից, 

 երեխայի համակողմանի բնականոն զարգացման տեսանկյունից նախընտրելի է 

նրա կրթության կազմակերպումը առանց ընտանիքից և հասարակությունից նրա 

առանձնացման: 

Ներկայումս ՀՀ կրթության և գիտության համակարգում գործում է 24 հատուկ դպրոց և 

մեկ բժշկահոգեբանամանկավարժական գնահատման կենտրոն: 

Հատուկ  հաստատությունների համակարգի բարեփոխումները նպատակ ունեն. 

 կատարելագործելու կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող 

երեխաների կրթության և խնամքի համակարգերը, 

 նպաստելու գիշերօթիկ հաստատություններից երեխաներին ընտանիքներ 

վերադարձնելուն, 

 կանխարգելելու  հատուկ  հաստատություններում ընդգրկված երեխաների թվի 

աճը: 

 Հատուկ կրթության համակարգի բարեփոխումների ուղղություններն են. 

 հատուկ  հաստատությունների համակարգի կառուցվածքային բարեփոխումներ, 

 հատուկ  հաստատությունների ղեկավարման և ֆինանսավորման 

մեխանիզմների բարեփոխում, 

 հատուկ հաստատություններում իրականացվող ծառայությունների 

ապակենտրոնացում, 

 հատուկ հաստատություններում երեխաների կրթության և խնամքի որակի 

բարելավում, 

 հատուկ  հաստատությունների ընդունելության համակարգի 

կատարելագործում: 



 Այս ուղղություների իրականացման նպատակով ընդունվել են մի շարք իրավական 

ակտեր, փոփոխություններ են առաջարկվել «Կրթության մասին», «Երեխայի 

իրավունքների մասին» և «ՀՀ հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության 

մասին» ՀՀ օրենքներում,   ընդունվել է նաեւ «Կրթության առանձնահատուկ 

պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության մասին» ՀՀ օրենքը: 

  

«Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց կրթության 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում /25.05.2005/. 

 սահմանված են կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող 

երեխաների կատեգորիաները, որտեղ չկան նախկինում ամրագրված որբ, 

ծնողական խնամքից զրկված երեխաների և արտակարգ ունակություններ 

ցուցաբերած երեխաների կատեգորիաները, 

 ամրագրված է, որ երխայի կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքը 

վկայագրում է տարածքային կառավարման պետական մարմինը, 

 ամրագրված է  «ներառական կրթություն» հասկացությունը, 

 ներառական կրթությունը՝  կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք 

ունեցող երեխայի կրթության համար առանձնահատուկ պայմանների 

ապահովման միջոցով նրա համատեղ ուսուցումն է իր հասակակիցների հետ 

համատեղ՝ հանրակրթական դպրոցում: Նշված դրույթն ամրագրված «Կրթության 

մասին» ՀՀ օրենքում: Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք 

ունեցող երեխաների կրթությունը ծնողների ընտրությամբ կարող է 

իրականացվել ինչպես ընդհանուր հանրակրթական, այնպես էլ հատուկ 

հաստատություններում՝ հատուկ ծրագրերովե 19 հոդված, կետ 3: Ներառական 

կրթության քաղաքականության հիմքում երեխայակենտրոն 

մանկավարժությունն է: Մեթոդի էությունը յուրաքանչյուր երեխայի 

անհատական կարիքների գնահատումն է և կրթության պրոցեսին երեխայի 

ակտիվ մասնակցության խրախուսումը: Մեթոդի կարևոր բաղկացուցիչ մաս է 

կազմում բազմամասնագիտական թիմի ստեղծումը, որի մեջ ներգրավված են 

երեխայի կրթության համար շահագրգիռ տարբեր մասնագետներ (ընդհանուր 

կրթության մանկավարժ, հատուկ կրթության մանկավարժ հոգեբան, լոգոպեդ), 

երեխայի ծնողը և թիմի համակարգողը: Թիմը գնահատում է յուրաքանչյուր 

երեխայի կրթական կարիքները, հայտնաբերում է նրա առողջապահական և 



սոցիալական այն կարիքները, որոնք ուղղակի ազդեցություն ունեն երեխայի 

կրթության վրա: Մշակվում է երեխայի ուսուցման անհատական պլան՝ ուղղված 

կարիքի բավարարմանը: Այսպիսով, մեթոդը հնարավորություն է տալիս 

կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխայի 

կրթությունը կազմակերպել հասակակիցների հետ համատեղ հանրակրթական 

դասարանում՝ անհատական պլանով, իսկ անհրաժեշտության դեպքում` հատուկ 

ծրագրերով:           

           

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 13.08.2003թ. N593-Ն (Ք) հրամանով 

հաստատվել են «Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող 

երեխաների բժշկահոգեբանամանկավարժական (ԲՀՄ) գնահատման չափանիշները»: 

             

24.08.2005թ. ընդունվել է ՀՀ կառավարության N381-Ն որոշումը` «Հայաստանի 

Հանրապետությունում երեխաների խնամք և պաշտպանություն իրականացնող 

հաստատություների տիպերի ցանկը, դրանցում երեխաների տեղավորման 

չափանիշները հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 

2002թ. դեկտեմբերի 26-ի N2179 –Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ 

կատարելու մասին (<Որբ, ծնողական խնամքից զրկված երեխաների հատուկ 

հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ պետական ոչ առևտարային 

կազմակերպություներ> ուսումնական հաստատության տիպը հատուկ 

հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տիպերի ցանկից հանելու 

մասին)։ 

  

8.09.2005թ. ընդունվել է ՀՀ կառավարության N1646 որոշումը` «Հայաստանի 

Հանրապետությունում որբ և ծնողական խնամքից զրկված երեխաների հատուկ 

հանրակրթական ուսումնական հաստատությունները մինչև 2007թվականի ավարտը 

վերակազմակերպելու, գործունեության բնագավառը փոխելու, ինչպես 

նաև  երեխաների խնամք և պաշտպանություն իրականացնող  հաստատություններ 

ստեղծելու ժամանակացույցը հաստատելու մասին»:  

Որոշման համաձայն` 2007 թվականին որբ և ծնողական խնամքից զրկված 

երեխաներով համալրված հատուկ հանրակրթական ուսումնական 

հաստատությունները կվերակազմակերպվեն հանրակրթական ուսումնական 



հաստատության և կստեղծվի նաեւ գիշերօթիկ խնամքի 7 հաստատություն: 

Արդյունքում Հայաստանի Հնարապետությունում ներկայումս գործող 52 հատուկ 

հանրակրթական հաստատություններից 2007 թվականից գործում  են 28-ը: 

  

25.08.2005թ. ընդունվել է ՀՀ կառավարության N1365-Ն որոշումը` 

«Հայաստանի  Հանրապետության հատուկ հանրակրթական ուսումնական 

հաստատություններ> պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների և 

հանրակրթական դպրոցներում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք 

ունեցող երեխաների կրթության կազմակերպման համար անհրաժեշտ 

ֆինասավորման կարգը հաստատելու մասին»: 

  

8.09.2005թ. ընդունվել է  ՀՀ կառավարության N1454-Ն որոշումը` «Հայաստանի 

Հանարապետության  կառավարության 2004թ. օգոստոսի 5-ի N1324-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»: (Երեխաների խնամք և 

պաշտպանություն իրականացնող հաստատություններում՝այդ թվում հատուկ 

հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում «Երեխաների խնամքի և 

դաստիարակության համար անհրաժեշտ պետական սոցիալական նվազագույն 

չափորոշիչներիե մասին): 

  

29.04.2004թ. ընդունվել է ՀՀ կառավարության N656-Ն որոշումը` «Հայաստանի 

Հանրապետության պետական հատուկ հանրակրթական ուսումնական 

հաստատություններ> պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների 

կառավարումն ապակենտրոնացնելու մասին» (Հատուկ դպրոցներում ս/թ 

սեպտեմբերից ձևավորել են կառավարման խորհուրդներ: Հատուկ  դպրոցների 

ղեկավարմանը, ներդպրոցական խնդիրների լուծմանը լայնորեն կներգրավվեն 

ծնողները և շահագրգիռ հասարակական կազմակերպությունները:): 

  

ՀՀ  ԿԳՆ-ի  և «Առաքելություն Արևելքի» միջև կնքված 10.06.2003թ. փոխըմբռնման 

հուշագրի համաձայն`  ՀՀ ԿԳ նախարարի 08.11.2006թ. N875Ա/Ք. հրամանով 

հաստատվել են չափավոր և ծանր մտավոր հետամնացություն ունեցող երեխաների 

հատուկ կրթության չափորոշիչը և թեթև մտավոր հետամնացություն ունեցող 

երեխաների հատուկ կրթության և առարկայական չափորոշիչները: 

Համաձայն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի հրամանի՝ Հաայաստանի 



Հանրապետությունում ներկայումս գործում է ներառական կրթություն իրականացնող 

հանրակրթական  49 դպրոց: Նշված դպրոցներում սովորում է  կրթության 

առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող շուրջ 900 երեխա: Նշված դպրոցները, 

համաձայն կառավարության կողմից հաստատված կարգի, կրթության 

առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության 

կազմակերպման համար պետական բյուջեից ստանում են լրացուցիչ չափաբաժին: 

Դպրոցներում գործում է  ծնողական սենյակը, ռեսուրս սենյակը, որտեղ կրթության 

առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների համար կազմակերպվում 

են անհատական պարապմունքներ՝ համաձայն անհատական ուսումնական պլանի: 

Դպրոցները համալրված են հատուկ մանկավարժի և սոցիալական աշխատողի 

հաստիքներով: 

Ներառական կրթության ծրագրերի իրականացմանն աջակցում են ՄԱԿ-ի Մանկական 

հիմանդրամը, «Հույսի կամուրջ»  հասարակական կազմակերպությունը, «Վորլդ Վիժն» և 

«Առաքելություն Արևելք» միջազգային կազմակերպությունները:  

 

      

        Ü»ñ³é³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Çñ³í³Ï³Ý Ý³Ë³¹ñÛ³ÉÝ»ñÁ 

 

        §ÎðÂàôÂÚ²Ü Ø²êÆÜ¦  Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü úðºÜøÀ 

ÀÝ¹áõÝí³Í ¿ 2005 Ãí³Ï³ÝÇ Ù³ÛÇëÇ 25-ÇÝ 

 

820 §ÎðÂàôÂÚ²Ü Ø²êÆÜ¦ Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü úðºÜøàôØ 

öàöàÊàôÂÚàôÜÜºð ºì Èð²òàôØÜºð  Î²î²ðºÈàô Ø²êÆÜ 

 

Ðá¹í³Í 1. §ÎñÃáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ ¥14 ³åñÇÉÇ 

1999 Ãí³Ï³ÝÇ, Ðú-297, ³ÛëáõÑ»ï` ûñ»Ýù¤ 3-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÁ Éñ³óÝ»É Ñ»ï¨Û³É 



µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ùµ` 31-ñ¹ Ï»ïáí© 

§31¤ Ñ³ïáõÏ ÏñÃáõÃÛáõÝ` ÏñÃáõÃÛ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ï³ñÇù áõÝ»óáÕ 

³ÝÓ³Ýó« ÇÝãå»ë Ý³¨ Ñ³Ï³ëáóÇ³É³Ï³Ý í³ñù ¹ñë¨áñ³Í »ñ»Ë³Ý»ñÇ áõëáõóÙ³Ý ¨ 

ÏñÃáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·« áñÁ Ù»Ï Ï³Ù ÙÇ ù³ÝÇ ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ Ï³ñáÕ ¿ 

Çñ³Ï³Ý³óí»É Ñ³ïáõÏ Ï³Ù ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñ³Ýñ³ÏñÃ³Ï³Ý« Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý áõëáõÙÝ³Ï³Ý 

Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ.¦£ 

Ðá¹í³Í 2© úñ»ÝùÇ 6-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 6-ñ¹ Ù³ëÁ ß³ñ³¹ñ»É Ñ»ï¨Û³É ËÙµ³·ñáõÃÛ³Ùµ© 

§6) ä»ïáõÃÛáõÝÁ ³ÝÑñ³Å»ßï å³ÛÙ³ÝÝ»ñ ¿ ëï»ÕÍáõÙ ÏñÃáõÃÛ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ 

å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ï³ñÇù áõÝ»óáÕ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ 

Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ ¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý Ñ³ñÙ³ñí³ÍáõÃÛáõÝÝ 

³å³Ñáí»Éáõ Ýå³ï³Ïáí£¦£ 

Ðá¹í³Í 3© úñ»ÝùÇ 19-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 4-ñ¹ Ù³ëÁ Ñ³Ý»É£ 

Ðá¹í³Í 4© êáõÛÝ ûñ»ÝùÝ áõÅÇ Ù»ç ¿ ÙïÝáõÙ 2005-2006 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³Ï³Ý 

ï³ñí³ ëÏ½µÇó ¥2005 Ãí³Ï³ÝÇ ë»åï»Ùµ»ñÇ 1-Çó¤£ 

 

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 

Ü³Ë³·³Ñ`          è© øáã³ñÛ³Ý 

2005 Ã© ÑáõÝÇëÇ 24 

ºñ¨³Ý 

Ðú-137-Ü 

 

 

 



ØÇç³½·³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ 

Ø²Î-Ç »ñ»Ë³ÛÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ÏáÝí»ÝóÇ³Ý (1989 Ã.) 

 

Ðá¹í³Í 2. Êïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ï³ÝË³ñ·»ÉáõÙ 

Ø³ëÝ³ÏÇó å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³ñ·áõÙ ¨ ³å³ÑáíáõÙ »Ý ëáõÛÝ ÎáÝí»ÝóÇ³Ûáí 

Ý³Ë³ï»ëí³Í µáÉáñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁª Çñ»Ýó Çñ³í³½áñáõÃÛ³Ý Ý»ñùá ·ïÝíáÕ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ 

»ñ»Ë³ÛÇ Ñ³Ù³ñ, ³é³Ýó áñ¨¿ Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, ³ÝÏ³Ë é³ë³ÛÇó, Ù³ßÏÇ ·áõÛÝÇó, ë»éÇó, 

É»½íÇó, ÏñáÝÇó, ù³Õ³ù³Ï³Ý ̈  ³ÛÉ Ñ³Ùá½ÙáõÝùÝ»ñÇó, ³½·³ÛÇÝ, ¿ÃÝÇÏ³Ï³Ý Ï³Ù ëáóÇ³É³Ï³Ý 

Í³·áõÙÇó, ·áõÛù³ÛÇÝ ¹ñáõÃÛáõÝÇó, ³éáÕçáõÃÛ³Ý íÇ×³ÏÇó ¨  ÍÝÝ¹Çó, Ï³Ù ³ÛÉ 

Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇó... ¨ Ó»éÝ³ñÏáõÙ »Ý µáÉáñ ³ÝÑñ³Å»ßï ÙÇçáóÝ»ñÁ Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý µáÉáñ 

Ó¨»ñÇó »ñ»Ë³ÛÇÝ å³ßïå³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ: 

Ðá¹í³Í 23. Ð³ïáõÏ Ï³ñÇùÝ»ñáí »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ³ïáõÏ ËÝ³ÙùÇ, û·ÝáõÃÛ³Ý ¨ 

³ñÅ³Ý³å³ïÇí í»ñ³µ»ñÙáõÝùÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñ 

Ø³ëÝ³ÏÇó å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ×³Ý³ãáõÙ »Ý, áñ Ùï³íáñ ¨ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³éáõÙáí 

³ÝÉÇ³ñÅ»ù »ñ»Ë³Ý å»ïù ¿ ³åñÇ ÉÇ³ñÅ»ù ¨ ³ñÅ³Ý³å³ïÇí ÏÛ³Ýùáí ³ÛÝåÇëÇ 

å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ, áñáÝù ³å³ÑáíáõÙ »Ý Ýñ³ ³ñÅ³Ý³å³ïíáõÃÛáõÝÁ, Ýå³ëïáõÙ Ýñ³ 

ÇÝùÝ³íëï³ÑáõÃÛ³ÝÁ ¨ ¹Ûáõñ³óÝáõÙ »Ý Ýñ³ ³ÏïÇí Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý 

ÏÛ³ÝùÇÝ: 

Ð³ïáõÏ Ï³ñÇùÝ»ñáí »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ³ïáõÏ å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇ ×³Ý³ãáõÙÁ... û·ÝáõÃÛáõÝÁ 

Ýå³ï³Ï áõÝÇ ³å³Ñáí»É ÏñÃáõÃÛ³Ý, Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý å³ïñ³ëïáõÃÛ³Ý, µÅßÏ³Ï³Ý 

ëå³ë³ñÏÙ³Ý, ³éáÕçáõÃÛ³Ý í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý ¨ Ñ³Ý·ëïÇ ÙÇçáóÝ»ñÇó û·ïí»Éáõ 

ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ý Ù³ïã»ÉÇáõÃÛáõÝ, áñÁ ÏÑ³Ý·»óÝÇ ëáóÇ³É³Ï³Ý ÏÛ³ÝùáõÙ »ñ»Ë³ÛÇ 

ÉÇ³Ï³ï³ñ ÁÝ¹·ñÏí»ÉáõÝ ¨ Ýñ³ ³ÝÑ³ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³ÝÁ, Ý»ñ³éÛ³É »ñ»Ë³ÛÇ 

Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ¨ Ñá·¨áñ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ Ñ³ëÝ»ÉáõÝ: 

Ðá¹í³Í 28. ÎñÃáõÃÛáõÝÁ Ù³ñ¹áõ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÝ ¿ 

Ø³ëÝ³ÏÇó å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ×³Ý³ãáõÙ »Ý »ñ»Ë³ÛÇ ÏñÃáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÁ, ¨ Ñ³í³ë³ñ 

ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ³Û¹ Çñ³íáõÝùÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÝ ³ëïÇ×³Ý³µ³ñ Ñ³ëÝ»Éáõ 

Ñ³Ù³ñ Ýñ³Ýù, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë, ÙïóÝáõÙ »Ý å³ñï³¹Çñ ¨ ³Ýí×³ñ ï³ññ³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ: 



Ðá¹í³Í 29. ÎñÃáõÃÛ³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ 

Ø³ëÝ³ÏÇó å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³Ù³Ï³ñÍÇù »Ý, áñ »ñ»Ë³ÛÇ ÏñÃáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ áõÕÕí³Í 

ÉÇÝÇ »ñ»Ë³ÛÇ ³ÝÑ³ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, ï³Õ³Ý¹Ç ¨ Ùï³íáñ áõ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ÁÝ¹áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

½³ñ·³óÙ³ÝÁ, ·Çï³Ïó³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇÝ »ñ»Ë³ÛÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÃÛ³ÝÁ, Ù³ñ¹áõ 

Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ñ³ñ·³ÝùÇ ¹³ëïÇ³ñ³ÏÙ³ÝÁ ¨ Çñ µÝ³ÏáõÃÛ³Ý í³ÛñÇ áõ ÙÛáõë 

»ñÏñÝ»ñÇ ³½·³ÛÇÝ ¨ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ñ³ñ·³ÝùÇ ¹³ëïÇ³ñ³ÏÙ³ÝÁ: 

 

Ø²Î-Ç ëï³Ý¹³ñï Ï³ÝáÝÝ»ñÁ Ñ³ïáõÏ Ï³ñÇùÝ»ñáí Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ³Ù³ñ.  

ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³í³ë³ñ»óáõÙ (1993 Ã.) 

 

êï³Ý¹³ñï Ï³ÝáÝÝ»ñÝ ÁÝ¹áõÝí»óÇÝ Ø²Î-Ç ·ÉË³íáñ ³ë³ÙµÉ»³ÛÇ ÏáÕÙÇó Ñ³ïáõÏ 

Ï³ñÇùÝ»ñáí Ù³ñ¹Ï³Ýó ï³ëÝûñÛ³ÏÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí: ¸ñ³Ýù, ûñ»Ýùáí å³ñï³¹Çñ ·áñÍÇù 

ã»Ý, µ³Ûó ¨ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Éáõñç µ³ñáÛ³Ï³Ý ¨ 

ù³Õ³ù³Ï³Ý Ó·ïáõÙÁª Ñ³ïáõÏ Ï³ñÇùÝ»ñáí Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ³Ù³ñ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

Ñ³í³ë³ñ»óÙ³Ý ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³ñóáõÙ: êï³Ý¹³ñï Ï³ÝáÝÝ»ñÝ û·ï³·áñÍáõÙ »Ý áÕç 

³ßË³ñÑáõÙª áñå»ë Ï»Ýë³Ï³Ý µáÉáñ ³ëå»ÏïÝ»ñáõÙ Ñ³ïáõÏ Ï³ñÇùÝ»ñáí Ù³ñ¹Ï³Ýó 

Ñ³ñ·³ÝùÇ ¨ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ³å³ÑáíÙ³Ý »Õ³Ý³Ï: 

Î³ÝáÝ 6. ÎñÃáõÃÛáõÝÁ  

ä»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å»ïù ¿ ÁÝ¹áõÝ»Ý ÇÝï»·ñÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ñ³ïáõÏ Ï³ñÇùÝ»ñáí 

»ñ»Ë³Ý»ñÇ, »ñÇï³ë³ñ¹ Ù³ñ¹Ï³Ýó ¨ Ù»Í³Ñ³ë³ÏÝ»ñÇª ï³ññ³Ï³Ý, ÙÇçÝ³Ï³ñ· ¨ 

µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³í³ë³ñáõÃÛ³Ý 

ëÏ½µáõÝùÁ: Üñ³Ýù å»ïù ¿ Ñ³ïáõÏ Ï³ñÇùÝ»ñáí Ù³ñ¹Ï³Ýó ÏñÃáõÃÛáõÝÁ ¹³ñÓÝ»Ý ÏñÃ³Ï³Ý 

Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³Ýµ³Å³Ý»ÉÇ Ù³ë: 

 

ê³É³Ù³ÝÏ³ÛÇ Ñéã³Ï³·ÇñÁ ¨ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÁ (ÚàôÜºêÎú,1994Ã.) 

 

§Ø»Ýù Ï³ñÍáõÙ ¨ Ñ³Ý¹Çë³íáñáõÃÛ³Ùµ Ñ³Ûï³ñ³ñáõÙ »Ýù, áñ 



 Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ »ñ»Ë³ áõÝÇ ÏñÃáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý Çñ³íáõÝù ¨ å»ïù ¿ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ 

áõÝ»Ý³ ëï³Ý³É ¨ å³ßïå³Ý»É ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ Ù³Ï³ñ¹³Ï 

 Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ »ñ»Ë³ áõÝÇ µ³ó³éÇÏ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñ, Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝÝ»ñ, 

áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ áõëáõÙÝ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñ 

 ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ùß³Ï»É ÏñÃáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ ¨ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÝ 

³ÛÝå»ë, áñ Ñ³ßíÇ ³éÝíÇ ³Û¹ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇ É³ÛÝ 

µ³½Ù³½³ÝáõÃÛáõÝÁ 

 ÏñÃáõÃÛ³Ý ³ëå³ñ»½áõÙ Ñ³ïáõÏ å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñ áõÝ»óáÕ ³ÝÓÇÝù å»ïù ¿ 

ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³Ý ëáíáñ»Éáõ ëáíáñ³Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñáõÙ, áñáÝù å»ïù ¿ Ýñ³Ýó 

Ñ³Ù³ñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñ ëï»ÕÍ»Ý Ý³Ë¨³é³ç »ñ»Ë³ÛÇÝ ÏáÕÙÝáñáßí³Í Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý 

Ù»Ãá¹Ý»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ª ³Û¹ å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÁ µ³í³ñ³ñ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí 

 ³Û¹åÇëÇ Ý»ñ³é³Ï³Ý ÏáÕÙÝáñáßÙ³Ùµ ëáíáñ³Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý Ëïñ³Ï³Ý 

Ñ³Û³óùÝ»ñÇ ¹»Ù å³Ûù³ñÇ, Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõÙ µ³ñ»Ýå³ëï ÙÃÝáÉáñïÇ ëï»ÕÍÙ³Ý, 

Ý»ñ³é³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ï³éáõóÙ³Ý ¨ µáÉáñÇ Ñ³Ù³ñ ÏñÃáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý 

³é³í»É ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ÙÇçáó:  ²í»ÉÇÝ, ¹ñ³Ýù ³å³ÑáíáõÙ »Ý Çñ³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ 

»ñ»Ë³Ý»ñÇ Ù»Í Ù³ëÇ Ñ³Ù³ñ áõ µ³ñÓñ³óÝáõÙ »Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç 

³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ ¨ í»ñçÇÝ Ñ³ßíáí` ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ¦: (ê³É³Ù³ÝÏ³ÛÇ 

Ñéã³Ï³·Çñ, Ï»ï 2) 

 

ԳáñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñÇ ÑÇÙùáõÙ ÁÝÏ³Í ¿ ³ÛÝ ·»ñ³Ï³ ëÏ½µáõÝùÁ, áñ 

§¸åñáóÝ»ñÁ å»ïù ¿ ÁÝ¹áõÝ»Ý µáÉáñ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝª ³ÝÏ³Ë Ýñ³Ýó ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý, 

Ùï³íáñ, ëáóÇ³É³Ï³Ý, Ñáõ½³Ï³Ý, É»½í³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó: ¸ñ³Ýó ÃíÇÝ 

»Ý ¹³ëíáõÙ Ùï³íáñ áõ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ñ³ïÝ»ñáí »ñ»Ë³Ý»ñÁ ¨ ßÝáñÑ³ÉÇ »ñ»Ë³Ý»ñÁ, 

³Ý³å³ëï³Ý ¨ ³ßË³ïáÕ »ñ»Ë³Ý»ñÁ, Ñ»é³íáñ ßñç³ÝÝ»ñÇ »ñ»Ë³Ý»ñÁ, ùáãíáñ 

³½·áõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ å³ïÏ³ÝáÕ »ñ»Ë³Ý»ñÁ, É»½í³Ï³Ý, ¿ÃÝÇÏ³Ï³Ý Ï³Ù Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ 

÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ å³ïÏ³ÝáÕ »ñ»Ë³Ý»ñÁ ̈  Ýí³½ µ³ñ»Ýå³ëï Ï³Ù Ù³ñ·ÇÝ³É³óí³Í 

ßñç³ÝÝ»ñÇó, Ï³Ù µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ËÙµ»ñÇó »ñ»Ë³Ý»ñÁ¦: (¶áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÇ 

Ý»ñ³ÍáõÃÛáõÝ, Ï»ï 3) 

 

²é³ÝÓÇÝ Ï»ïáí ³é³ÝÓÝ³óí³Í »Ý Ñ³ïáõÏ Ï³ñÇùÝ»ñáí ³ÕçÇÏÝ»ñÇ ÏñÃáõÃÛ³Ý 

³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ Ñ³ñó»ñÁ. 



§Øï³íáñ ¨ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ñ³ïÝ»ñáí ³ÕçÇÏÝ»ñÁ ÏñÏÝ³ÏÇ ·ïÝíáõÙ »Ý ³Ýµ³ñ»Ýå³ëï 

íÇ×³ÏáõÙ: ²ÝÑñ³Å»ßï ¿ ³é³ÝÓÝ³ÏÇ ç³Ýù»ñ ·áñÍ³¹ñ»É Ï³¹ñ»ñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý ¨ Ñ³ïáõÏ 

ÏñÃ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñáí ³ÕçÇÏÝ»ñÇ ÏñÃáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ¸åñáóáõÙ 

ëáíáñ»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ÁÝÓ»é»Éáõ Ñ»ï Ù»Ïï»Õ Ñ³ïáõÏ Ï³ñÇùÝ»ñáí ³ÕçÇÏÝ»ñÇÝ å»ïù ¿ 

Ù³ïã»ÉÇ ¹³ñÓÝ»É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÝ áõ ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ÛÝ Ùá¹»ÉÝ»ñÁ, 

áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý û·Ý»É Ýñ³Ýó Çñ³ï»ë³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñ»Éáõ ¨ Ñ³ëáõÝ ÏÝáç ³å³·³ 

¹»ñÇÝ Ýñ³Ýó Ý³Ë³å³ïñ³ëï»ÉáõÝ¦: (¶áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñ, Ï»ï 55) 

 

¶áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏáõÙ ÁÝ¹áõÝí»É »Ý ÏñÃ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇ ¨ 

áõëáõóÙ³Ý  ³ñ³·áõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù ³ÏÝÑ³Ûï »Ý áÕç ³ßË³ñÑÇ ¹åñáóÝ»ñÇ 

Ñ³Ù³ñ. 

§Ð³ïáõÏ å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñáí ³ÝÓ³Ýó ÏñÃáõÃÛáõÝÁ... »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿, áñ Ù³ñ¹Ï³Ýó ÙÇç¨ 

ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÝáñÙ³É »ñ¨áõÛÃ »Ý, áñ å»ïù ¿ Ñ³ñÙ³ñ»óÝ»É áõëáõóáõÙÁ »ñ»Ë³Ý»ñÇ 

å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇÝ, ³ÛÉ áã Ã» »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ Ñ³ñÙ³ñ»óÝ»É áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ 

Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¨ µÝáõÛÃÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ëï³ïí³Í »ÝÃ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ¦ 

(¶áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñÇ Ý»ñ³ÍáõÃÛáõÝ, Ï»ï 4) 

 

¸³Ï³ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñÁ (2000 Ã.) 

 

§¶ÉË³íáñ ËÝ¹ÇñÁ ÎñÃáõÃÛ³Ý É³ÛÝ ÁÙµéÝÙ³Ý ³ñï³óáÉáõÙÝ ¿ µáÉáñÇ Ñ³Ù³ñª áñå»ë 

Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÝ»ñÇ é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ý»ñ³é³Ï³Ý Ñ³Û»ó³Ï³ñ·: 

´áÉáñÇ Ñ³Ù³ñ ÏñÃáõÃÛáõÝÁ... å»ïù ¿ Ñ³ßíÇ ³éÝÇ ³Õù³ï ¨ ³Ù»Ý³ùÇã µ³ñ»Ýå³ëï 

ÙÇç³í³ÛñáõÙ ·ïÝíáÕÝ»ñÇ, ³Û¹ ÃíáõÙ ³ßË³ïáÕ »ñ»Ë³Ý»ñÇ, Ñ»é³íáñ ßñç³ÝÝ»ñÇ µÝ³ÏÇãÝ»ñÇ 

¨ ùáãíáñÝ»ñÇ, ¿ÃÝÇÏ³Ï³Ý ¨ É»½í³Ï³Ý ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ, 

µ³ËáõÙÝ»ñÇó, ØÆ²ì/ÒÆ²Ð ÇÝý»ÏóÇ³ÛÇó, ëáíÇó, ³éáÕçáõÃÛ³Ý íÝ³ëÇó ïáõÅ³Í, ÇÝãå»ë Ý³¨ 

Ñ³ïáõÏ ÏñÃ³Ï³Ý Ï³ñÇùÝ»ñ áõÝ»óáÕ »ñ»Ë³Ý»ñÇ, »ñÇï³ë³ñ¹ Ù³ñ¹Ï³Ýó ¨ Ù»Í³Ñ³ë³ÏÝ»ñÇ 

å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÁ...¦ (Î»ï 19) 



§... ì³Õ Ù³ÝÏáõÃÛ³Ý ï³ñÇÝ»ñÇÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý ËÝ³ÙùÇ Íñ³·ñ»ñÁ å»ïù ¿ û·Ý»Ý Ñ³ïáõÏ 

ÏñÃ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñáí »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ý»É ¨ Ñ³ñëï³óÝ»É ËÝ³ÙùÁ ¨ 

ÏñÃáõÃÛáõÝÁ...¦ (Î»ï 30) 

 ì³Õ ÙÇç³ÙïáõÃÛáõÝÁ É³ÛÝáñ»Ý ÁÝ¹áõÝí³Í ¿ áñå»ë Ñ³ïáõÏ Ï³ñÇùÝ»ñáí »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ 

Ï»Ýë³Ï³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñáí ³å³Ñáí»Éáõª Çñ»Ýó Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõÙ ÉÇ³ñÅ»ù ¨ ³ÏïÇí 

ÏÛ³Ýùáí ³åñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ì³Õ ÙÇç³ÙïáõÃÛ³Ý ¹»ñÝ ÁÝ¹·Íí³Í ¿ §öñÏ»ù »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ-Ø»Í 

´ñÇï³ÝÇ³¦ ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç Ñ³ßÙ³Ý¹³ÙáõÃÛ³Ý ³ëå³ñ»½áõÙ: 

§...¿ÃÝÇÏ³Ï³Ý ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Ã³÷³éáÕ ³½·áõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ³Ýµ³ñ»Ýå³ëï 

¹ñáõÃÛ³Ý Ù»ç ·ïÝíáÕ, Ñ»é³íáñ ¨ Ù»Ïáõë³óí³Í Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ ¨ ù³Õ³ùÝ»ñÇ, »ïÝ³Ëáñß»ñÇ 

Ñ³ïáõÏ å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñáí »ñ»Ë³Ý»ñÇ, ÏñÃáõÃÛáõÝÇó ¹áõñë ÙÝ³ó³Í ÙÛáõë »ñ»Ë³Ý»ñÇ 

Ý»ñ³éáõÙÁ å»ïù ¿ ¹³éÝ³ 2012 Ãí³Ï³ÝÇÝ Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ï³ññ³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý (ÐîÎ) 

Ñ³ëÝ»Éáõ é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý ³Ýµ³Å³Ý»ÉÇ Ù³ë¦: (Î»ï 32) 

§...Ø³ñ·ÇÝ³É³óí³Í ¨ ¹áõñë ÙÝ³ó³Í ËÙµ»ñÇ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ Ý»ñ·ñ³í»Éáõ ¨ å³Ñ»Éáõ 

Ñ³Ù³ñ ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ³ßË³ï³ÝùÁ å»ïù ¿ ×ÏáõÝ ÉÇÝÇ... ÎñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÁ 

å»ïù ¿ Ý»ñ³éáÕ ÉÇÝ»Ý, ÷Ýïñ»Ý ÏñÃ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ ãÁÝ¹·ñÏí³Í »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ, ×ÏáõÝ 

ÉÇÝ»Ý µáÉáñ ëáíáñáÕÝ»ñÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ...¦ 

(Î»ï 33)  

 

 

Ü»ñ³éáõÙÁ Áëï ÚàôÜºêÎú-Ç Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñéã³Ï³·ñÇ 

Ü»ñ³éáõÙÁ` ÏñÃáõÃÛ³Ý Ù»ç Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝù ¿ 

 

ÚàôÜºêÎú-Ý Ñ³Ù³ñáõÙ ¿ Ý»ñ³éáõÙÁ §¹ÇÝ³ÙÇÏ Ùáï»óáõÙ, áñÁ ¹ñ³Ï³Ýáñ»Ý ¿ ³ñÓ³·³ÝùáõÙ 

³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ µ³½Ù³½³ÝáõÃÛ³ÝÁ` ÁÝÏ³É»Éáí ³ÝÓÝ³Ï³Ý ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ áã Ã» áñå»ë 

ÉáõÍÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ åñáµÉ»ÙÝ»ñ, ³ÛÉ áñå»ë áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ Ñ³ñëï³óÝáÕ 

ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ¦:  

 Ð»ï¨³µ³ñ, ß³ñÅáõÙÁ ¹»åÇ Ý»ñ³éáõÙ å³ñ½³å»ë ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ï³Ù 

Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝ ã¿, ³ÛÉ Ý³¨ Ñëï³Ï ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ: Ü»ñ³éÙ³Ý 



·áñÍÁÝÃ³óÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ï»ñåáí Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ »ñÏñÝ»ñÁ å»ïù ¿ ë³ÑÙ³Ý»Ý ÙÇ 

ß³ñù Ý»ñ³é³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñ áõ ·áñÍÝ³Ï³Ý ·³Õ³÷³ñÝ»ñ: î³ñµ»ñ ÙÇç³½·³ÛÇÝ 

Ñéã³Ï³·ñ»ñáõÙ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ý»ñ³éÙ³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ û·ï³·áñÍ»É áñå»ë ÑÇÙù: 

Ð»ïá ¹ñ³Ýù Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ù»ÏÝ³µ³Ý»É ¨ Ñ³ñÙ³ñ»óÝ»É` »ÉÝ»Éáí ÏáÝÏñ»ï »ñÏñÇ 

³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó:  

 Ü»ñ³é³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý ÑÇÙùáõÙ ÏñÃáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ ¿, áñÝ 

³ñï³óáÉí³Í ¿ 1948 Ãí³Ï³ÝÇÝ ÁÝ¹áõÝí³Í Ø³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 

Ñéã³Ï³·ñáõÙ.  

 §²Ù»Ý Ù³ñ¹ áõÝÇ ÏñÃáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝù… ÎñÃáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ ³Ýí×³ñ, ³éÝí³½Ý 

ï³ññ³Ï³Ý ¨ ÑÇÙÝ³ñ³ñ ÷áõÉ»ñáõÙ: î³ññ³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ å³ñï³¹Çñ ÉÇÝÇ: 

ÎñÃáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ áõÕÕí³Í ÉÇÝÇ Ù³ñ¹áõ ³ÝÑ³ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÉñÇí ½³ñ·³óÙ³ÝÁ, Ù³ñ¹áõ 

Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ¨ ÑÇÙÝ³ñ³ñ ³½³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ñ³ñ·³ÝùÇ ³Ùñ³åÝ¹Ù³ÝÁ: ²ÛÝ 

å»ïù ¿ Ýå³ëïÇ µáÉáñ ³½·»ñÇ, é³ë³Ý»ñÇ áõ ÏñáÝÝ»ñÇ ÙÇç¨ ÷áËÁÙµéÝÙ³Ý, 

Ñ³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ µ³ñ»Ï³ÙáõÃÛ³Ý Ñ³ëï³ïÙ³ÝÁ ¨ Ñ³Ù³ÑáõÝã ÉÇÝÇ Ë³Õ³ÕáõÃÛ³Ý 

å³Ñå³ÝÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í Ø²Î-Ç ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ¦ (Ñá¹í³Í 26, Ø³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ 

Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñéã³Ï³·Çñ): 

 ÜáõÛÝù³Ý Ï³ñ¨áñ »Ý ºñ»Ë³Ý»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ÏáÝí»ÝóÇ³ÛÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ (Ø²Î, 

1989 Ã.), ÇÝãå»ë »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ã»ÝÃ³ñÏí»Éáõ Çñ³íáõÝùÁ, áñÝ ³Ùñ³·ñí³Í ¿ 

Ñá¹í³ÍÝ»ñ 2-áõÙ ¨ 23-áõÙ: Ðá¹í³Í 23-áõÙ ÝßíáõÙ ¿, áñ Ñ³ßÙ³Ý¹³Ù »ñ»Ë³Ý»ñÁ å»ïù ¿ 

áõÝ»Ý³Ý. 

 §ÏñÃáõÃÛáõÝ, í»ñ³å³ïñ³ëïáõÙ, µáõÅëå³ë³ñÏáõÙ, í»ñ³Ï³Ý·ÝáÕ³Ï³Ý 

Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ, ³ßË³ï³ÝùÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙ ¨ Ñ³Ý·Çëï ëï³Ý³Éáõ 

ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ` ³ÛÝå»ë, áñ »ñ»Ë³Ý áõÝ»Ý³ ëáóÇ³É³Ï³Ý ÇÝï»·ñÙ³Ý ¨ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý 

½³ñ·³óÙ³Ý ÉñÇí ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ` Ý»ñ³éÛ³É Ýñ³ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ¨ Ñá·»íáñ ½³ñ·³óáõÙÁ¦: 

(Ðá¹í³Í 23)  

 Ðá¹í³Í 29-áõÙ, áñÁ í»ñÝ³·ñí³Í ¿ §ÎñÃáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦, ÝßíáõÙ ¿, áñ ³ÝÑ³ïÇ ÏñÃ³Ï³Ý 

½³ñ·³óáõÙÁ Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇó ¿, ¨ áñ ÏñÃáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ 

ÁÝÓ»éÇ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ ÉÇáíÇÝ Çñ³óÝ»Éáõ Çñ»Ýó ×³Ý³ãáÕ³Ï³Ý, Ñáõ½³Ï³Ý ¨ ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý 

áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ´³óÇ ³Û¹, §ÎñÃáõÃÛ³Ý Ù»ç Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¹»Ù ÚàôÜºêÎú-Ç 

ÏáÝí»ÝóÇ³Ý¦ (1960) ¨ §Î³Ý³Ýó ¹»Ù Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý µáÉáñ ï»ë³ÏÝ»ñÇ í»ñ³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ 



Ï»Ýí»ÝóÇ³Ý¦ (1979) Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ³ÛÝ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ 

å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÝ »Ý, áñáÝù ß»ßïáõÙ »Ý áã ÙÇ³ÛÝ Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³ñ·»ÉáõÙÁ, ³ÛÉ¨ ¹ñ³ ³ÏïÇí 

í»ñ³óáõÙÁ: ²Ûë Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ïñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý Ñ»ï¨³ÝùÝ ¿, áñ µáÉáñ »ñ»Ë³Ý»ñÝ Çñ³íáõÝù 

áõÝ»Ý ëï³Ý³Éáõ ³ÛÝåÇëÇ ÏñÃáõÃÛáõÝ, áñÁ Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ãÇ ¹ÝáõÙ Ýñ³Ýó Ï³ëï³ÛÇÝ, 

³½·³ÛÇÝ, ÏñáÝ³Ï³Ý, ïÝï»ë³Ï³Ý Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇ, ÷³Ëëï³Ï³ÝÇ Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇ, É»½íÇ, 

ë»éÇ, Ñ³ßÙ³Ý¹³ÙáõÃÛ³Ý ̈  ³ÛÉ Ñ³ñó»ñáõÙ, ̈  áñ å»ïáõÃÛáõÝÁ å³ñï³íáñ ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 

ù³ÛÉ»ñ Ó»éÝ³ñÏ»É ëáíáñáÕÝ»ñÇ µáÉáñ ÙÇç³í³Ûñ»ñáõÙ ³Ûë Çñ³íáõÝùÝ»ñÝ ³å³Ñáí»Éáõ Ñ³Ù³ñ:  

 ÎñÃáõÃÛ³Ý Ñ³Ý¹»å Çñ³íáõÝùÇ íñ³ ÑÇÙÝí³Í Ùáï»óáõÙÝ áõÝÇ »ñ»ù ëÏ½µáõÝù.   

 ³Ýí×³ñ ¨ å³ñï³¹Çñ ÏñÃáõÃÛ³Ý Ù³ïã»ÉÇáõÃÛáõÝ 

 Ñ³í³ë³ñáõÃÛáõÝ, Ý»ñ³éáõÙ ¨ Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝ 

 áñ³ÏÛ³É ÏñÃáõÃÛ³Ý, µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý ¨ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ Çñ³íáõÝù: 

²ÝóáõÙÁ ¹»åÇ Ý»ñ³éáõÙ ³é³ç ¿ µ»ñ»É ÙÇ ß³ñù ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ¨ 

¹åñáóÝ»ñÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñáõÙ, áñáÝù áõÕ»Ïóí»É »Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏáõÙ µ³½Ù³ÃÇí 

Çñ³í³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ùµ: Ü»ñ³éáõÙÁ ÇÙåÉÇóÇï Ù³Ï³ñ¹³Ïáí Ëñ³Ëáõëí»É ¿ 1948 

Ãí³Ï³ÝÇÝ Ð³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñéã³Ï³·ñÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÇó Ñ»ïá ¨ ÑÇß³ï³Ïí»É ¿ µáÉáñ ÷áõÉ»ñáõÙ 

Ø²Î-Ç ÙÇ ß³ñù ³é³Ýóù³ÛÇÝ Ñéã³Ï³·ñ»ñáõÙ ¨ ÏáÝí»ÝóÇ³Ý»ñáõÙ:  

Â»¨ Ý»ñ³é³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ï³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ï³Ý ß³ï ÑÇÙÝ³íáñ 

Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ, ïÝï»ë³Ï³Ý, ëáóÇ³É³Ï³Ý ¨ ù³Õ³ù³Ï³Ý å³ï×³éÝ»ñ, ³ÛÝ Ý³¨ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý 

½³ñ·³óÙ³Ý ¨ ³ÝÑ³ïÝ»ñÇ, ËÙµ»ñÇ ¨ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ÙÇç¨ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ³ëï³ï»Éáõ 

ÙÇçáó ¿: ê³É³Ù³ÝÏ³ÛÇ Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ù»ç ¨ ¶áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ åÉ³ÝáõÙ (1994) ÝßíáõÙ ¿. 

§Ü»ñ³é³Ï³Ý Ã»ùáõÙáí Ñ³Ýñ³ÏñÃ³Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñÁ ËïñÏ³ÝáõÃÛ³Ý ¹»Ù å³Ûù³ñÇ, 

µ³ñÛ³ó³Ï³Ù Ñ³Ù³ÛÝù ëï»ÕÍ»Éáõ, Ý»ñ³é³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝ ëï»ÕÍ»Éáõ ¨ µáÉáñÇ Ñ³Ù³ñ 

ÏñÃáõÃÛáõÝ ³å³Ñáí»Éáõ ³Ù»Ý³³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ÙÇçáóÝ »Ý¦: (ê³É³Ù³ÝÏ³ÛÇ Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝ, 

Ñá¹í³Í 2)  

æáÙïÇ»ÝÇ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ÏáÝý»ñ³ÝëÁ (1990) §ÎñÃáõÃÛáõÝ µáÉáñÇ Ñ³Ù³ñ¦ Íñ³·ÇñÁ 

¹³ñÓñ»ó Ýå³ï³Ï: ÚàôÜºêÎú-Ý Ø²Î-Ç ³ÛÉ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ÙÇç³½·³ÛÇÝ 

½³ñ·³óÙ³Ý ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ÙÇ ß³ñù ÙÇç³½·³ÛÇÝ áõ ³½·³ÛÇÝ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý 

Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï ³ßË³ïáõÙ ¿ ³Û¹ Ýå³ï³ÏÇÝ Ñ³ëÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ` ³ç³Ïó»Éáí 

Ý»ñ³½·³ÛÇÝ Ù³Ï³ñ¹³Ïáí Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇÝ:  



§²ßË³ñÑÇ µáÉáñ »ñ»Ë³Ý»ñÝ áõ å³ï³ÝÇÝ»ñÁ` Çñ»Ýó áõÅ»Õ ¨ ÃáõÛÉÏáÕÙ»ñáí, Çñ»Ýó 

ÑáõÛë»ñáí áõ ³ÏÝÏ³ÉÇùÝ»ñáí, áõÝ»Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝù: ºí áã Ã» Ù»ñ ÏñÃ³Ï³Ý 

Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÝ áõÝ»Ý Çñ³íáõÝù áñáß³ÏÇ ï»ë³ÏÇ »ñ»Ë³Ý»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ: Ð»ï¨³µ³ñ, Ñ»Ýó 

»ñÏñÇ ¹åñáó³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ý ¿, áñ å»ïù ¿ Ñ³ñÙ³ñ»óíÇ µáÉáñ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ï³ñÇùÝ»ñÁ 

µ³í³ñ³ñ»ÉáõÝ¦: (´. ÈÇÝ¹ÏíÇëï, Ø²Î-Ç ½»ÏáõóáÕ, 1994)  

²ÛëåÇëáí, Ññ³Ù³Û³Ï³Ý ¿ ¹³éÝáõÙ, áñ ¹åñáóÝ»ñÝ áõ ï»Õ³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 

ëï³ÝÓÝ»Ý ³Û¹ Çñ³íáõÝùÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ: ¸ñ³ Ñ³Ù³ñ å»ïù ¿ 

Ó»éÝ³ñÏí»Ý Ñ»ï¨Û³É ù³ÛÉ»ñÁ.  

 Ü³Ë³Ó»éÝ»É µ³Ý³í»×»ñ` å³ñ½»Éáõ, Ã» ÇÝãå»ë »Ý Ñ³Ù³ÛÝùáõÙ Ñ³ëÏ³ÝáõÙ Ù³ñ¹áõ 

Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ: 

 Î³½Ù³Ï»ñå»É ÏáÉ»ÏïÇí ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñ ¨ ³é³ç³ñÏ»É ·áñÍÝ³Ï³Ý ÉáõÍáõÙÝ»ñ, Ã» 

ÇÝãå»ë Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ñ³ñó»ñÝ ÁÝ¹·ñÏ»É ï»Õ³Ï³Ý ¹åñáó³Ï³Ý 

Íñ³·ñ»ñáõÙ:  

 Ø³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ñ³ñóÁ Ï³å»É ÏÃáõÃÛ³Ý Ù³ïã»ÉÇáõÃÛ³Ý Ñ³ñóÇ Ñ»ï: 

 Ø³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ å³ßïå³Ý»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ Í³í³É»É 

ëÏ½µÝ³Ï³Ý, ï»Õ³Ï³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏáõÙ ¨ ³Ùñ³åÝ¹»É ¹ñ³Ýó Ï³å»ñÝ ³í»ÉÇ µ³ñÓñ` 

áñáßáõÙÝ»ñÇ Ï³Û³óÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÇ Ñ»ï:  

 Êñ³Ëáõë»É Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ ¨ Ù³ÝÏ³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Ý»ñÇ ëï»ÕÍáõÙÁ, áñï»Õ 

ÏùÝÝ³ñÏí»Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý Ù³ïã»ÉÇáõÃÛ³Ý Ñ³ñó»ñÁ: 

 Øß³Ï»É Ñ³Ù³ÛÝù-¹åñáó Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñ, áñáÝù ÏÑ³ÛïÝ³µ»ñ»Ý 

¹åñáó ãÑ³×³ËáÕ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ, Ïµ»ñ»Ý Ýñ³Ýó ¹åñáó ̈  Ï³å³Ñáí»Ý Ýñ³Ýó áõëáõÙÁ: 

´³óÇ ³Û¹, ³ÝÑñ³Å»ßï é»ëáõñëÝ»ñÇÝ å»ïù ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ï³ÙùÁ, 

ï»Õ³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³ å»ïù ¿ ÙÇßï ×ÝßáõÙ ·áñÍ³¹ñíÇ, áñå»ë½Ç Ýñ³Ýù Ï³ï³ñ»Ý 

Çñ»Ýó å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ê³Ï³ÛÝ, í»ñçÝ³Ï³Ý Ñ³çáÕáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ¹³ï»É 

ÙÇ³ÛÝ µáÉáñ ëáíáñáÕÝ»ñÇÝ Ù³ïã»ÉÇ Ñ³Ýñ³ÏñÃáõÃÛ³Ý áñ³Ïáí:  

 

Երեխաների ու նրանց կրթական կարիքների բազմազանությունը: Սովորողների 

կրթության կարիքների բացահայտում և գնահատում: 

 



    àõëÙ³Ý ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»óáÕ ëáíáñáÕÇ Ý»ñ³é³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝÁ Ñ³çáÕáõÃÛ³Ùµ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ 

³ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ Ýñ³Ý ¹Çï»É ¨ ·Ý³Ñ³ï»É áñå»ë ³ÝÑ³ïª Çñ ÁÝ¹áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí, 

Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí, Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝÝ»ñáí áõ Ï³ñÇùÝ»ñáí£ 

 êáíáñáÕÇ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Ï³ñÇùÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ ß³ï Ï³ñ¨áñ ¿ Ýñ³ 

Ñ»ï³·³ áõëáõÙÝ³éáõÃÛáõÝÁ åÉ³Ý³íáñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ£ 

 ¶Ý³Ñ³ïáõÙÁ, ¹Çï³ñÏáõÙÁ ëáíáñáÕÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ï³ñµ»ñ ÷áõÉ»ñáõÙ Ýñ³ Ù³ëÇÝ 

µ³½Ù³µÝáõÛÃ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³í³ùÙ³Ý, Ñ³Ù³Ï³ñ·Ù³Ý ¨ »½ñ³Ñ³Ý·áõÙÝ»ñÇ ·áñÍÁÝÃ³ó 

¿£ ¶Ý³Ñ³ïÙ³Ùµ µ³ó³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ ã³÷áñáßãáí Ý³Ë³ï»ëí³Í Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, 

ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ Ûáõñ³óÙ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ:  

 ¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý ̈  ¹Çï³ñÏÙ³Ý Ýå³ï³ÏÝ ¿ ëáíáñáÕÇ áõëáõóáõÙÁ ¹³ñÓÝ»É ³é³í»É ³ñ¹Ûáõ-

Ý³í»ï áõ ÏáÕÙÝáñáßí³Íª Ýñ³ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ áõ 

Ý³Ë³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý£ ¶Ý³Ñ³ïáõÙÁ å»ïù ¿ Çñ³Ï³Ý³óíÇ ëáíáñáÕÇ 

Ñ³Ù³ñ ÑÝ³ñ³íáñÇÝë ëáíáñ³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ¨ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ÁÝÓ»éÇ Ýñ³Ý ¹ñë¨áñ»É 

Çñ Ý»ñáõÅÁ ¨ ³ñï³Ñ³Ûï»É ·Çï»ÉÇùÝ»ñÁ:  

¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ å³ñ½»Éª 

 Ç±Ýã Ï³ñáÕ ¿ ³Ý»É ëáíáñáÕÁ ¨ Ç±Ýã ¿ ³ÝáõÙ 

 á±ñÝ ¿ Ýñ³ ½³ñ·³óÙ³Ý, ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·Çï»ÉÇùÇ ³Û¹ 

å³ÑÇÝ ³éÏ³ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ 

 áõÝÇ± ³ñ¹Ûáù ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³å³ÕáõÙÝ»ñ 

 Ï³ñÇù áõ±ÝÇ ³ñ¹Ûáù Éñ³óáõóÇã ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý, ûÅ³Ý¹³Ï Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

(¹Ç»ï³, Ã»ñ³åÇ³ ¨ ³ÛÉÝ) 

 Ç±Ýã ¿ ³ÝÑñ³Å»ßï ëáíáñáÕÇÝ ¹³ë³ñ³ÝáõÙ, ï³ÝÁ, ßñç³å³ïáõÙ Ñ»ï³·³ ½³ñ-

·³óÙ³Ý ¨ ³ÝÏ³Ë ÉÇÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ£ 

¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ó»éù µ»ñí³Í ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÝ áõÕÕí³Í ¿ áã ÙÇ³ÛÝ 

ëáíáñáÕÇÝ, ³ÛÉ¨ Ýñ³ ßñç³å³ïÇÝ£ 

¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ó¨Á ¨ ·áñÍÇùÝ»ñÁ 

ÎñÃ³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ ïñáÑíáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇª 

 ëáíáñáÕÇ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý³ËÝ³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙ 

 ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛáõÝ` ëáíáñáÕÇ ÏñÃ³Ï³Ý Ï³ñÇùÝ»ñÇ ¨ ÏñÃ³Ï³Ý 

Ñ³ëï³ïáõÃÛ³Ý ïÇåÇ í»ñ³µ»ñÛ³É  



 ûÅ³Ý¹³Ï Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³å³ÑáíáõÙ 

 áõëáõÙÝ³Ï³Ý Íñ³·ñÇ åÉ³Ý³íáñáõÙ£ 

êáíáñáÕÇ Ù³ëÇÝ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ³í³ù»Éáõ É³í³·áõÛÝ ÙÇçáóÁ Ýñ³ Ý³ËÝ³Ï³Ý 

¹Çï³ñÏáõÙÝ ¿£ 

¸Çï³ñÏ»É ëáíáñáÕÇÝ, Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ª 

 Ñ³ëÏ³Ý³É, ×³Ý³ã»É Ýñ³Ý 

 ï»ëÝ»É-·ïÝ»É áõÅ»Õ ÏáÕÙ»ñÁ, ³ÏïÇí³óÙ³Ý áõÕÇÝ»ñÝ áõ Ñ³ïáõÏ Ï³ñÇùÝ»ñÁ£  

àôëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÁ ¹Çï³ñÏáõÙ ã¿: àôëáõÙÝ³ëÇñÙ³Ý ¨ ¹Çï³ñÏÙ³Ý 

 ÑÇÙÝ³Ï³Ý ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ ³ÛÝ ¿, áñ í»ñçÇÝÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ³é³í»É³å»ë Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý 

¨ Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó ¨ ÏñÃ³Ï³Ý Ï³ñÇùÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ áõÕÇÝ»ñ 

·ïÝ»Éáõ Ýå³ï³Ï ¿ Ñ»ï³åÝ¹áõÙ, ³ÛëÇÝùÝ, Ïáãí³Í ¿ ÉáõÍ»É ëáíáñáÕÇ ÏñÃáõÃÛ³Ý 

åÉ³Ý³íáñÙ³Ý ËÝ¹ÇñÁ, ÇëÏ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ³é³çÇÝ åÉ³Ý ¿ ÙÕíáõÙ 

³ËïáñáßÙ³Ý ËÝ¹ÇñÁ: 

êáíáñáÕÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ¨ ß³Ñ³·ñ·Çé Ù»Í³Ñ³ë³ÏÝ»ñÁ 

å»ïù ¿ Ùßï³å»ë ¨ Ï³ÝáÝ³íáñ ¹Çï³ñÏ»Ý Ýñ³Ý ÁÝïñ»Éáíª  

 ³Ù»Ý³Ñ³ñÙ³ñ Ù»Ãá¹Á` å³ñ½»Éáõ µ³Ý³íáñ ËáëùÇ, ß³ñÅáÕ³Ï³Ý ³ÏïÇíáõÃÛ³Ý, 

ëáóÇ³É³Ï³Ý ¨ ¿ÙáóÇáÝ³É ½³ñ·³óÙ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ 

 ÙÇç³í³ÛñÁ` ¹åñáó, ïáõÝ, ßñç³å³ï 

 å³ÑÁ`Ë³Õ³ÉÇë, ëáíáñ»ÉÇë, Ñ³Ý·ëï³Ý³ÉÇë ¨ ³ÛÉÝ 

 Çñ³íÇ×³ÏÁ` ÇÝùÝ Çñ Ñ»ï, ßñç³å³ïÇ Ñ»ï Ñ³Õáñ¹³Ïóí»ÉÇë£ 

¸Çï³ñÏáõÙÁ áñå»ë ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³ó ¹³éÝáõÙ ¿ ³í»ÉÇ 

³ÙµáÕç³Ï³Ý áõ ³ÝÏáÕÙÝ³Ï³É, »ñµ Ñ³Ù³¹ñíáõÙ »Ý áõëáõóãÇ, ÍÝáÕÝ»ñÇ, ³ÛÉ áõëáõóÇãÝ»ñÇ ¨ 

Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ ¹Çï³ñÏáõÙÝ»ñÁ£  

àõëáõóÇãÁ áñå»ë ¹Çï³ñÏáõÙÝ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ ·ÉË³íáñ ³ÝÓ, å»ïù ¿ ÉëÇ ÍÝáÕÝ»ñÇÝ 

¨ ëï³Ý³ Ýñ³ÝóÇó Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ëáíáñáÕÇ ½³ñ·³óÙ³Ý, 

áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõ ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ£ Ü³ å»ïù ¿ 

Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóÇ ³ÛÉ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ (Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÃÇÙÇ)ª Ñ³ïáõÏ Ù³ÝÏ³í³ñÅÇ, 

ëáóÇ³É³Ï³Ý ³ßË³ïáÕÇ, µÅßÏÇ, Ñá·»µ³ÝÇ Ñ»ï£ 



¸Çï³ñÏáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³¹ñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ç Ñ³Ûï »Ï³Í ûñÇÇÝ³ã³÷áõÃÛáõÝÝ»ñÁ 

ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ »Ý ï³ÉÇë ³í»ÉÇ ëïáõÛ· ¨ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï »½ñ³Ñ³Ý·áõÙÝ»ñÇ ·³É£ 

¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ó¨»ñÝ áõ ·áñÍÇùÝ»ñÝ û·ÝáõÙ »Ý áõëáõóãÇÝ Ñ³Ù³ÏáÕÙ³ÝÇáñ»Ý ×³Ý³ã»É ëáíá-

ñáÕÇÝ, Ýñ³ ßñç³å³ïÁ, µ³ó³Ñ³Ûï»É ëáíáñáÕÇ Ý»ñáõÅÁ, ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ý³Ë-

ÏÇÝ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ, ×ß·ñï»É Ýñ³ Ñ»ï ï³ñíáÕ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÇ Í³-

í³ÉÝ áõ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ùß³Ï»É Ñ»ï³·³ áõëáõóÙ³Ý Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñ, Ñ³-

Ù³å³ï³ëË³Ý»óÝ»É áõ ÷á÷áË»É ¹åñáó³Ï³Ý ÙÇç³í³ÛñÁ£ 

¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ ÏÇñ³éíáõÙ »Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ·ñ³ÝóÙ³Ý ÙÇ ù³ÝÇ »Õ³Ý³ÏÝ»ñ ¨ 

ÙÇçáóÝ»ñ` 

 ÝÏ³ñ³·ñ³Ï³Ý ·ñ³éáõÙÝ»ñ (ëáíáñáÕÇ í³ñù³·ÍÇ Ù³ëÇÝ ÝÏ³ñ³·ñ³Ï³Ý ·ñ³-

éáõÙÝ»ñÁª ·ñ»Éáõ, ÝÏ³ñ»Éáõ, Éáõë³ÝÏ³ñ»Éáõ, ï»ë³·ñ»Éáõ ÙÇçáóáí) 

 ¹Çåí³Í³ÛÇÝ Ï³Ù å³ïÙáÕ³Ï³Ý ·ñ³éáõÙÝ»ñ (¹Çï³ñÏÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ï»ÕÇ 

áõÝ»ó³ÍÇ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ß³ñ³¹ñ³Ýù) 

 ³ÕÛáõë³ÏÝ»ñ, ÝÏ³ñÝ»ñ, Éáõë³ÝÏ³ñÝ»ñ (³ñï³óáÉáõÙ »Ý ëáíáñáÕÇ ³ßË³ï³ÝùÇ 

³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ¨ ·áñÍ»É³Ï»ñåÇ ³ÛÝ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»ñÁ, áñáÝù ³ÛÉ ÙÇçáóÝ»ñáí 

å³Ñå³Ý»É ÑÝ³ñ³íáñ ã¿) 

 Ó³ÛÝ»ñÇ½Ý»ñ, ï»ë³»ñÇ½Ý»ñ (í»ñ³ñï³¹ñáõÙ »Ý ëáíáñáÕÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 

³í»ÉÇ µ³ñ¹ ï»ë³ÏÝ»ñÁª Ýñ³ Ó»éù µ»ñ³Í ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ) 

 ëïáõ·³Ã»ñÃÇÏÝ»ñ (³ñÓ³Ý³·ñáõÙ »Ý ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ Ñ³ïÏ³ÝÇßÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ 

Ï³Ù µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ) 

 ï¨áÕáõÃÛ³Ý ÝßáõÙÝ»ñ (·ñ³ÝóíáõÙ ¿ ëáíáñáÕÇª ³Ûë Ï³Ù ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ 

Ï³ï³ñ»Éáõ íñ³ Í³Ëë³Í Å³Ù³Ý³ÏÁ) 

 í³ñÏ³ÝÇß³ÛÇÝ ë³Ý¹Õ³ÏÝ»ñ (ëáíáñáÕÇ í³ñù³·ÍÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ï³Ù áñ³ÏÙ³Ý 

óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ³ñ³· ·ñ³ÝóáõÙ) 

 ã³÷áñáßÇãÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ·Ý³Ñ³ïáõÙ (µÝ³Ï³ÝáÝ ½³ñ·³óÙ³Ý ³ÕÛáõë³ÏÝ»ñ) 

 Ñ³Ù»Ù³ïíáõÙ »Ý ëáíáñáÕÇ óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ µÝ³Ï³ÝáÝ ½³ñ·³óÙ³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ 

Ñ»ï. 

 ÝáñÙ³ïÇí Ã»ëï»ñ (·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³Ù»Ý³ã³÷áñáßí³Í 

ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ): 

¶Ý³Ñ³ï³ÝÇßÝ»ñáí ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ëáíáñáÕÇ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý áõëáõÙÝ³Ï³Ý 

åÉ³Ýáí (²àôä) Ý³Ë³ï»ëí³Í ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³` ÑÇÝ·, ÇëÏ 2008 Ãí³Ï³ÝÇó` 10 ÙÇ³íáñ³-

Ýáó Ñ³Ù³Ï³ñ·áí: 



 

 

 ÌÝáÕÝ»ñÇ Ý»ñ·ñ³íáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ù»ç 

êáíáñáÕÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ ³í»ÉÇ ³ÙµáÕç³Ï³Ý áõ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³Ï³Ý ¿ ¹³éÝáõÙ, »ñµ ÍÝáÕÝ»ñÁ Ý»ñ-

·ñ³ííáõÙ »Ý ³Û¹ ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ£ 

ÌÝáÕÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý Ñ³Õáñ¹»É ³ÛÝåÇëÇ ïíÛ³ÉÝ»ñ, áñáÝó Ó»éù µ»ñáõÙÁ áõëáõóãÇ Ñ³Ù³ñ ¹Åí³ñ 

ÏÉÇÝÇ ÇÝùÝáõñáõÛÝ, ¹³ë³ñ³Ý³Ï³Ý ÙÇç³í³ÛñáõÙ Ï³Ù ³ÛÉ ×³Ý³å³ñÑáí£ ÌÝáÕÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý µ³ñ¹ 

ËÝ¹ñÇ å³ñ½ ÉáõÍáõÙÝ»ñ ³é³ç³ñÏ»É£ ÌÝáÕ-áõëáõóÇã-Ù³ëÝ³·»ï Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ÏÝå³ëïÇ ëá-

íáñáÕÇ ½³ñ·³óÙ³Ý, áõëáõóÙ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÙÇç³í³ÛñÇ ëï»ÕÍÙ³Ý, ÏñÃ³-

Ï³Ý Ï³ñÇùÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï áõÕÇÝ»ñÇ áñáÝÙ³ÝÁ£ 

ÌÝáÕÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ýª 

 ¹åñáóÇ å³ï»ñÇó ¹áõñë ëáíáñáÕÇ í³ñù³·ÍÇ Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ³å³Ñáí»É 

 û·Ý»É Ñ³ÛïÝ³µ»ñ»Éáõ ëáíáñáÕÇ ÃáõÛÉ ¨ áõÅ»Õ ÏáÕÙ»ñÁ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý Ç Ñ³Ûï ã·³É å³-

ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï 

 ³ñ³· ³ñÓ³·³Ýù»É áõëáõóãÇ ¨ ³ÛÉ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ Ï³ï³ñ³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇÝ 

 ÝÏ³ñ³·ñ»É ëáíáñáÕÇ ½³ñ·³óáõÙÁ í³Õ Ù³ÝÏ³Ï³Ý Ñ³ë³ÏáõÙ£ 

ÌÝáÕÝ»ñÝ Çñ³íáõÝù áõÝ»Ýª 

 Ù³ëÝ³Ïó»É ëáíáñáÕÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³ÝÁ, ëáíáñáÕÇ` Çñ»Ýó ÏáÕÙÇó ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý 

åÉ³ÝÇ Ï³½ÙÙ³ÝÁ 

 ï»Õ»Ï³óí»É áõëáõóÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ëáíáñáÕÇ Ùáï Ç Ñ³Ûï »Ï³Í ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³-

ëÇÝ 

 Ù³ëÝ³Ïó»É ¹åñáóÇ ËáñÑñ¹Ç ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇÝ£ 

 

 

¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý ³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á 

 êáíáñáÕÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý, ³ÝÁÝ¹Ù»ç ·áñÍÁÝÃ³ó ¿£ ¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý í»ñÁ Ýßí³Í Ó¨»ñÇó ¨ 

·áñÍÇùÝ»ñÇó µ³óÇ` ß³ï Ï³ñ¨áñ ¿ ÏÇñ³é»É ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·£ ¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý 

³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÁ å»ïù ¿ Ñ³ñÙ³ñ»óí»Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ·áñÍáÕ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇÝ ¨ ÉÇÝ»Ý 

³ñ¹ÛáõÝ³í»ïª Å³Ù³Ý³ÏÇ ¨ ÏÇñ³éÙ³Ý ³éáõÙáí£ ¸ñ³Ýù å»ïù ¿ û·Ý»Ý áõëáõóÇãÝ»ñÇÝ` ·Ý³Ñ³ïáõÙ Ï³ï³ñ»ÉÇë 

³í»ÉÇ ùÇã Å³Ù³Ý³Ï ¨ ÙÇçáóÝ»ñ Í³Ëë»É£ 



¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý ³ÛÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á, áñÁ ëáíáñáÕÝ»ñÇ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÁ ·Ý³Ñ³ïáõÙ ¿ª ÑÇÙÝí»Éáí 

Ï³ï³ñ³Í ³ßË³ï³ÝùÇ íñ³, ã³÷³½³Ýó Ï³ñ¨áñ ¹»ñ ¿ Ë³ÕáõÙ Ïßé³¹³ïí³Í áõëáõÙÝ³Ï³Ý 

Íñ³·ñ»ñ Ùß³Ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ£ 

ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï ãå»ïù ¿ ³Ýï»ë»É ÇÝùÝ³·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ¹»ñÁ: ²ÛÝ ã³÷³½³Ýó Ï³ñ¨áñ ¿ 

ëáíáñáÕÇ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÙáïÇí³óÇ³Ý ËÃ³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ: àôëáõóãÇ Ï³Ù 

ó³ÝÏ³ó³Í ³ÛÉ ·Ý³Ñ³ïáõÙ å»ïù ¿ Ýå³ëïÇ ëáíáñáÕÇ ÇÝùÝ³·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

½³ñ·³óÙ³ÝÁ: ²Ûë Ñ³ñóáõÙ ³Ýã³÷ Ï³ñ¨áñ ¿ ¦êáíáñáÕÇ ÃÕÃ³å³Ý³ÏÇ§ ¹»ñÁ: ²ÛÝ å»ïù ¿ 

Ñëï³Ï å³ïÏ»ñ³óáõÙ ï³ »ñ»Ë³ÛÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ¨ ³é³çÁÝÃ³óÇ Ù³ëÇÝ£  

ÂÕÃ³å³Ý³ÏÝ Çñ Ù»ç Ý»ñ³éáõÙ ¿ ëáíáñáÕÝ»ñÇ Ï³ï³ñ³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇó í»ñóñ³Í 

ÝÙáõßÝ»ñ ¨ Éñ³óÝáõÙ ¿ Ã»ëï»ñÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý ÙÇç¨ ÁÝÏ³Í Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ µ³óÁ£ 

ÂÕÃ³å³Ý³ÏÁ ëáíáñáÕÇª ¹³ë³ñ³ÝáõÙ Ï³ï³ñ³Í ³ßË³ï³ÝùÇ Çñ³Ï³Ý íÏ³ÛáõÃÛáõÝÝ ¿£ 

Î³ñÇù ãÏ³ ÃÕÃ³å³Ý³ÏáõÙ ÁÝ¹·ñÏ»É ÙÇ¨ÝáõÛÝ ³ßË³ï³ÝùÇ ÙÇ ù³ÝÇ ûñÇÝ³Ï, Ï³Ù, ³ë»Ýù, 

·ñ³·ÇïáõÃÛáõÝÁ ëïáõ·áÕ Ã»ëï»ñÇ µáÉáñ ûñÇÝ³ÏÝ»ñÁ£ ²Ûëï»Õ å»ïù ¿ Ñ³í³ù»É ï³ñµ»ñ 

ï»ë³ÏÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ÝÙáõßÝ»ñ£  

 ÂÕÃ³å³Ý³ÏÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ï³ñµ»ñ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñáí Ñ³í³ùí»É, ë³Ï³ÛÝ å»ïù ¿ å³-

ñáõÝ³Ï»Ý áõëáõÙÝ³Ï³Ý Íñ³·ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ` ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÑÇÙùáõÙ ÁÝÏ³Í ã³÷áñáßã³ÛÇÝ 

å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ ¨ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý µ³í³ñ³ñ ù³Ý³ÏÇ ÝÛáõÃ»ñ, áñáÝù 

å³ïÏ»ñ³óáõÙ Ïï³Ý ëáíáñáÕÇ ³é³ç³¹ÇÙáõÃÛ³Ý Ù³ÇÝ: 

ÂÕÃ³å³Ý³ÏÇ ÝÛáõÃ»ñÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ Ï³ï³ñ»É »ñ»Ë³Ýª ÇÝùÝ³·Ý³Ñ³ïÙ³Ý 

ÙÇçáóáí Ï³Ù áõëáõóãÇ, ÍÝáÕÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ: ÆÝùÝ³·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÝÛáõÃ»ñÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ »Ý 

ÁÝÓ»éáõÙ Ý³¨ ÍÝáÕÝ»ñÇÝ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ ¹³ë³ñ³ÝáõÙ Çñ»Ýó »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ï³ï³ñ³Í 

³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ, Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý, Ýñ³Ýó ½³ñ·³óÙ³Ý ÁÝÃ³óùÇ Ù³ëÇÝ£ ÂÕÃ³å³Ý³ÏÝ»ñÁ 

ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ »Ý ï³ÉÇë Ý³¨ í»ñ³¹³ë Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ ·Ý³Ñ³ï»Éáõ ¹åñáóÇ áõëáõÙÝ³Ï³Ý 

·áñÍÁÝÃ³óÁ: 

ÂÕÃ³å³Ý³ÏÝ»ñÇó µ³óÇ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÏÇñ³é»É Ý³¨ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ëÛáõÝ³Ï³ß³ñ»ñ 

(éáõµñÇÏÝ»ñ), áñï»Õ Ñëï³Ï ïñíáõÙ »Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ£ Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ ¹³ëÇ 

Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ï³½Ù»É Ñ³ïáõÏ ëÛáõÝ³Ï³ß³ñ, áñï»Õ å»ïù ¿ Ñ³ßíÇ ³éÝ»É ëáíáñáÕÇ 

³ñ¹»Ý áõÝ»ó³Í ·Çï»ÉÇùÝ»ñÁ ¨ ³ÛÝ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ, áñáÝù ³ÏÝÏ³ÉíáõÙ »Ý ïíÛ³É Ã»Ù³ÛÇ 

áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá£ 



 Î³ñ»ÉÇ ¿ ÏÇñ³é»É ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ³ÛÉ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ ¨ë, áñáÝù ÏÝå³ëï»Ý ëáíáñáÕÇ 

áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³ÝÁ£ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

²ÝÑ³ï³Ï³Ý áõëáõÙÝ³Ï³Ý åÉ³Ý ( ²àôä ) 

²ÝÑ³ï³Ï³Ý áõëáõÙÝ³Ï³Ý åÉ³ÝÁ ²àÆä-Á áõÕ»óáõÛó ¿ Ï³Ù ÙÇçáó áõëáõóÇãÝ»ñÇ, 

¹³ëïÇ³ñ³ÏÝ»ñÇ, »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ»ï ³ßË³ïáÕ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ, ÍÝáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ²ÛÝ û·ÝáõÙ 

¿ ÏñÃáõÃÛ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ï³ñÇù áõÝ»óáÕ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý 



áõëáõóáõÙÁ Ñ³Ýñ³ÏñÃ³Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñáõÙ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ï³½Ù³Ï»ñå»ÉáõÝ ¨ Ýñ³Ýáí Ñ³ïáõÏ 

Ï³ñÇùÝ»ñÁ µ³í³ñ³ñ»ÉáõÝ: 

²Ë³Ï»ñïÝ»ñÇ ²àôä-Á Ï³½ÙíáõÙ ¿ ¹Çï³ñÏÙ³Ý ¨ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ³¹ÛáõÝùÝ»ñÇ  ¨ 

»½ñ³Ñ³Ý·áõÙÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³: ²àôä-Á Ï³½ÙáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É µ³½Ù³Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ËáõÙµÁ. 

 áõëáõóÇã 

 Ñ³ïáõÏ Ù³ÝÏ³í³ñÅ 

 ëáóÇ³É³Ï³Ý ³ßË³ïáÕ 

 ÍÝáÕ 

 Ñ³Ù³Ï³ñ·áÕ 

 ³ÛÉ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñ (Ñá·»µ³Ý, ëáõñ¹áÙ³ÝÏ³í³ñÅ) 

 

²Ûë ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ ³Ýã³÷ Ï³ñ¨áñ ¿ »ñ»Ë³ÛÇ ÍÝáÕÇ ³ÏïÇí Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ: 

²àÆä-áõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ýß»É Ñ»ï¨Û³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ. 

 ëáíáñáÕÇ ³ÝÓÝ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÁ (³ÝáõÝ, ³½·³ÝáõÝ, Ñ³ëó», Ñ»é³Ëáë³Ñ³Ù³ñ, ¹³ë³ñ³Ý, 

áõëáõóãÇ ³ÝáõÝ, ³½·³ÝáõÝ) 

 ²àôä-Ç Ùß³ÏÙ³Ý  ¨ Éñ³óÙ³Ý  ³Ùë³ÃÇíÁ, Ï³½ÙáÕ ËÙµÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ³ÝáõÝÝ»ñÁ 

 »ñ»Ë³ÛÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ß»ÕáõÙÝ»ñÁ 

 ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ »ñ»Ë³ÛÇ ½³ñ·³ó³ÍáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ  

í»ñ³µ»ñÛ³É 

 ³ß³Ï»ñïÇ áõÅ»Õ ÏáÕÙ»ñÁ, ³ÛëÇÝùÝ` Ç±Ýã ¿ Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ³Ý»É, Ç±ÝãÝ ¿ Ýñ³Ý  

³é³ÝÓÝ³å»ë Ñ³çáÕíáõÙ, ßñç³å³ïáõÙ Çñ»Ý ¹ñë¨áñ»Éáõ, ß÷í»Éáõ ÇÝãåÇëÇ±  

ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝÇ 

 ³ß³Ï»ñïÇ Ï³ñÇùÝ»ñÁ, ³ÛëÇÝùÝ` »ñ»Ë³ÛÇ Ñ³ßÙ³Ý¹³ÙáõÃÛáõÝÇó µËáÕ Ï³ñÇùÝ»ñÁ,  

¨ ³ÛÝ, Ã» Ç±Ýã ãÇ Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ³Ý»É Ý»ñÏ³ÛáõÙë, Ñ³ïÏ³å»ë á±ñ áÉáñïÝ»ñáõÙ ¿ ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý 

Ï³ñÇù ½·áõÙ 

 ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ²àÆä Ï³½ÙáÕ ÃÇÙÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó »ñ»Ë³ÛÇ áõëáõóÙ³Ý  

·áñÍÁÝÃ³óÁ ³í»ÉÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ¹³ñÓÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ (ûñÇÝ³Ï` ³ÝÑ³ï³Ï³Ý  

å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ Ñá·»µ³ÝÇ, Ñ³ïáõÏ Ù³ÝÏ³í³ñÅÇ Ñ»ï ¨ ³ÛÉÝ) 



 ÍÝáÕÇ ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝÁ »ñ»Ë³ÛÇ Ñ»ï ²àôä-áí ³ßË³ï»Éáõ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý  

Ù³ëÇÝ: 

 

²àÆä-Á ÏñÃ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ åÉ³Ý³íáñáõÙÝ ¿: 

 ²ÛÝ å»ïù ¿ áõÝ»Ý³ Ñ³ïáõÏ Ó¨³Ï»ñåí³Í í»ñçÝ³Ýå³ï³Ï, ï³ñ»Ï³Ý Ýå³ï³Ï, 

Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï ËÝ¹ÇñÝ»ñ` í»ñçÝ³Ýå³ï³ÏÇÝ ¨ ï³ñ»Ï³Ý Ýå³ï³ÏÇÝ Ñ³ëÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, ¨ 

ï³ñ»Ï³Ý Íñ³·Çñ: ²àôä-áõÙ ³Ýå³ÛÙ³Ý å»ïù ¿ ÝßíÇ, Ã» á±ñ Íñ³·ñ»ñÇó ¿ û·ïí»É ËáõÙµÁ, 

Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ` Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ Ó¨³Ï»ñå»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ²àôä-Ý»ñÁ Ï³½ÙíáõÙ »Ý 

å»ïáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Ñ³ëï³ïí³Í Ñ³ïáõÏ ÏñÃáõÃÛ³Ý  ³é³ñÏ³Û³Ï³Ý  ã³÷áñáßÇãÝ»ñáí ¨ 

Íñ³·ñ»ñáí, áñáÝù ³é³ÝÓÝ³óí³Í »Ý Ã»Ã¨ Ùï³íáñ Ñ»ï³ÙÝ³óáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ¨ ã³÷³íáñ, 

Í³Ýñ Ùï³íáñ Ñ»ï³ÙÝ³óáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ: 

 ²àÆä-Á ·ñíáõÙ ¿ áñáß³ÏÇ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ Ñ³Ù³ñ: ²àÆä Ï³½ÙáÕ ÃÇÙÁ å»ïù ¿ 

Ñ³í³ùíÇ  6(í»ó) ,  ÇëÏ  ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ 3(»ñ»ù)  ³ÙÇëÁ Ù»Ï ³Ý·³Ù, áñå»ë½Ç 

í»ñ³Ý³ÛÇ Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ ¨ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ , ùÝÝ³ñÏÇ »ñ»Ë³ÛÇ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ³é³çÁÝÃ³óÁ: 

ºñ»Ë³ÛÇ Ù»Í³Ý³Éáõ Ñ»ï ÷á÷áËíáõÙ »Ý Ýñ³ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ï³ñÇùÝ»ñÁ: ²àÆä-Á å»ïù ¿ 

÷á÷áËíÇ Áëï ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý: ÌÝáÕÁ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ó³ÝÏ³ó³Í Å³Ù³Ý³Ï å³Ñ³Ýç»É, 

áñ »ñ»Ë³ÛÇ Ñ»ï ³ßË³ïáÕ ÃÇÙÁ Ñ³í³ùíÇ ¨ í»ñ³Ý³ÛÇ ²àôä-Á, áñå»ë½Ç ÙÇçáóÝ»ñ 

Ó»éÝ³ñÏÇ ï³ñ»Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñáõÙ  ¨ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Íñ³·ñáõÙ ³ÏÝÏ³ÉíáÕ 

³é³çÁÝÃ³óÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ¹»Ù: 

 

 

5.3. Ì³ÝáÃ³óáõÙ Îâ¶ÆÄ (SMART IEPs)`  ²àÆä-Ý»ñÇÝ 

Îâ¶ÆÄ ²àôä ï»ñÙÇÝÁ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿  ²àôä –Ý»ñ, áñáÝù ÏáÝÏñ»ï »Ý (S- specific), ã³÷»ÉÇ  ( 

M –Measurable), å³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ óáõÛó ïíáÕ µ³é»ñ (A USE Action Words), 

Çñ³ï»ë³Ï³Ý áõ ï»ÕÇÝ »Ý (R-Realistic and relevant), Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ ³éáõÙáí 

ë³ÑÙ³Ý³Ï÷³Ïí³Í »Ý (T-Time-limitid): 

 

àõëáõÙÝ³ëÇñ»Ýù ³Ûë ¹ñáõÛÃÝ»ñÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ. 



ÎàÜÎðºî   

Îâ¶ÆÄ ²àôä- Ý»ñÝ áõÝ»Ý ÏáÝÏñ»ï Ýå³ï³ÏÝ»ñ áõ ËÝ¹ÇñÝ»ñ: ¸ñ³Ýù µÝáõÃ³·ñáõÙ »Ý ³ÛÝ 

µáÉáñ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÝ áõ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÝ, áñáÝù Ñ³Õáñ¹í»Éáõ »Ý ¨ ¹Çï³ñÏ»ÉÇ áõ ã³÷»ÉÇ »Ý: 

â²öºÈÆ   

Îâ¶ÆÄ ²àôä-Ý»ñÝ áõÝ»Ý ã³÷»ÉÇ Ýå³ï³ÏÝ»ñ áõ ËÙ¹ÇñÝ»ñ, áñáÝù ÃáõÛÉ »Ý ï³ÉÇë 

·Ý³Ñ³ï»É »ñ»Ë³ÛÇ ³é³çÁÝÃ³óÁ: â³÷»ÉÇ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇó áõ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇó û·ïí»ÉÇë Ï³ñ»ÉÇ 

¿ ÇÙ³Ý³É, Ã» »±ñµ ¿ »ñ»Ë³Ý Ñ³ë»É Ýå³ï³ÏÇÝ, »±ñµ ¿ Ó»éù µ»ñ»É ÑÙïáõÃÛáõÝÁ: 

¶àðÌàÔàôÂÚàôÜ  òàôò  îìàÔ  ´²èºð  

Îâ¶ÆÄ ²àôä-Ý»ñáõÙ û·ï³·áñÍíáõÙ »Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ óáõÛó ïíáÕ ³ÛëåÇëÇ µ³é»ñ` 

§ºñ»Ë³Ý Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ¿ …..¦ 

 

Æð²îºê²Î²Ü 

Îâ¶ÆÄ ²àôä-Ý»ñÝ áõÝ»Ý Çñ³ï»ë³Ï³Ý áõ ï»ÕÇÝ Ýå³ï³ÏÝ»ñ áõ ËÝ¹ÇñÝ»ñ: ²ÛÝ å»ïù ¿ 

áõÕÕí³Í ÉÇÝÇ »ñ»Ë³ÛÇ Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ Ï³ñÇùÝ»ñÇÝ, áñáÝù Ýñ³ Ñ³ßÙ³Ý¹³ÙáõÃÛ³Ý  Ñ»ï¨³Ýù 

»Ý: ²àôä-Ç Çñ³ï»ë³ÏÝ ¨ ï»ÕÇÝ Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ ÑÇÙÝí³Í ã»Ý å»ï³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý 

ã³÷áñáßÇãÝ»ñÇ íñ³: 

 

 

 

Ä²Ø²Ü²Î²ÚÆÜ ²èàôØàì ê²ÐØ²Ü²ö²Îì²Ì 

Îâ¶ÆÄ ²àôä-Ý»ñÇ  Ýå³ï³ÏÝ»ñÝ áõ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ ³éáõÙáí 

ë³ÑÙ³Ý³÷³Ïí³Í »Ý ¨ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ »Ý ï³ÉÇë å³ñµ»ñ³µ³ñ í»ñ³ÑëÏ»É »ñ»Ë³ÛÇ 

³é³çÁÝÃ³óÁ: 

ºÝÃ³¹ñ»Ýù »ñ»Ë³ÛÇÝ å»ïù ¿ Ï³ñ¹³É ëáíáñ»óÝ»Ýù: ²Ñ³ Îâ¶ÆÄ Ýå³ï³Ï` Ï³ñ¹³É 

ëáíáñ»óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: 



²é³çÇÝ ÏÇë³ÙÛ³ÏÇ í»ñçáõÙ »ñ»Ë³Ý ÏÏ³ñáÕ³Ý³ Ñ»·»Éáí  Ï³ñ¹³É ï»ùëïÇ Ñ³ïí³Í`  

ñáå»áõÙ  20 µ³é ³ñ³·áõÃÛ³Ùµ, 10-Çó áã ³í»ÉÇ ëË³Éáí: ²é³çÁÝÃ³óÁ Ïã³÷íÇ 5 ñáå»³Ýáó 

Ã»ëïÇ ÙÇçáóáí: 

ºñÏñáñ¹ ÏÇë³ÙÛ³ÏÇ í»ñçáõÙ »ñ»Ë³Ý ÏÏ³ñáÕ³Ý³ Ï³ñ¹³É ³é³Ýó Ñ»·»Éáõ ï»ùëïÇ 

Ñ³ïí³Í` ñáå»áõÙ 40 µ³é ³ñ³·áõÃÛ³Ùµ, 5-Çó áã ³í»ÉÇ ëË³Éáí: ²é³çÁÝÃ³óÁ Ïã³÷íÇ 5 

ñáå»³Ýáó Ã»ëïÇ ÙÇçáóáí: 

 

Üä²î²ÎÜºð, àðàÜø  â²öºÈÆ âºÜ 

Îâ¶ÆÄ ²àôä-Ý»ñáõÙ Ñ³×³Ë »Ý ÁÝ¹·ñÏíáõÙ Ýå³ï³ÏÝ»ñ, áñáÝù ã³÷»ÉÇ ã»Ý: ¸ñ³Ýù 

í»ñ³µ»ñÙáõÝù Ó¨³íáñáÕ Ýå³ï³ÏÝ»ñÝ »Ý (ûñÇÝ³Ï` §É³í í»ñ³µ»ñÙáõÝù¦, 

§Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó³ÛÇÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ³ëï³ï»É Ñ³ë³Ï³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ»ï¦): 

ì»ñ³µ»ñÙáõÝùÁ ³ÝÑ³ïÇ Ý»ñùÇÝ  Ñá·»íÇ×³ÏÝ ¿, ³ÛÝ ã³÷»ÉÇ ¨ ¹Çï³ñÏ»ÉÇ ã¿: 

ÜÙ³Ý ¹»åù»ñáõÙ å»ïù ¿ ÝÏ³ñ³·ñ»É ³ñ¹ÛáõÝùÁ, å³ñ½»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ñ¹Ûá±ù Ñ³ë»É »ù Ó»ñ 

³éç¨ ¹ñí³Í Ýå³ï³ÏÇÝ: úñÇÝ³Ï` »ñ»Ë³Ý ³í»ÉÇ Ñ³×³Ë ¿ ÅåïáõÙ, Ý³ ³ÛÉ¨ë ãÇ µÕ³íáõÙ 

áõëáõóãÇ ¨ Ñ³Ù³¹³ë³ñ³ÝóÇÝ»ñÇ íñ³: 

 

ÐÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñÏ³ Ù³Ï³ñ¹³Ï 

ØÇÝã¨ ²àôä-Ç Ýå³ï³ÏÝ»ñÝ áõ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ë³ÑÙ³Ý»ÉÁ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ï³ï³ñ»É 

»ñ»Ë³ÛÇ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  Ý»ñÏ³  Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ  í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ: ÐÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñÏ³  

Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÁ µÝáõÃ³·ñáõÙ »Ý »ñ»Ë³ÛÇ  Ñ³ßÙ³Ý¹³ÙáõÃÛáõÝÇó µËáÕ Ï³ñÇùÝ»ñÇ 

áÉáñïÝ»ñÁ: ²ÛÝ í»ñÉáõÍ»ÉÇë Ï³ñáÕ »Ýù ÇÙ³Ý³É, Ã» Ç±Ýã ·ÇïÇ ¨ ÇÝãÇ± ¿ ÁÝ¹áõÝ³Ï »ñ»Ë³Ý: 

²Û¹ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ïû·Ý»Ý Ù»½ ·ñ»É åÉ³Ý, Ã» ÇÝã ÏëáíáñÇ ¨ ÇÝã ÏÏ³ñáÕ³Ý³ ³Ý»É 

»ñ»Ë³Ý: 

ÐÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñÏ³ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ å³ñ½áõÙ »Ý ûµÛ»ÏïÇí Ã»ëï»ñÇ, ³é³ç³¹ÇÙáõÃÛ³Ý 

ëï³Ý¹³ñï Ã»ëï»ñÇ, ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ë³Ý¹Õ³ÏÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: ²àÆä-Á ³Ýå³ÛÙ³Ý å»ïù ¿ 

Ý»ñ³éÇ »ñ»Ë³ÛÇ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñÏ³ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ: ÐÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñÏ³ 

Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ í»ñÉáõÍ»ÉÇë ÏÇñ³éáõÙ »Ý ï³ñµ»ñ Ù»Ãá¹Ý»ñ, áñáÝù ÃáõÛÉ »Ý ï³ÉÇë áñáß»É, Ã» 

áñù³Ýá±í »Ý Ï³ñáÕ »ñ»Ë³Ý»ñÁ Ý»ñ·ñ³íí»É ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ áõëáõÙÝ³Ï³Ý  Íñ³·ñ»ñáõÙ ¨ Ç±Ýã 



Ñ³çáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏÑ³ëÝ»Ý, ÇÝãå»±ë ¿ »ñ»Ë³ÛÇ Ñ³ßÙ³Ý¹³ÙáõÃÛáõÝÇó µËáÕ Ï³ñÇùÝ»ñÁ 

³½¹áõÙ »ñ»Ë³ÛÇ ÏñÃáõÃÛ³Ý  íñ³, áõëáõÙÝ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñáõÙ ÇÝãåÇëÇ± ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³Ù 

µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ï³ï³ñ»É, Ç±Ýã Ñ³ñÙ³ñ»óáõÙÝ»ñ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ï³ï³ñ»É, Ç±Ýã 

Ñ³ñÙ³ñ»óáõÙÝ»ñ  ¿ ³ÝÑñ³Å»ßï »ñ»Ë³ÛÇÝ (Ñ³ñÙ³ñ»óí³Í ³Ãáé, ë»Õ³Ý, ÉëáÕ³Ï³Ý 

³å³ñ³ï ¨ ³ÛÉÝ..): 

 

Üå³ï³ÏÝ»ñ, ËÝ¹ÇñÝ»ñ, »É³Ï»ï³ÛÇÝ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñ 

²àôä-Ý»ñÁ å»ïù ¿ Çñ»Ýó Ù»ç Ý»ñ³é»Ý ã³÷»ÉÇ ï³ñ»Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñ, »É³Ï»ï³ÛÇÝ 

·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñ ¨ Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï ËÝ¹ÇñÝ»ñ: 

Ø³Ýñ³Ù³ëÝ»Ýù ëñ³ÝóÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ: 

Üå³ï³Ï - Ò·ïÙ³Ý Ï»ï, óáõó³ÝÇß, Ýå³ï³Ï³Ï»ï: 

 Üå³ï³ÏÝ»ñÁ ÉÇÝáõÙ »Ý »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï ¨ Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï: 

ºÉ³Ï»ï³ÛÇÝ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñ - ºÉÙ³Ý Ï»ï, áñÇó Ï³ñ»ÉÇ ¿ ã³÷áõÙÝ»ñ Ï³ï³ñ»É: 

ºÉ³Ï»ï³ÛÇÝ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ Í³é³ÛáõÙ ¿ áñå»ë ã³÷áñáßÇã, áñáí Ï³ñ»ÉÇ ¿ ã³÷»É ¨ 

¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ»É »ñ»Ë³ÛÇ áñ¨¿ Ï³ñáÕáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ: ÊáëùÁ ëï³Ý¹³ñï Ã»ëï»ñÇ 

Ù³ëÇÝ ¿, áñÁ ÑÇÙù ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ¨ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: ²ÛÝ 

ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë áõëáõóÇãÝ»ñÇÝ, Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇÝ, ÍÝáÕÝ»ñÇÝ Ñëï³Ï å³ïÏ»ñ³óÝ»É, 

Ã» áñ¨¿ ÑÙïáõÃÛ³Ý Ó¨³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ áñï»ÕÇó  å»ïù ¿ ëÏë»É ¨ ÇÝã ³é³çÁÝÃ³ó ³ÏÁÝÏ³É»É 

»ñ»Ë³ÛÇó` áñáß³ÏÇ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ: 

 

ÊÝ¹ÇñÝ»ñ -  Î³ñ×³Å³ÙÏ»ï ù³ÛÉ»ñ, áñáÝù áõÕÕí³Í »Ý í»ñçÝ³Ýå³ï³ÏÇÝ ¨ ï³ñ»Ï³Ý 

Ýå³ï³ÏÇÝ Ñ³ëÝ»ÉáõÝ: 

Î³ñ×³Å³ÙÏ»ï ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ï³ñ»Ï³Ý Ýå³ï³ÏáõÙ ÝÏ³ñ³·ñí³Í ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ µ³Å³ÝáõÙ 

»Ý Ñëï³Ï µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇ: ²àôä-Ç Ýå³ÏÝ»ñÝ áõ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ å»ïù ¿ Ï»ÝïñáÝ³Ý³Ý 

ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ó»éù µ»ñÙ³Ý íñ³, áñáÝù û·ÝáõÙ »Ý »ñ»Ë³ÛÇÝ ¹³éÝ³É ÇÝùÝáõñáõÛÝ 

¨ ÇÝùÝ³íëï³Ñ: úñÇÝ³Ï` Ñ³Õáñ¹³ÏóÙ³Ý, ÇÝùÝ³ëå³ë³ñÏÙ³Ý , ëáóÇ³É³Ï³Ý 

ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñ, Ï³ñ¹³Éáõ, ·ñ»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝ: 



²àôä-Ç Ýå³ï³ÏÝ»ñÝ áõ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ å»ïù ¿ ` 

 Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»Ý »ñ»Ë³ÛÇ Ñ³ßÙ³Ý¹³ÙáõÃÛáõÝÇó µËáÕ Ï³ñÇùÝ»ñÇÝ 

 ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ï³Ý »ñ»Ë³ÛÇÝ Ý»ñ·ñ³íí³Í ÉÇÝ»É ¨ ³é³çÁÝÃ³ó áõÝ»Ý³É 

 Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»Ý »ñ»Ë³ÛÇ ³ÛÉ ÏñÃ³Ï³Ý Ï³ñÇùÝ»ñÇÝ 

 

5.4. ²é³çÁÝÃ³óÇ ã³÷áõÙ ¨ í»ñ³ÑëÏáõÙ 

  ²àôä Ï³½ÙáÕ  ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ËáõÙµÁ å»ïù ¿` 

 Ùß³ÏÇ ã³å»ÉÇ ï³ñ»Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñ ¨ Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï ËÝ¹ÇñÝ»ñ 

 Ùß³ÏÇ »É³Ï»ï³ÛÇÝ ·Ý³Ñ³ï³ÝÝ»ñ, áñáÝù ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ Ïï³Ý ÍÝáÕÝ»ñÇÝ ¨ 

Ù³ÝÏ³í³ñÅÝ»ñÇÝ í»ñ³ÑëÏ»É »ñ»Ë³ÛÇ ³é³çÁÝÃ³óÁ ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ 

 ï»Õ»Ï³óÙ³Ý ù³ñï»ñÇ, ÅáÕáíÝ»ñÇ, µ³Ý³íáñ ½ñáõÛóÝ»ñÇ ÙÇçáóáí ÍÝáÕÝ»ñÇÝ 

å³ñµ»ñ³µ³ñ ï»Õ»Ï³óÝÇ »ñ»Ë³ÛÇ Ó»éùµ»ñáõÙÝ»ñÇ, ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ: 

âÇ Ï³ñ»ÉÇ »ñ»Ë³ÛÇ ³é³çÁÝÃ³óÁ ã³÷»É ëáõµÛ»ÏïÇí ¹Çï³ñÏáõÙÝ»ñÇ Ï³Ù ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÇ 

ÙÇçáóáí: ¶Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÁ ³é³çÁÝÃ³óÇ ûµÛ»ÏïÇí ã³÷³ÝÇßÝ»ñ ã»Ý, ù³ÝÇ áñ 

·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÇ íñ³ ß³ï ·áñÍáÝÝ»ñ »Ý ³½¹áõÙ, ûñÇÝ³Ï` ç³Ý³ëÇñáõÃÛáõÝÁ, Ñ³×³ËáõÙÝ»ñÁ, 

»ñ»Ë³ÛÇ í³ñùÁ, í»ñ³µ»ñÙáõÝùÁ:  

´»ñ»Ýù ÙÇ ûñÇÝ³Ï, áñï»Õ »ñ»Ë³ÛÇ ³é³çÁÝÃ³óÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ ëáõµÛ»ÏïÇíáñ»Ý: 

 ºñ»Ë³Ý å»ïù ¿ ëáíáñÇ ïå»É Ñ³Ù³Ï³ñ·ãÇ íñ³: ²àôä-áõÙ ë³ÑÙ³Ýí»É ¿ Ýå³ï³Ï 

»ñ»Ë³ÛÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·ãáí ïå»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛ³Ý  í»ñ³µ»ñÛ³É, ³é³çÁÝÃ³óÁ ã³÷í»É ¿ áõëáõóãÇ 

¹Çï³ñÏáõÙÝ»ñÇ, ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, »ñ»Ë³ÛÇ ÏáÕÙÇó ï»ùëïÇ Ñ³ïí³Í ïå»Éáõ ÙÇçáóáí: 

²Ûëï»Õ 80% Ñ³çáÕáõÃÛ³Ý ã³÷³ÝÇß ¿: ²Ûë Ýå³ï³ÏÁ ãÇ Ý»ñ³éáõÙ ñáå»áõÙ µ³é»ñÇ ù³Ý³Ï, 

ëË³ÉÝ»ñÇ ÃÇí: 

 ì»ñ³Ý³Û»Ýù Ýå³ï³ÏÁ` ³ÛÝ Îâ¶ÆÄ ¹³ñÓÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ²é³çÇÝ ÏÇë³ÙÛ³ÏÇ í»ñçáõÙ 

»ñ»Ë³Ý ÏÏ³ñáÕ³Ý³ ïå»É ï»ùëï` ñáå»áõÙ 15 µ³é ³ñ³·áõÃÛ³Ùµ, áã ³í»ÉÇ ù³Ý 10 ëË³Éáí: 

 àõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñí³ í»ñçáõÙ »ñ»Ë³Ý ÏÏ³ñáÕ³Ý³ ïå»É ï»ùëï` ñáå»áõÙ 35 µ³é 

³ñ³·áõÃÛ³Ùµ, áã ³í»ÉÇ ù³Ý 5 ëË³Éáí: 

 

¶áñÍÝ³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýù  êáíáñáõÙ »Ýù ·ñ»É Îâ¶ÆÄ Ýå³ï³ÏÝ»ñ: 



1. Î³½Ù»ù  Ó¨³Ï»ñåáõÙÝ»ñÇ óáõó³Ï, áñï»Õ Ýß»ù »ñ»Ë³ÛÇ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñÏ³ 

Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ (Ï³ñ¹³Éáõ, ·ñ»Éáõ ÑÙïáõÃÛáõÝ, Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý ÁÝ¹áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ, 

×³Ý³ãáÕ³Ï³Ý ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ³ÛÉÝ): 

2. ú·ïí»ù Ã»ëï»ñÇó, ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ï³ñÇù³ÛÇÝ ë³Ý¹Õ³ÏÝ»ñÇó` »ñ»Ë³ÛÇ 

ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ûµÛ»ÏïÇíáñ»Ý ã³÷»Éáõ Ñ³Ù³ñ:  

3. ÜÏ³ñ³·ñ»ù ³ÏÝÏ³ÉÇùÝ»ñÁ »ñ»Ë³ÛÇó. Ç±Ýã »ù áõ½áõÙ, áñ Ý³ ÇÙ³Ý³ (·Çï»ÉÇù) ¨ 

Ï³ñáÕ³Ý³ Ï³ï³ñ»É (ÑÙïáõÃÛáõÝ) 

4. ÀÝïñ»ù áñ¨¿ ÑÙïáõÃÛáõÝ , áñÁ ó³ÝÏ³ÝáõÙ »ù ½³ñ·³óÝ»É »ñ»Ë³ÛÇ Ùáï: ¶ñ»ù  

Ýå³ï³Ï ³Û¹ ÑÙïáõÃÛáõÝÁ ½³ñ·³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, áñÁ ÏáÝÏñ»ï ¿, ã³÷»ÉÇ ¿, 

å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ óáõÛó ïíáÕ µ³é»ñ, Çñ³ï»ë³Ï³Ý ¨ ï»ÕÇÝ ¿, 

Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ ³éáõÙáí ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ¿: ú·ï³·áñÍ»ù µ³é»ñ, áñáÝù µÝáõÃ³·ñáõÙ »Ý 

³ñ¹ÛáõÝùÁ, ûñÇÝ³Ï` §ºñ»Ë³Ý ÏÏ³ñáÕ³Ý³ …..¦ 

5. ¶ñ³é»ù ³ÛÝ áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù óáõÛó Ïï³Ý, áñ »ñ»Ë³Ý Ñ³ë»É ¿ Ýå³ï³ÏÇÝ: 

6. ¶ñ»ù Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï ËÝ¹ÇñÝ»ñ Ýå³ï³ÏÇÝ Ñ³ëÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: 

 

 

 

 

 

 

²ÜÐ²î²Î²Ü  àôêàôØÜ²Î²Ü  äÈ²ÜÆ úðÆÜ²ÎºÈÆ Òºì 

ÐÐ  Î¶Ü    08.11.2006 Ã. 

                                                                                                          № 875  ²/ø   Ðð²Ø²ÜÆ 

 

²ÜÐ²î²Î²Ü àôêàôØÜ²Î²Ü äÈ²Ü 

  

 



²ÝáõÝ, ³½·³ÝáõÝ 

 

î³ñÇùÁ 

 

êºéÁ 

 

Ð³ëó» 

 

 

 

……………………………………………… 

 

……………………………………………… 

 

……………………………………………… 

 

……………………………………………… 

 

 

 

àõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝ 

 

àõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñÇ 

 

¸³ë³ñ³Ý  

 

¸³ëí³ñ/ ¹³ëÕ»Ï 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………… 

 

……………………………………………… 

 

……………………………………………… 

 

……………………………………………… 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

²ÝÑ³ï³Ï³Ý àõëáõÙÝ³Ï³Ý äÉ³Ý 

 

1. ²ß³Ï»ñïÇ ³ÝÓÝ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÁ  

 

ìÏ³Û³·ñí³Í ÎñÃáõÃÛ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ï³ñÇùÝ»ñ 

 

 Øï³íáñ Ñ»ï³ÙÝ³óáõÃÛáõÝ 

- Ã»Ã¨ 

- ã³÷³íáñ 

- Í³Ýñ Ï³Ù ËáñÁ 

 ÊáëùÇ Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ 

 Ðá·»µ³Ý³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñ` áõëáõÙÝ³Ï³Ý áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý 

Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ 

 ì³ñùÇ ¨ Ñáõ½³Ï³Ù³ÛÇÝ áÉáñïÇ  Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ 

 Ð»Ý³ß³ñÅ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ 

 î»ëáÕáõÃÛ³Ý Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ 

 ÈëáÕáÃÛ³Ý Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ 

 

2. ¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ` ½³ñ·³óÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ í»ñ³µ»ñÛ³É  

ÐÇÙÝ³Ï³Ý ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝ / ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñ: ºñ»Ë³ÛÇ ½³ñ·³óáõÙÁ Ý»ñÏ³ÛáõÙë 

·ïÝíáõÙ ¿   ---------------------------------------------------- Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ íñ³----------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------- 

 

àõÅ»Õ ÏáÕÙ»ñ ¨ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ  -------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------- 

 

 

Î³ñÇùÝ»ñÁ  ------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

²é³ç³ñÏáõÃÛáõÝ` ----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. ºñ»Ë³ÛÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñ ¨ Íñ³·ñ»ñ 

 

ì»ñçÝ³Ýå³ï³Ï ----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

î³ñ»Ï³Ý Ýå³ï³Ï  -------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

î³ñ»Ï³Ý Íñ³·Çñ  ---------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

²ÛÉ ÝßáõÙÝ»ñ  ----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------- 



Êáßáñ մոտորիկայի հմտություններ 

Նպատակ 
Ð³ïáõÏ Ýå³ï³Ï ¶Ý³Ñ³ïáõÙ ä³ï³ëË³Ý³ïáõÝ 

    

    

    

    

    

    

 

Մանր մոտորիկայի հմտություններ 

Նպատակ 
Ð³ïáõÏ Ýå³ï³Ï ¶Ý³Ñ³ïáõÙ ä³ï³ëË³Ý³ïáõÝ 

    

    

    

    



    

    

 

Տեսողական ընկալում 

Նպատակ 
Ð³ïáõÏ Ýå³ï³Ï ¶Ý³Ñ³ïáõÙ ä³ï³ëË³Ý³ïáõÝ 

    

    

    

    

    

    

 

 

Լսողական ընկալում 

Նպատակ 
Ð³ïáõÏ Ýå³ï³Ï ¶Ý³Ñ³ïáõÙ ä³ï³ëË³Ý³ïáõÝ 

    



    

    

    

    

 

Դիպչողական ընկալում 

Նպատակ 
Ð³ïáõÏ Ýå³ï³Ï ¶Ý³Ñ³ïáõÙ ä³ï³ëË³Ý³ïáõÝ 

    

    

    

    

    

    

    

 

Մարմնի ընկալում  



Նպատակ 
Ð³ïáõÏ Ýå³ï³Ï ¶Ý³Ñ³ïáõÙ ä³ï³ëË³Ý³ïáõÝ 

    

    

    

    

    

    

 

Ինքնասպասարկման հմտություններ- áõï»ÉÁ, ½áõ·³ñ³ÝÇó û·ïí»ÉÁ 

Նպատակ 
Ð³ïáõÏ Ýå³ï³Ï ¶Ý³Ñ³ïáõÙ ä³ï³ëË³Ý³ïáõÝ 

    

    

    

    

    



    

 

Վարքը 

Նպատակ 
Ð³ïáõÏ Ýå³ï³Ï ¶Ý³Ñ³ïáõÙ ä³ï³ëË³Ý³ïáõÝ 

    

    

    

    

    

    

 

Հուզակամային ոլորտ 

Նպատակ 
Ð³ïáõÏ Ýå³ï³Ï ¶Ý³Ñ³ïáõÙ ä³ï³ëË³Ý³ïáõÝ 

    

    

    



    

    

    

 

Սոցիալական իրադարձություններին մասնակցությունը (օր. Խաղեր, ժամանց) 

Նպատակ 
Ð³ïáõÏ Ýå³ï³Ï ¶Ý³Ñ³ïáõÙ ä³ï³ëË³Ý³ïáõÝ 

    

    

    

    

    

    

 

Հաղորդակցում / Լեզու և խոսք  

Նպատակ 
Ð³ïáõÏ Ýå³ï³Ï ¶Ý³Ñ³ïáõÙ ä³ï³ëË³Ý³ïáõÝ 



    

    

    

    

    

    

 

Ճանաչողական հմտություններ 

Նպատակ 
Ð³ïáõÏ Ýå³ï³Ï ¶Ý³Ñ³ïáõÙ ä³ï³ëË³Ý³ïáõÝ 

    

    

    

    

    

    

 



Տրված առաջադրանքի կատարում/ աշխատանքային հմտություններ  

Նպատակ 
Ð³ïáõÏ Ýå³ï³Ï ¶Ý³Ñ³ïáõÙ ä³ï³ëË³Ý³ïáõÝ 

    

    

    

    

    

    

 

Կյանքի համար հիմնական գիտելիքներ  

Նպատակ 
Ð³ïáõÏ Ýå³ï³Ï ¶Ý³Ñ³ïáõÙ ä³ï³ëË³Ý³ïáõÝ 

    

    

    

    



    

    

 

Կարդալու/ գրելու հմտություններ – Ñ³Ûáó É»½áõ  

Նպատակ 
Ð³ïáõÏ Ýå³ï³Ï ¶Ý³Ñ³ïáõÙ ä³ï³ëË³Ý³ïáõÝ 

    

    

    

    

    

    

 

Մաթեմատիկա 

Նպատակ 
Ð³ïáõÏ Ýå³ï³Ï ¶Ý³Ñ³ïáõÙ ä³ï³ëË³Ý³ïáõÝ 

    



    

    

    

    

    

 

Արվեստ  

Նպատակ 
Ð³ïáõÏ Ýå³ï³Ï ¶Ý³Ñ³ïáõÙ ä³ï³ëË³Ý³ïáõÝ 

    

    

    

    

    

    

 

Երաժշտություն 



Նպատակ 
Ð³ïáõÏ Ýå³ï³Ï ¶Ý³Ñ³ïáõÙ ä³ï³ëË³Ý³ïáõÝ 

    

    

    

    

    

    

 

 

Ռուսաց լեզու 

Նպատակ 
Ð³ïáõÏ Ýå³ï³Ï ¶Ý³Ñ³ïáõÙ ä³ï³ëË³Ý³ïáõÝ 

    

    

    

    



    

 

 

 

 

 

 

 



Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñ, ²àôä-Á Ï³½ÙáÕÝ»ñ ¨ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓÇù 

 

²àôä-Ç Ï³½ÙáÕÝ»ñÝ »Ý. 

 

Ð³Ù³Ï³ñ·áÕ 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------                                

                                                                                                                          

¸³ëí³ñ  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Ð³ïáõÏ Ù³ÝÏ³í³ñÅ  

                                                                                                                                          

--------------------------------------------------------------------------------------------     

 

Ðá·»µ³Ý                  

            

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                           



êáóÇ³É³Ï³Ý ³ßË³ïáÕ   

 

--------------------------------------------------------------------------------------------                                  

                                                       

ÌÝáÕ 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

12. Ð³ïáõÏ ÏñÃáõÃÛ³Ý Ù»ç ÁÝ¹·ñÏí»Éáõ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    

--------------- »ë ëï³ó»É »Ù ³Ûë ÅáÕáíÇ Í³ÝáõóáõÙÁ                                                                                                                      

        

--------------- ºë ÃáõÛÉ »Ù ï³ÉÇë ÇÙ »ñ»Ë³ÛÇÝ ï»Õ³íáñ»É ²àôä-Ç Ù»ç ÝÏ³ñ³·ñí³Í Ñ³ïáõÏ ÏñÃáõÃÛ³Ý Íñ³·ñáõÙª            

    

--------------- ºë Ù³ëÝ³Ïó»É »Ù í»ñçÝ³Ýå³ï³ÏÇ ¨ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ó¨³íáñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇÝ                                                  

              

              

              

              

              

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ÌÝáÕ/ ÊÝ³Ù³Ï³É/ -------------------------------------------------------------------------------------------

-----------       

 

 

 

 ²Ùë³ÃÇí  ------------  

 

 

 

. Ü»ñ³é³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ùß³ÏáõÙ 

ÎñÃ³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ Ùß³ÏáÕÝ»ñÁ å»ïù ¿ Ñ³ëÏ³Ý³Ý, áñ Ý»ñ³é³Ï³Ý 

ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á û·áõï ¿ µ»ñáõÙ áã ÙÇ³ÛÝ Ñ³ïáõÏ Ï³ñÇùÝ»ñáí »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ, ³ÛÉ¨ 

Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý µáÉáñ ËÙµ»ñÇ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ: Ð³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ã³é³ÝÓÝ³óí³Í ËÙµ»ñÇ 

å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáÕ ÏñÃ³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ñ³çáÕ»Éáõ ³í»ÉÇ 

Ù»Í ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝÇ: Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³é³ÝÓÇÝ Ï³ï»·áñÇ³ÛÇ Ñ³Ù³ñ 

ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ùß³ÏáõÙÁ Ù»Í Å³Ù³Ý³Ï áõ ÙÇçáóÝ»ñ ¿ ËÉáõÙ ¨ Ýå³ëïáõÙ ¿ 

µ³Å³ÝÙ³ÝÁ: 

 



 

 

. ä³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ëï³ÝÓÝáõÙ 

²í³Ý¹³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñáõÙ Ñ³Ù³ñáõÙ »Ý, áñ »Ã» »ñ»Ë³Ý»ñÁ ¹åñáó ã»Ý 

Ñ³×³ËáõÙ Ï³Ù ã»Ý ëáíáñáõÙ, ³å³ Ù»Õ³íáñ »Ý Ñ»Ýó »ñ»Ë³Ý»ñÁ Ï³Ù Ýñ³Ýó 

ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÁ: Ü»ñ³é³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ¹ñ³ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ½·³ÉÇ Ù³ëÁ 

ëï³ÝÓÝáõÙ »Ý ¹åñáóÝ»ñÁ: ¸åñáó³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÁ å»ïù ¿ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ 

Ïñ»Ý »ñ»Ë³Ý»ñÇ áõëáõóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, ÇÝãÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿, áñ Ñ»Ýó Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÁ ¨ 

áõëáõóÙ³Ý Ù»Ãá¹ÇÏ³Ý»ñÁ å»ïù ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»Ý »ñ»Ë³Ý»ñÇ å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇÝ: 

 

. Ø³ïã»ÉÇ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ÙÇç³í³ÛñÇ ³å³ÑáíáõÙ 

àõëáõÙÝ³Ï³Ý ÙÇç³í³ÛñÇ Ù³ïã»ÉÇáõÃÛáõÝÁ ÑëÏ³Û³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ 

Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ »ñ»Ë³ÛÇ Ñ³í³ë³ñ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý ¨ ÉÇ³Ï³ï³ñ Ý»ñ³éÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: 

ÀÝï³ÝÇùÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ñ»Ýó »ñ»Ë³Ý»ñÁ, å»ïù ¿ ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý Ù³ëÝ³Ïó»Ý 

Ù³ïã»ÉÇáõÃÛ³Ý Ñ³ñó»ñÇ ùÝÝ³ñÏÙ³ÝÁ: ¸ñ³Ýù Ï³ñáÕ »Ý ÉÇÝ»É Ñ»ï¨Û³É Ñ³ñó»ñÁ. 

ï»Õ³ß³ñÅ ¨ ïñ³Ýëåáñï, ß»Ýù»ñÇ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý Ù³ïã»ÉÇáõÃÛáõÝ, í»ñ³µ»ñÙáõÝù, 

¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý Ù»Ãá¹ÇÏ³, áõëáõóÙ³Ý É»½áõ, áõëáõóãÇ ¨ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ ÙÇç¨ 

÷áËÑ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ³ÛÉÝ: 

 

. ÖÏáõÝ áõëáõÙÝ³Ï³Ý åÉ³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ 

àõëáõÙÝ³Ï³Ý åÉ³ÝÝ»ñÁ ¨ ùÝÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á å»ïù ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»Ý 

µáÉáñ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ: ÖÏáõÝ áõëáõÙÝ³Ï³Ý åÉ³ÝÇ ¹»åùáõÙ ëáíáñ»Éáõ ¨ ÏñÃáõÃÛáõÝÇó û·áõï 



ëï³Ý³Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ÏáõÝ»Ý³Ý µáÉáñ »ñ»Ë³Ý»ñÁ, ÇëÏ Ýñ³Ýó Ó»éùµ»ñáõÙÝ»ñÁ 

Ï×³Ý³ãí»Ý: 

 

. Ð³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ¹åñáó³Ï³Ý Ùáï»óáõÙ  

¸åñáóÝ»ñÁ å»ïù ¿ ÇÝùÝáõñáõÛÝ ¹³éÝ³Ý ÇÝã-ÇÝã å³ï×³éÝ»ñáí Ù»Ïáõë³ó³Í 

»ñ»Ë³Ý»ñÇ å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÁ µ³í³ñ³ñ»ÉÇë: Ð³Ù³¹åñáó³Ï³Ý Ùáï»óÙ³Ý ¹»åùáõÙ 

ÏáÉ»ÏïÇíÇ µáÉáñ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ (µáÉáñ áõëáõóÇãÝ»ñÁ, û·Ý³Ï³ÝÝ»ñÁ, ËÝ³Ù³Ï³ÉÝ»ñÁ ¨ ³ÛÉÝ) 

ÁÝ¹·ñÏí³Í »Ý Ý»ñ³é³Ï³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÇ Ý»ñ¹ñÙ³Ý Ù»ç: Þ³ï Ñ³×³Ë ¹åñáóáõÙ ¹ñ³Ýáí 

½µ³ÕíáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ Ù»Ï Ï³Ù »ñÏáõ ³ßË³ï³ÏÇó: 

Ð³Ù³¹åñáó³Ï³Ý Ùáï»óÙ³Ý ³é³çù³ßáõÙÁ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ 

áõÝÇ ·ÛáõÕ³Ï³Ý í³Ûñ»ñáõÙ, áñï»Õ ¹åñáóÝ»ñÁ Ñ³×³Ë ½ñÏí³Í »Ý Éñ³óáõóÇã 

³ç³ÏóáõÃÛáõÝÇó: ¸åñáó³Ï³Ý ÏáÉ»ÏïÇíÇ µáÉáñ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ å»ïù ¿ å³ïñ³ëïáõÃÛáõÝ 

³ÝóÝ»Ý ¨ Ëáñ³óÝ»Ý Ñ³ïáõÏ Ï³ñÇùÝ»ñáí »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ý»ñ³éÙ³Ý Ñ³ñó»ñáÙ Çñ»Ýó 

áõÝ»ó³Í ·Çï»ÉÇùÝ»ñÁ: ´³óÇ ³Û¹, Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇó å³Ñ³ÝçíáõÙ »Ý É³í Ï³é³í³ñÙ³Ý 

ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñ: 

. öáñÓ³ñ³ñ³Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñ 

Þ³ï »ñÏñÝ»ñáõÙ, áñï»Õ ç³ÝáõÙ »Ý Ý»ñ¹Ý»É Ý»ñ³é³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ, Ñ³ëÏ³ó»É 

»Ý, Ã» áñù³Ý Ï³ñ¨áñ ¿ ÷áñÓ³ñ³ñ³Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñÇ ½³ñ·³óáõÙÁ: ¸ñ³Ýó ûñÇÝ³Ïáí 

ÙÛáõë ¹åñáóÝ»ñÁ, Õ»Ï³í³ñÝ»ñÁ, ³í³· áõëáõóÇãÝ»ñÁ ¨ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ï»ëÝ»É 

Ý»ñ³éÙ³Ý ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ²Û¹åÇëÇ ¹åñáóÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý Í³é³Û»É áñå»ë 

áõëáõóÇãÝ»ñÇ ·áñÍÝ³Ï³Ý Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³Ý é»ëáõñë³ÛÇÝ µ³½³Ý»ñ: ºÃ» Ý³Ë³·ÇÍÝ 

³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ¿, Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ Ýñ³ ³ßË³ï³ÝùáõÙ ÏÇñ³éíáÕ Ù»Ãá¹ÇÏ³Ý»ñÁ å»ïù ¿ 

Ý»ñ¹ñí»Ý Ù»Í Ù³ëßï³µáí: öáñÓ³ñ³ñ³Ï³Ý (Ï³Ù ûñÇÝ³Ï»ÉÇ) ¹åñáóÝ»ñÁ ¹ñ³Ï³Ý »Ý 

¹ñë¨áñ»É Çñ»Ýó Ñ³ïÏ³å»ë áõëáõóÇãÝ»ñ Ý³Ë³å³ïñ³ëï»Éáõ Ñ³ñóáõÙ:  Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ 

ï³ñ³Í³ßñç³Ý å»ïù ¿ áõÝ»Ý³ Çñ ÷áñÓ³ñ³ñ³Ï³Ý ¹åñáóÁ: 



 

. Èñ³óáõóÇã ýÇÝ³Ýë³íáñáõÙ 

ºÃ» ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ý áõÝÇ Éñ³óáõóÇã ýÇÝ³Ýë³íáñáõÙ, Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ ³ÛÝ 

µ³ßËíáõÙ ¿ Áëï Ù³ñ½»ñÇ ¨ ßñç³ÝÝ»ñÇ, µ³Ûó áã Áëï ³é³ÝÓÇÝ ¹åñáóÝ»ñÇ: ²ÛëåÇëáí, 

¹åñáóÝ»ñÁ ëï³ÝÓÝáõÙ »Ý µáÉáñÇ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñá·³ÍáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³¹åñáó³Ï³Ý 

å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ, ̈  ËáñÑñ¹³ïáõÝ»ñÇ Ï³ñÇù ãáõÝ»Ý: Èñ³óáõóÇã ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý 

Ñ³ñó»ñáí ½µ³ÕíáÕ ³ÝÓÇù ³å³ÑáíáõÙ »Ý ³ÛÝ` ï»Õ³Ï³Ý Ï³Ù Ñ³Ù³å»ï³Ï³Ý 

Ù³Ï³ñ¹³ÏáõÙ: 

 

¸åñáóÝ»ñÇ Ï³é³í³ñáõÙÁ  

Ü»ñ³é³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»ÉÇë Ï³ñ¨áñ ¹»ñ ¿ Ë³ÕáõÙ áñ³ÏÛ³É 

Ï³é³í³ñáõÙÁ: ÎñÃ³Ï³Ý ·»ñ³ï»ëãáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÁ ¨ ³í³· Ù³ÝÏ³í³ñÅÝ»ñÝ 

³å³ÑáíáõÙ »Ý ¹åñáóÝ»ñÇÝ Ñ³ñÏ »Õ³Í ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ ¨ û·ÝáõÙ »Ý ½³ñ·³óÝ»Éáõ 

ÙÇç¹åñáó³Ï³Ý ó³ÝóÁ: ̧ åñáóÝ»ñÇ Ý»ñ³éÙ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÁ Ï³ñáÕ 

»Ý. 

. Ñ»¨»É ³ÛÝ µ³ÝÇÝ, áñ áõëáõóÇãÝ»ñÁ Í³Ýñ³µ»éÝí³Í ãÉÇÝ»Ý 

Ô»Ï³í³ñÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ËÝ³Ùùáí åÉ³Ý³íáñáõÙÁ Ýå³ëïáõÙ ¿ áõëáõóÇãÝ»ñÇ 

ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ Í³Ýñ³µ»éÝí³ÍáõÃÛ³Ý Ñ³ëï³ï³·ñÙ³ÝÁ: ¸³ Ý³¨ Ý»ñ³éáõÙ ¿ ¹³ë³ñ³ÝáõÙ 

ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇÝ ¨ Ýñ³Ýó, áíù»ñ áõÝ»Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ Ï³Ù 

áõëÙ³Ý ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ: 

 

. Ëñ³Ëáõë»É É³í áõëáõóÇãÝ»ñÇÝ 



Ô»Ï³í³ñÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï û·ï³·áñÍ»É Ëñ³ËáõëÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á` 

³é³ÝÓÝ³å»ë ³ãùÇ ÁÝÏ³Í áõëáõóÇãÝ»ñÇ å³ñ³·³ÛáõÙ: ¸ñ³ Ñ³Ù³ñ Ï³ñ»ÉÇ ¿ 

û·ï³·áñÍ»É Ëñ³ËáõëáõÙÝ»ñÇ ³éÏ³ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á, Ï³Ù áñ³Ï³íáñáõÙÝ»ñÁ. ½áõ·³Ñ»é 

§Ñ³ïáõÏ¦ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ ³Ûëï»Õ ³ÝÑñ³Å»ßï ã»Ý: 

 

. áñáß»É Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ ßñç³Ý³ÏÝ»ñÁ, áñáÝù ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ »Ý ÁÝÓ»éáõÙ 

áõëáõóÇãÝ»ñÇÝ Ñ»ï¨»Éáõ Ù»ÏÁ ÙÛáõëÇ ³ßË³ï³ÝùÇÝ 

àõëáõóÇãÝ»ñÇ ³ßË³ï³ÝùÇ áñ³ÏÁ, Ýñ³Ýó ×ÏáõÝáõÃÛáõÝÝ áõ ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý 

Ùáï»óáõÙÁ µ³ñÓñ³óÝ»Éáõ ³é³í»É ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇó ¿ ÙÇÙÛ³Ýó ³ßË³ï³ÝùÇÝ 

Ñ»ï¨»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ý ÁÝÓ»éáõÙÁ: Ô»Ï³í³ñÝ»ñÁ å»ïù ¿ åÉ³Ý³íáñ»ÉÇë 

Ý³Ë¨³é³ç Ñ³ßíÇ ³éÝ»Ý ³Ûë ·áñÍáÝÁ ¨ áõëáõóÇãÝ»ñÇÝ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ï³Ý 

í»ñÉáõÍ»Éáõ Çñ»Ýó ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ: ê³ Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³Ý É³í³·áõÛÝ Ó¨»ñÇó Ù»ÏÝ ¿ª 

³é³Ýó ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÇó Ïïñí»Éáõ: ´³óÇ ³Û¹, Õ»Ï³í³ñÝ»ñÁ å»ïù ¿ ß³ñáõÝ³Ï 

³ç³ÏóáõÃÛáõÝ óáõÛó ï³Ý ÝáñáíÇ ³ßË³ï»É ëÏëáÕ áõëáõóÇãÝ»ñÇÝ: 

 

. Ñ³ÛïÝ³µ»ñ»É ¹åñáó ãÑ³×³ËáÕ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ 

Ô»Ï³í³ñÝ»ñÁ å»ïù ¿ Ñ»ï¨»Ý, áñå»ë½Ç »ÝÃ³·»ñ³ï»ëã³Ï³Ý ßñç³ÝáõÙ µáÉáñ 

»ñ»Ë³Ý»ñÇÝ ·ïÝ»Ý, ÁÝ¹áõÝ»Ý ¹åñáó ¨ áõëÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ Í³·»ÉÇë 

û·Ý»Ý: 

 

. Ýå³ëï»É µ³½Ù³ë»Ïïáñ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³ÝÁ 

ÎÇó áÉáñïÝ»ñÇ Ñ»ï (ûñÇÝ³Ïª ³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñ Ï³Ù ëáóÇ³É³Ï³Ý 

Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ) Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ý»ñ³é³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ï³ñ¨áñ 



Ù³ëÝ ¿: Ð³ïáõÏ Ï³ñÇùÝ»ñáí »ñ»Ë³Ý»ñÁ ¨ Ýñ³Ýó ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ï³ñµ»ñ 

³ÕµÛáõñÝ»ñÇó ³ÝÑñ³Å»ßï Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ ëï³Ý³É: 

 

          àõëáõóÇãÝ»ñÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙÁ 

àõëáõóÇãÝ»ñÁ å»ïù ¿ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñ ëï³Ý³Ý Ñ³ßÙ³Ý¹³ÙáõÃÛ³Ý 

³ëå³ñ»½Çó, áñå»ë½Ç Ýñ³Ýó í»ñ³µ»ñÙáõÝùÁ ¨ ³ßË³ï³ÝùÇ Ù»Ãá¹Ý»ñÁ ãË³Ý·³ñ»Ý 

Ñ³ïáõÏ Ï³ñÇùÝ»ñáí »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ áõëáõÙÝ³Ï³Ý åÉ³ÝÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ñ³í³ë³ñ 

Ù³ïã»ÉÇáõÃÛáõÝ ³å³Ñáí»ÉáõÝ: ÜÙ³Ý áõëáõóáõÙÁ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ Ùßï³Ï³Ýª Ï³ñ× 

¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñÇ (Ï³Ù Ùá¹áõÉÝ»ñÇ) Ó¨áí ¨ ³ÝóÏ³óíÇ ï»Õ³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý ÙÇç³í³ÛñáõÙ` 

ó³ÝÏ³ÉÇ ¿ Ýñ³Ýó ë»÷³Ï³Ý ¹åñáóáõÙ: ²ÛÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ³ÝóÝ»É ¨°  Ý³Ëù³Ý ¹åñáóáõÙ 

³ßË³ï³Ýù ëÏë»ÉÁ, ¨° ³ñ¹»Ý Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ: ÎáÝÏñ»ï 

ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñ ÁÝ¹·ñÏáÕ ·áñÍÝ³Ï³Ý áõëáõóáõÙÁ ³ÝÑ³Ù»Ù³ï ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ¿ 

ï»ë³Ï³Ý å³ïñ³ëïáõÃÛáõÝÇó: Àëï ¿áõÃÛ³Ý, »Ã» áõëáõóÇãÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý Ï³ÝáÝ³íáñ 

Ñ³Ý¹Çå»É ¨ ùÝÝ³ñÏ»É Çñ»Ýó ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ, ½³ñ·³óÝ»É Çñ»Ýó ÁÝ¹áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

ÝÏ³ïÙ³Ùµ íëï³ÑáõÃÛáõÝ, ³å³ ¹³, Ã»ñ¨ë, ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ áñ³Ï³íáñÙ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³Ý 

³é³í»É ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ó¨ Ï³ñáÕ ¿ ¹³éÝ³É: 

 

 

 

àõëáõóÇãÝ»ñÇ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 

àõëáõóÇãÝ»ñÁ å»ïù ¿ Ñ³ëÏ³Ý³Ý ̈  ÁÝ¹áõÝ»Ý ³ÛÝ ÷³ëïÁ, áñ »Ã» µáÉáñ »ñ»Ë³Ý»ñÝ 

áõÝ»Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝù, ³å³ Çñ»Ýóª áõëáõóÇãÝ»ñÇ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ¿ áõëáõó³Ý»É 

µáÉáñ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ: àõëáõóÇãÝ»ñÇÝ ³Û¹ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ ëï³ÝÓÝ»ÉáõÝ ÙÕ»ÉÁ 

Ï³ñáÕ ¿ Ñ³çáÕáõÃÛ³Ý µ³Ý³ÉÇÝ ÉÇÝ»É: ØáïÇí³óÇ³ÛÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ýñ³Ýó Ï³ñáÕ 



¿ ³ÝÑñ³Å»ßï ÉÇÝ»É Ï³ÝáÝ³íáñ ·áñÍÝ³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ ¨ Ï³éáõóáÕ³Ï³Ý Ñ»ï³¹³ñÓ 

Ï³å: Êñ³ËáõëáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ û·ï³Ï³ñ ÉÇÝ»É Ñ³çáÕ³Ï (³é³ç³¹ÇÙáÕ) áõëáõóÇãÝ»ñÇ 

ß³Ñ³·ñ·éáõÃÛ³ÝÝ ³ç³Ïó»Éáõ Ñ³Ù³ñ, ë³Ï³ÛÝ ¹³ å»ïù ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É Ëñ³ËáõëÙ³Ý ¨ 

áñ³Ï³íáñÙ³Ý ³éÏ³ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ÙÇçáóáí: àñå»ë åñåïáÕ (ÑÝ³ñ³ÙÇï) Ù³ÝÏ³í³ñÅ 

×³Ý³ãí³Í ÉÇÝ»ÉÁ ¨ ï»ëÝ»É, Ã» ÇÝã ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ »Ý Ñ³ëÝáõÙ Ñ³ïáõÏ Ï³ñÇùÝ»ñáí 

»ñ»Ë³Ý»ñÁª ³ñ¹»Ý ÇëÏ áõëáõóãÇ Ñ³Ù³ñ å³ñ·¨ ¿: Ð³ïáõÏ Ï³ñÇùÝ»ñáí »ñ»Ë³Ý»ñÇ 

áõëáõóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Éñ³óáõóÇã ¹ñ³Ù³Ï³Ý å³ñ·¨³ïñáõÙÝ»ñ í×³ñ»ÉÁ Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ý·»óÝ»É 

µ³Å³ÝÙ³Ý: 

 

¸³ë³í³Ý¹Ù³Ý Ù»Ãá¹ÇÏ³Ý 

àõëáõóÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÇÝ ëáíáñ áõëáõóÇãÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ·áõó» ¹Åí³ñ 

ÉÇÝÇ ½áõ·³Ïó»É ³ßË³ï³ÝùÇ Çñ á×Ý ³ÛÝ µ³ÝÇ Ñ»ï, ÇÝãÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ 

¹»åÇ »ñ»Ë³Ý ÏáÕÙÝáñáßí³Í ³é³í»É ³ÏïÇí Ù»Ãá¹Ý»ñÇ ·áñÍ³¹ñáõÙ: ¸³ë³í³Ý¹Ù³Ý 

Ù»Ãá¹ÇÏ³ÛáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ ¾ Ý»ñ³é»É. ¹³ë³ë»ÝÛ³ÏáõÙ 

í»ñ³¹³ë³íáñáõÃÛáõÝÁ (áñå»ë½Ç »ñ»Ë³Ý»ñÁ Ï³ñáÕ³Ý³Ý ³ßË³ï»É ÷áùñ ËÙµ»ñáí), 

µ³ñ»Ï³Ù³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½³ñ·³óáõÙÁ (áñå»ë½Ç ³í³·, Ï³Ù É³í ëáíáñáÕ 

³ß³Ï»ñïÝ»ñÝ ³ßË³ï»Ý áõëáõóÙ³Ý ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»óáÕÝ»ñÇ Ñ»ï), Ë³Õ»ñÇ, 

Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³ÛÇ Ï³Ù Ýáñ µ³é»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í ³éÏ³ 

Ó»éÝ³ñÏÝ»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙÁ ¨ ³ÛÉÝ: àõëáõóÇãÝ»ñÁ å»ïù ¿ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³Ý 

÷áñÓ»É Ýáñ Ù»Ãá¹Ý»ñ, Ñ³Õáñ¹³ÏÇó ¹³éÝ³É ·³Õ³÷³ñÝ»ñÇÝ ¨ Ñ»ï¨»É ³ÛÉ Ù»Ãá¹ÇÏ³Ý»ñ 

û·ï³·áñÍáÕ áõëáõóÇãÝ»ñÇ ³ßË³ï³ÝùÇÝ: 

 

 î»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ù³ïã»ÉÇáõÃÛáõÝ 

àõëáõóÇãÝ»ñÇÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ù³ïã»ÉÇ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ÙÇç³½·³ÛÇÝ 

÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ù³ëÇÝ, ¨ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, Ã» ÇÝãå»ë Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³ßË³ï³ÝùÝ ³é³í»É 



Ý»ñ³é³Ï³Ý ¹³ñÓÝ»É: î»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, Ã» ÇÝãå»ë »Ý ³ßË³ïáõÙ ÝÙ³Ý 

å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ÙÛáõë áõëáõóÇãÝ»ñÁ, û·ÝáõÙ ¿ Ù³ÝÏ³í³ñÅÝ»ñÇÝ í»ñÉáõÍ»Éáõ ë»÷³Ï³Ý 

·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ. Ýñ³Ýù íëï³ÑáõÃÛáõÝ »Ý Ó»éù µ»ñáõÙ ¨ Ó·ïáõÙ »Ý åñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ 

÷áñÓ»É Ýáñ ·³Õ³÷³ñÝ»ñ: 

 

               

ºñ»Ë³Ý»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ 

 §ºñ»Ë³Ý »ñ»Ë³ÛÇÝ¦ ëÏ½µáõÝùáí ³ßË³ï³ÝùÇ Ù»Ãá¹Ý»ñ 

ºñ»Ë³Ý»ñÝ Çñ»ÝóÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý Ù»ç ³ñÅ»ù³íáñ ¨ Ñ³×³Ë 

ãå³Ñ³Ýçí³Í é»ëáõñë: Üñ³Ýù, áñå»ë Ï³ÝáÝ, ³í»ÉÇ Ñ³Ý¹áõñÅáÕ »Ý Ñ³ßÙ³Ý¹³ÙáõÃÛ³Ý 

ÝÏ³ïÙ³Ùµ, ù³Ý Çñ»Ýó áõëáõóÇãÝ»ñÝ áõ ÍÝáÕÝ»ñÁ: §ºñ»Ë³Ý »ñ»Ë³ÛÇÝ¦ ëÏ½µáõÝùáí 

Ùáï»óáõÙÁ ß³ï ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ÙÇçáó ¿ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ù³ËÙµ»Éáõ 

Ñ³Ù³ñ: ºñ»Ë³Ý»ñÁ ß³ï ³ÏïÇí »Ý ÉÇÝáõÙ Çñ»Ýó Ñ³Ù³ÛÝùáõÙ Ñ³ßÙ³Ý¹³ÙáõÃÛ³Ý 

ÝÏ³ïÙ³Ùµ µ³ó³ë³Ï³Ý í»ñ³µ»ñÙáõÝùÁ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñª Ñ³ÛïÝ³µ»ñ»Éáí 

¹åñáóÇó ¹áõñë ÙÝ³ó³Í »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ, û·Ý»Éáí Ñ³ïáõÏ Ï³ñÇùÝ»ñáí »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ 

Ñ³ëÝ»Éáõ ¹åñáó, ¹³ë»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ·ñ³éáõÙÝ»ñ ³Ý»Éáí ËáõÉ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ, 

áõëáõó³Ý»Éáí Ñ³ïáõÏ Ï³ñÇùÝ»ñáí »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ ï³ÝÁ: ¼³ÙµÇ³ÛáõÙ ¨ È»ëáïáÛáõÙ 

»ñ»Ë³Ý»ñÁ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ ¿ÇÝ ³ÝóÏ³óñ»É Ñ³ïáõÏ Ï³ñÇùÝ»ñáí »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ 

Ñ³ÛïÝ³µ»ñ»Éáõ ¨ Ýñ³Ýó ÍÝáÕÝ»ñÇÝ` »ñ»Ë³Ý»ñÇ ¹åñáó Ñ³×³Ë»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý 

ÑÇÙÝ³íáñÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ Ñ³Ùá½»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:  

 

 Ð³ïáõÏ Ï³ñÇùÝ»ñáí »ñ»Ë³Ý»ñÇ ËÙµ»ñÁ 

àñáß Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñáõÙ ß³ï û·ï³Ï³ñ ¿, áñå»ë½Ç Ñ³ïáõÏ Ï³ñÇùÝ»ñáí 

»ñ»Ë³Ý»ñÁ Ï³ñáÕ³Ý³Ý ÙÇ³íáñí»É ËÙµ»ñáõÙ: ¸³ Ýñ³Ýó ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë 



¹ñ³Ï³Ý ÇÝùÝ³·Ý³Ñ³ï³Ï³Ý ½³ñ·³óÝ»É, Í³ÝáÃ³Ý³É Ñ³ïáõÏ Ï³ñÇùÝ»ñáí Ù³ñ¹Ï³Ýó 

¹»ñ³ÛÇÝ Ùá¹»ÉÝ»ñÇÝ, ÏÇë»É ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»Éáõ Çñ»Ýó ÷áñÓÁ: ÊáõÉ 

»ñ»Ë³Ý»ñÝ ³Ûëå»ë å»ïù ¿ Ï³ï³ñ»É³·áñÍ»Ý Å»ëï»ñÇ É»½íáí ß÷Ù³Ý ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 

²Û¹åÇëÇ ËÙµ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Ù»ç Ï³ñ¨áñ ¿ Ñ³ïáõÏ Ï³ñÇùÝ»ñáí Ù»Í³Ñ³ë³ÏÝ»ñÇ ¨ 

Ýñ³Ýó ÁÝÏ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»ñÁ: Ü»å³ÉáõÙ Ñ³ïáõÏ Ï³ñÇùÝ»ñáí »ñ»Ë³Ý»ñÇ ËáõÙµÁ 

Í³í³É»ó Ñ³Ù³å»ï³Ï³Ý ù³ñá½³ñß³íª Ñ³Ùá½»Éáõ ÍÝáÕÝ»ñÇÝ Ñ³ïáõÏ Ï³ñÇùÝ»ñáí 

Çñ»Ýó »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ ¹åñáó Ñ³×³Ë»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý Ù»ç: 

 

ÊÇëï Ï³ñ¨áñ ¿ Ñ³ïáõÏ Ï³ñÇùÝ»ñáí »ñ»Ë³Ý»ñÇ, »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³Ý ¨ 

Ù»Í³Ñ³ë³ÏÝ»ñÇ Ý»ñ·ñ³íáõÙÁ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý 

Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³ÝÝ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý åñáó»ëáõÙ: ²ÝÑñ³Å»ßï ¿ ·áñÍÇ ¹Ý»É Ñ³ïáõÏ 

Ï³ñÇùÝ»ñáí »ñ»Ë³Ý»ñÇ ¨ »ñÇï³ë³ñ¹ Ù³ñ¹Ï³Ýó áã Ù»Í ËÙµ»ñ ¨ û·Ý»É Ýñ³Ýó 

³ñï³Ñ³Ûï»Éáõ Çñ»Ýó ·»ñ³Ï³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÁ. ë³ ¹»åÇ »ñ»Ë³Ý 

ÏáÕÙÝáñáßí³Í áõ »ñ»Ë³Ý»ñÇ ³éûñÛ³ ÏÛ³ÝùáõÙ ³é³í»É û·ï³Ï³ñ ÏñÃáõÃÛ³Ý ëï»ÕÍÙ³Ý 

×³Ý³å³ñÑÇÝ ³é³çÇÝ ù³ÛÉÝ ¿: Üñ³Ýó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ñ³×³Ë Ï³ñáÕ ¿ Ý»ñ³é³Ï³Ý 

ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý ³ñ³·³óáõóÇã Í³é³Û»É: Ð³ßÙ³Ý¹³ÙáõÃÛ³Ý Ñ³ñó»ñáõÙ Ýñ³Ýó 

·Çï»ÉÇùÝ»ñÝ áõ Çñ³½»ÏáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ Ñ³ñ·»É µáÉáñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñáõÙ: 

 

Ð³Ù³ÛÝùÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ 

Ð³Ù³ÛÝùÇ µ³½Ù³ÃÇí ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ` ÐÐì ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÁ, ³í³·³ÝÇÝ, 

Ñá·¨áñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, ÍÝáÕÝ»ñÁ, Ñ³ïáõÏ Ï³ñÇùÝ»ñáí Ù»Í³Ñ³ë³ÏÝ»ñÁ ¨ Ñ»Ýó 

»ñ»Ë³Ý»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý Çñ»Ýó Ý»ñ¹ñáõÙÝ áõÝ»Ý³É Ý»ñ³é³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ù»ç: 

²éÏ³ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ¨ ÝÛáõÃ³Ï³Ý é»ëáõñëÝ»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙÁ û·ÝáõÙ ¿ ½³ñ·³óÝ»Éáõ 

Ï³å»ñÁ ¹åñáóÝ»ñÇ, ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ, Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ ÙÇç¨, ÇÝãå»ë Ý³¨ ¹³ñÓÝáõÙ ¿ 



Ñ³Ù³ÛÝùÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ Ý»ñ³é³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý Íñ³·ñ»ñÇ ï»ñ: Ð»é³Ñ³ñ Ýå³ï³ÏÝ ¿ 

³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ Ý»ñ³é³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ëï»ÕÍáõÙÁ: 

 

 ÌÝáÕÝ»ñÇ ÁÝ¹·ñÏáõÙÁ 

Ð³×³Ë Ñ³ïáõÏ Ï³ñÇùÝ»ñáí »ñ»Ë³Ý»ñÇ ÍÝáÕÝ»ñÁ ÏñÃáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ Çñ»Ýó 

Çñ³íáõÝùÇ áõÅ»Õ³·áõÛÝ å³ßïå³ÝÝ»ñÝ »Ý:  Üñ³Ýù ³ñÅ³ÝÇ »Ý ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý Çñ»Ýó 

Ýå³ï³ÏÝ»ñÇÝ Ñ³ëÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ê³Ï³ÛÝ, ß³ï ÍÝáÕÝ»ñ ³Ýï»ÕÛ³Ï »Ý, áñ Ñ³ïáõÏ 

Ï³ñÇùÝ»ñáí Çñ»Ýó »ñ»Ë³Ý»ñÁ Çñ³íáõÝù áõÝ»Ý Áëï µÝ³ÏáõÃÛ³Ý í³ÛñÇ ¹åñáó 

Ñ³×³Ë»Éáõ: ÆëÏ³å»ë, ÍÝáÕÝ»ñÇ Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ áã ÙÇßï »Ý 

Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ Çñ»Ýó »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ï³ñÇùÝ»ñÇÝ áõ Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ: 

ÌÝáÕÝ»ñÇÝ Ï³ñáÕ ¿ û·ÝáõÃÛáõÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ÉÇÝ»Éª ËÙµ»ñáõÙ ÙÇ³íáñí»Éáõ ¨ ÏñÃáõÃÛ³Ý Ù»ç 

µ³ó³éáÕ åñ³ÏïÇÏ³ÛÇ ¹»Ù å³Ûù³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ²ÛÝï»Õ, áñï»Õ ÑÝ³ñ³íáñ ¿, Ñ³ïáõÏ 

Ï³ñÇùÝ»ñáí »ñ»Ë³Ý»ñÇ ÍÝáÕÝ»ñÇÝ å»ïù ¿ û·Ý»É Ñ³ïáõÏ Ï³ñÇùÝ»ñáí Ù³ñ¹Ï³Ýó 

Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Ñ³Ù³ÛÝùÇ ÙÛáõë ËÙµ»ñÇ Ñ»ï Ñ³Ù³ï»Õ ³ßË³ï³ÝùáõÙª ³Û¹ 

Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÙ: 

  

 

4.2. ¶áñÍÝ³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Ý»ñ ¨ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³ÝÝ»ñ 

êïáñ¨ ß³ñ³¹ñí³Í ¿ç»ñáõÙ ïñí³Í »Ý ËáñÑáõñ¹Ý»ñ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý 

Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³ÝÝ»ñ, áñáÝù Ïû·Ý»Ý Ý»ñ³é³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý ³ßË³ïáÕÝ»ñÇÝ ³í»ÉÇ 

³ÏïÇíáñ»Ý ÁÝ¹·ñÏ»É Ñ³ïáõÏ Ï³ñÇùÝ»ñáí »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ ÏñÃ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ù»ç ¨ 

åÉ³Ý³íáñ»É Ù³ïã»ÉÇ ¨ áñ³ÏÛ³É ÏñÃ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³ó: Ü»ñ³é³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝÁ 

å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ Ã»° ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ¨ Ã»° »ñ»Ë³Ý»ñÇ 

ÁÝ¹áõÝ³ÏáõÃÛáõÝ»ñÇ ¨ å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝáõÙ: Î·ïÝ»ù 



·áñÍÝ³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³ÝÝ»ñ ¨ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇÝ Ñ³ëÝ»Éáõ 

Ñ³Ù³ñ: 

¸áõù ÇÝùÝ»ñ¹ Ïáñáß»ùª ÇÝãå»ë É³í³·áõÛÝ Ó¨áí û·ï³·áñÍ»É ³Ûë ¿ç»ñÁ: ¶áõó» ¹áõù 

û·ï³Ï³ñ Ñ³Ù³ñ»ù µ³½Ù³óÝ»É ¹ñ³Ýù ¨ µ³Å³Ý»É Ó»ñ ÏáÕÙÇó ³ÝóÏ³óí»ÉÇù 

ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ¨ Ý»ñ³é³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñáõÙ: ¸ñ³Ýù Ï³ñáÕ »Ý 

Í³é³Û»É Ý³¨ áñå»ë Éñ³óáõóÇã ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ, Ï³Ù áñå»ë Í³ÝáÃ³ó³Í ÑÇÙÝ³Ï³Ý 

ÝÛáõÃÇ ëïáõ·áÕ³Ï³Ý ¿ç»ñ: 

 

1. øÝÝ³ñÏ»ù Ñ»ï¨Û³É Ñ³ñó»ñÁ ¨ åÉ³Ý³íáñ»ù ³ÛÝ åñ³ÏïÇÏ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, 

áñáÝù ¹áõù Ï³ñáÕ »ù Ó»éÝ³ñÏ»É Ó»ñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ: ÊáñÑáõñ¹ »Ýù ï³ÉÇë ¹³ ³Ý»É ÃÇÙáí, 

Ã»å»ï áñáß Ñ³ñó»ñ û·ï³Ï³ñ ÏÉÇÝÇ áõëáõÙÝ³Çñ»É Ý³¨ ³é³ÝÓÇÝ ß³Ñ³·ñ·Çé Ù³ñ¹Ï³Ýó 

Ñ»ï: 

 ¸áõù Ç±Ýã ÇÙ³ó³ù ³Ûë ÝÛáõÃ»ñÇó: 

 Ò»ñ ÙÇç³í³ÛñÇ Ñ³Ù³ñ áñá±Ýù »Ý ·ÉË³íáñ ¹³ë»ñÁ: 

 Ò»ñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ç±ÝãÝ ³í»ÉÇ ß³ï Ï³ñáÕ ¿ Ýå³ëï»É Ý»ñ³é³Ï³Ý 

ÏñÃáõÃÛ³Ý Ñ³çáÕ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ: 

 Æ±Ýã Éáõñç ËÝ¹ÇñÝ»ñ »Ý Í³é³ó³Í Ó»ñ ¨ Ó»ñ ÃÇÙÇ ³éç¨: 

 Æ±Ýã ù³ÛÉ»ñ »ù å³ïñ³ëïíáõÙ Ó»éÝ³ñÏ»É: 

 Ò»½ Ñ³Ù³ñ Ç±ÝãÁ ÏÍ³é³ÛÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ³çáÕáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇß: 

 ÆÝãåÇëÇ± Ñ³ïáõÏ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ ¹áõù Ï³ñáÕ »ù åÉ³Ý³íáñ»É Ñ³çáñ¹ 

¹åñáó³Ï³Ý ï³ñáõÙ: 

 º±ñµ ¨ ÇÝãå»±ë ¹áõù Ï·Ý³Ñ³ï»ù ³ñí³Í ³ßË³ï³ÝùÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁª 

¹åñáó³Ï³Ý ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ, »ñ»Ë³Ý»ñÇ, ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ Ñ»ï ¨ ³ÛÉÝ: 

 

2. ØÇ° ßï³å»ù: 



¼³ñ·³óÙ³Ý ï»Ùå»ñÁ å»ïù ¿ Ñ³å×»å ãÉÇÝ»Ý, áñå»ë½Ç åñáó»ëÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÝ 

Çñ»Ýó Ñ³ñÙ³ñ³í»ï ½·³Ý, ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ãß÷áÃí»Ý: ÐÝ³ñ³íáñ ¿, áñ ³Ûë ÝÛáõÃ»ñÝ 

ÁÝÃ»ñó»Éáõó Ñ»ïá ¹áõù ÏÏ³Ù»Ý³ù Ï³½Ù»É ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ åÉ³Ý Ó»ñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ 

Ý»ñ³é³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý ·³Õ³÷³ñÝ ³é³ç ÙÕ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: 

 

 

4.3. ¶áñÍáÝÝ»ñ, áñáÝóáí Ï³ñáÕ ¿ å³ÛÙ³Ý³íáñí»É Ý»ñ³é³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ 

åÉ³Ý³íáñáõÙÁ 

 

³/ üÇ½ÇÏ³Ï³Ý ÙÇç³í³Ûñ 

µ/  àõëáõÙÝ³Ï³Ý ÙÇç³í³Ûñ 

·/  ºñ»Ë³Ý»ñÇ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³Ý 

¹/  ÊáñÑáõñ¹Ý»ñ ¨ áõÕÕáñ¹áõÙÝ»ñ 

 

üÇ½ÇÏ³Ï³Ý ÙÇç³í³Ûñ 

îñ³Ýëåáñï 

Ö³Ý³å³ñÑÁ ¹»åÇ ¹åñáó ¨ »ï¹³ñÓÁ Ï³ñáÕ ¿ ¹Åí³ñ ÉÇÝ»É ó³ÝÏ³ó³Í »ñ»Ë³ÛÇ 

Ñ³Ù³ñ: ²Ûë ÷³ëï³ñÏÝ Ñ³×³Ë û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ áñå»ë Ñ³ïáõÏ Ï³ñÇùÝ»ñáí 

»ñ»Ë³Ý»ñÇ ¹åñáó ãÑ³×³Ë»Éáõ  ³ñ¹³ñ³óáõÙ: 

Ð³ñÏ ¿ áõëáõÙÝ³ëÇñ»É Ñ»ï¨Û³É Ñ³ñó»ñÁ. 

 Ø»Í Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÁ ¨ í³ï ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÁ 



 Ð³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ïñ³ÝëåáñïÇ Ù³ïã»ÉÇáõÃÛáõÝÁ 

 ²Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇÝ 

  Ö³Ý³å³ñÑÇÝ ¹³Å³Ý í»ñ³µ»ñÙáõÝùÇ ³ñÅ³Ý³Ý³Éáõ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ  

ÈáõÍáõÙÝ»ñ ï»Õ»ñáõÙ 

 ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ íÇ×³ÏÇ É³í³óáõÙ 

 µ³½Ï³Ãáé-³Ýí³ë³ÛÉ³ÏÝ»ñ 

 Ó»éÝ³ë³ÛÉ³ÏÝ»ñ 

 ÓÇ»ñ, ³í³Ý³ÏÝ»ñ 

 ï»Õ³÷áËáõÃÛáõÝ Ó»éùáí 

 Ù»Í³Ñ³ë³ÏÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ 

ºÃ» ïñ³ÝëåáñïÇ Ñ³ñó»ñÝ ³ÝÉáõÍ»ÉÇ »Ý, ¹åñáóÝ»ñáõÙ Ï³ñáÕ »Ý ùÝÝ³ñÏí»É 

ï³ÝÝ áõëáõóÙ³Ý ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÁ ¨ë, ·áõó» §»ñ»Ë³Ý »ñ»Ë³ÛÇÝ¦ ëÏ½µáõÝùáí Ï³Ù ÐÐì 

Íñ³·ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ: 

¸åñáóÝ»ñÇ ß»Ýù»ñÁ 

¸åñáó Ñ³ëÝ»Éáí »ñ»Ë³Ý Ï³ñáÕ ¿ µ³Ëí»É ³ÛÉ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ, 

ÇÝãå»ë, ³ë»Ýù, ÙáõïùÁ ¹åñáó, áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ï³µÇÝ»ïÝ»ñáí ¨ Ñ³Ý·ëïÇ ë»ÝÛ³ÏÝ»ñáí 

ï»Õ³ß³ñÅ: üÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ¨ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ñ³ñÙ³ñ³í»ïáõÃÛ³Ý 

Ñ³ñó»ñÇ ÉáõÍáõÙÁ ÝáõÛÝå»ë ß³ï Ï³ñ¨áñ ¿ ó³ÝÏ³ó³Í ¹åñáóÇ Ñ³Ù³ñ: àõëáõóáõÙÁ 

Ù³ïã»ÉÇ ¿ µáÉáñÇ Ñ³Ù³ñ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ »ñ»Ë³Ý»ñÝ Çñ»Ýó ½·áõÙ »Ý Ñ³ñÙ³ñ ¨ 

³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ù»ç: 

 

êïáñ¨ ³é³ç³ñÏíáÕ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÷áñÓ³ñÏí³Í »Ý ¨  Ã³ÝÏ ã»Ý: 

 ¸åñáóÇ ß»ÝùÇ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ç³Ý³É µ³í³ñ³ñí»É ³é³Ýó 

³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ. Ã»ù Ñ³ñÃ³ÏÝ»ñÝ ³Ù»Ý³Ñ³ñÙ³ñÝ »Ý µáÉáñÇ Ñ³Ù³ñ: 



 ²ñ¹»Ý ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ å³ñ³·³ÛáõÙ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ 

¹ÛáõñÇÝ ¿ ÉáõÍ»É  ëï»ÕÍ»Éáí ½áõ·³Ñ»é Ã»ù Ñ³ñÃ³ÏÝ»ñ ¨ ¹Ý»Éáí µ³½ñÇÏÝ»ñ: 

 ¸éÝ»ñÁ å»ïù ¿ µ³í³Ï³Ý É³ÛÝ ÉÇÝ»Ý, ³ÛÝå»ë, áñ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ 

¹ñ³Ýóáí ³ÝóÝÇ µ³½Ï³Ãáé-³Ýí³ë³ÛÉ³ÏÁ: 

 ¸éÝ»ñÁ å»ïù ¿ Ñ»ßï µ³óí»Ý ¨ áõÝ»Ý³Ý áã ³ÛÝù³Ý µ³ñÓñ ³Ùñ³óí³Í 

µéÝ³ÏÝ»ñ: 

 ¼áõ·³ñ³Ý³ÛÇÝ Ñ³ñÙ³ñ³ÝùÝ»ñÁ å»ïù ¿ ³Ýíï³Ý· ¨ Ù³ïã»ÉÇ ÉÇÝ»Ý: âå»ïù 

¿ Ùáé³Ý³É ³ÝÓÝ³Ï³Ý ·³ÕïÝÇùÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý ¨ Ñ³ñ·³ÝùÇ Ù³ëÇÝ ³ÛÝ 

»ñ»Ë³Ý»ñÇ å³ñ³·³ÛáõÙ, áñáÝó ½áõ·³ñ³Ý ·Ý³ÉÇë Ï³ñáÕ ¿ û·ÝáõÃÛáõÝ 

³ÝÑñ³Å»ßï ÉÇÝ»É: 

 Ö³ß³ñ³ÝÝ»ñÇ ¨ µáõý»ïÝ»ñÇ ëñ³ÑÝ»ñÁ å»ïù ¿ Ù³ïã»ÉÇ ÉÇÝ»Ý, ÇëÏ ¹ñ³Ýó 

Ýëï³ñ³ÝÝ»ñÁª Ñ³ñÙ³ñ³í»ï: 

 ¸³ë³ë»ÝÛ³ÏÝ»ñáõÙ Ýëï³ñ³ÝÝ»ñÁ ãå»ïù ¿ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï»Ý »ñ»Ë³ÛÇ 

ß³ñÅáõÙÝ»ñÁ ¨ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ å»ïù ¿ Ñ»Ý³ñ³Ý Ñ³Ý¹Çë³Ý³Ý: 

àñáß »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³í»ÉÇ É³í ¿ Ýëï»É ½áõÛ·»ñáí, áõëïÇ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ 

ÃáõÛÉ ï³É Ýñ³Ýó Ýëï»É ÁÝÏ»ñÝ»ñÇó Ù»ÏÇ Ñ»ï: 

 æ³Ý³ó»ù »ñ»Ë³ÛÇ ³ßË³ï³ï»ÕÁ ¹³ñÓÝ»É Ññ³åáõñÇã: úñÇÝ³Ïª 

Ý»ñùÝ³ÏÝ»ñÇó, µ³ñÓ»ñÇó, ÷³Ûï» µÉáÏÝ»ñÇó Ï³Ù ³íïá¹áÕ»ñÇó ×ÏáõÝ 

Ñ³ñÙ³ñ³ÝùÝ»ñÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ Ïï³Ý »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ ³ßË³ï»Éáõ ËÙµ»ñáõÙ: 

²ßË³ï»ù Ïñ×³ï»É ³ÛÝ Ýëï³ñ³ÝÝ»ñÇ ÃÇíÁ, áñáÝóáí ³ÝÑÝ³ñ ¿ 

ï»Õ³ß³ñÅí»É: 

 ¶ñ³ï³Ëï³ÏÁ å»ïù ¿ ³Ùñ³óí³Í ÉÇÝÇ ³ÛÝåÇëÇ µ³ñÓñáõÃÛ³Ý íñ³, áñ 

Ñ³ë³Ý»ÉÇ ÉÇÝÇ Ñ³ï³ÏÇÝ Ï³Ù µ³½Ï³Ãáé-³Ýí³ë³ÛÉ³ÏáõÙ Ýëï³Í 

»ñ»Ë³Ý»ñÇÝ: 

 æ³Ý³ó»ù ë»ÝÛ³ÏÝ ³í»ÉÇ Éáõë³íáñ ¹³ñÓÝ»É ëåÇï³Ï å³ï»ñÇ, ³ñ¨Ç ÉáõÛëÇ ¨ 

Éñ³óáõóÇã Éáõë³íáñáõÃÛ³Ý Ñ³ßíÇÝ:  



 ú¹³÷áË»ù ë»ÝÛ³ÏÁ ¨ ³å³Ñáí»ù ³ÛÝï»Õ ³ÝÑñ³Å»ßï ç»ñÙ³ëïÇ×³Ý: 

Êáõë³÷»ù ËáÝ³íáõÃÛáõÝÇó ¨ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ Ë³Ý·³ñáÕ ³ÕÙáõÏÇó: 

 êï»ÕÍ»ù Ë³Õ³Ññ³å³ñ³ÏÝ»ñ, áñáÝù ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ Ïï³Ý Ñ³ïáõÏ 

Ï³ñÇùÝ»ñáí »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ ÙÛáõë »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ»ï Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ë³Õ»ñÇÝ: 

 

 

àõëáõÙÝ³Ï³Ý ÙÇç³í³Ûñ 

 

àõëáõóÇãÝ»ñÇ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ í³ñù³·ÇÍÁ 

àõëáõóÇãÝ»ñÁ å»ïù ¿ ëáíáñ»Ý Éë»É, ÉÇÝ»Ý Ñ»ï¨áÕ³Ï³Ý ¨ Ñ³Ùµ»ñ³ï³ñ, 

Ñ³ñ·³Ýùáí í»ñ³µ»ñí»Ý Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ »ñ»Ë³ÛÇ áõëáõóÙ³Ý ³ÝÑ³ï³Ï³Ý á×ÇÝ: 

Üñ³Ýù Ý³¨ å»ïù ¿. 

 ÁÝ¹áõÝ»Ý, áñ »ñ»Ë³Ý»ñÁ ï³ñµ»ñ Ï»ñå »Ý ëáíáñáõÙ, ï³ñµ»ñ ³ñ³·áõÃÛ³Ùµ ¨, 

³Û¹ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí  åÉ³Ý³íáñ»Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÁ 

 åÉ³Ý³íáñ»Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÝ Áëï Çñ³¹ñáõÃÛ³Ý, ³ÛÉ áã Ã» ë³ÑÙ³Ýí³Í 

áõëáõÙÝ³Ï³Ý åÉ³ÝÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ 

 Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó»Ý ÍÝáÕÝ»ñÇ ¨ Ñ³Ù³ÛÝùÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ñ»ï, áñå»ë½Ç µáÉáñ 

»ñ»Ë³Ý»ñÁ Ñ³×³Ë»Ý ¹åñáó 

 ×ÏáõÝ ¨ ëï»ÕÍ³·áñÍ³µ³ñ ³ñÓ³·³Ýù»Ý ¹³ë³ñ³ÝáõÙ µáÉáñ »ñ»Ë³Ý»ñÇ ¨ 

³é³ÝÓÇÝ í»ñóñ³Í Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ 

 Ñ³ßíÇ ³éÝ»Ý, áñ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ¹³ë³ñ³ÝáõÙ »ñ»Ë³Ý»ñÇ ÙÇ Ù³ëÁ áõëáõóÙ³Ý 

áñáß³ÏÇ ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝÇ: 

 

¸³ë³í³Ý¹Ù³Ý Ù»Ãá¹ÇÏ³Ý 



         àõëáõóÇãÁ Ï³ñáÕ ¿ µ³ñÓñ³óÝ»É ¹³ë³ñ³ÝÇ Ý»ñ³éÙ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁª û·ï³·áñÍ»Éáí 

¹»åÇ »ñ»Ë³Ý ÏáÕÙÝáñáßí³Í ³ÏïÇí Ù»Ãá¹Ý»ñ: ²Û¹ Ù»Ãá¹Ý»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý. 

 û·Ý»É µáÉáñ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ Ë³Õ³É ¨ ëáíáñ»É ÙÇ³ëÇÝ ¨ ÏÇë»É 

å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ 

 å³Ï³ë»óÝ»É áõëáõóÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñ·áñÍáõÃÛáõÝÁ 

 ÃáõÛÉ ãï³É, áñ ³Û¹ ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ½³ñ·³Ý³Ý 

 Ñ³ÛïÝ³µ»ñ»É ³ÛÝ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ, áñáÝó Ñ³×³Ë ÏáãáõÙ »Ý §ãÑ³ëóÝáÕÝ»ñ¦, 

Ã»å»ï Áëï ¿áõÃÛ³Ý, ¹ñ³Ýù Ñ³ïáõÏ Ï³ñÇùÝ»ñáí »ñ»Ë³Ý»ñ »Ý 

 ÉáõÍ»É í³ñù³·ÍÇ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ 

 áõëáõÙÝ³Ï³Ý åÉ³ÝáõÙ ³ÏïÇí³óÝ»É ³éûñÛ³ ÏÛ³ÝùáõÙ û·ï³·áñÍíáÕ 

ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñ 

 áõëáõóáõÙÁ Ñ»ï³ùñùñ³ß³ñÅ ¹³ñÓÝ»É 

 ³Ýó³Í ÝÛáõÃÁ Ï³å»É ¹åñáó³Ï³Ý ¨ ï³Ý Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñÇ Ñ»ï 

 ÷á÷áË»É áõëáõóÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÁ ¨ ³ñ³·áõÃÛáõÝÁª »ñ»Ë³Ý»ñÇ 

Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝÁ å³Ñå³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ, ¨ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ï³É Ýñ³Ýó 

ëáíáñ»É ³ÝÑ³ï³Ï³Ý ³ñ³·áõÃÛ³Ùµ 

 É³í³óÝ»É ¹³ë³ñ³ÝáõÙ ÷áËÑ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 

 û·Ý»É áõëáõóãÇÝ Ï³ï³ñ»É³·áñÍ»Éáõ Çñ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 

 

Þ÷áõÙÁ ¹³ë³ë»ÝÛ³ÏáõÙ 

 ÖÇßï ß÷áõÙÁ ¨ Ñ³ëÏ³Ý³ÉÇ Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÙÁ ß³ï Ï³ñ¨áñ »Ý ÇÝãå»ë áõëáõóÙ³Ý ¨ 

¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý, ³ÛÝå»ë ¿É »ñ»Ë³Ý»ñÇ ÙÇÙÛ³Ýó Ñ»ï Ñ³ñ³µ»ñí»Éáõ ÁÝÃ³óùáõÙ: 

àõëáõóÇãÝ»ñÁ å»ïù ¿ ç³Ý³Ý. 

 Ëáë»É å³ñ½, Ñ³ëÏ³Ý³ÉÇ É»½íáí, Ñ»ï¨áÕ³Ï³Ý Ëáëùáí 

 ÇÙ³Ý³É áã í»ñµ³É ß÷Ù³Ý ÑÝ³ñùÝ»ñÁ, Å»ëï»ñÇ É»½áõÝ, Ïé³Ñ»É  ¹»ÙùÇ 

³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ³ÛÉÝ 



 û·ï³·áñÍ»É ß÷Ù³Ý áÕçáõÛÝÇ ¨ Ëñ³Ëáõë³Ï³Ý, ³ÛÉ áã Ã» í»ñ³ÑëÏáÕ³Ï³Ý 

ÑÝ³ñùÝ»ñ 

 ×ÏáõÝ ÉÇÝ»É ß÷Ù³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÝ û·ï³·áñÍ»ÉÇë, û·Ý»É Ýñ³Ýó áí ãÇ Ï³ñáÕ 

û·ïí»É Ëáë³Ïó³Ï³Ý É»½íÇó, Éë»É Ýñ³Ýó áõÙ Ù³Ûñ»ÝÇ É»½áõÝ ï³ñµ»ñíáõÙ ¿ 

áõëáõóÙ³Ý É»½íÇó 

 ß÷Ù³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ï³ÝáÝ³íáñ ¹³¹³ñÝ»ñ ï³É Ï»ÝïñáÝ³Ý³Éáõ ¨ 

áõß³¹ñáõÃÛ³Ý áã Ù»Í É³ñí³ÍáõÃÛáõÝ ëï»ÕÍ»Éáõ Ñ³Ù³ñ 

 Ñ»ï¨»É,  áñ µáÉáñ »ñ»Ë³Ý»ñÁ Ï³ñáÕ³Ý³Ý ÝáñÙ³É ï»ëÝ»É ¨ Éë»É: 

Î³ÝáÝ³íáñ ÁÝ¹ÙÇçáõÙÝ»ñ 

¼³ñ·³óÙ³Ý Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñáí ¨ Ñ³å³ÕáõÙáí »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ù»Í Ù³ëÇ 

³ßË³ï³ÝùÁ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ¨ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ×ÏáõÝ: ¸ñ³ Ñ³Ù³ñ 

³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ï³ÝáÝ³íáñ ÁÝ¹ÙÇçáõÙÝ»ñ ³Ý»É: Î³ÝáÝ³íáñ ÁÝ¹ÙÇçáõÙÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý 

û·ï³Ï³ñ ÉÇÝ»É áõëáõóÙ³Ý, ÁÝÏ³ÉÙ³Ý ¨ í³ñù³·ÍÇ ËÝ¹ÇñÝ»ñ áõÝ»óáÕ, ÇÝãå»ë Ý³¨ 

ËñáÝÇÏ³Ï³Ý ó³í»ñÇó ï³é³åáÕ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ¸³ Ïû·ÝÇ Ýñ³Ýó å³Ñå³Ý»É 

Ï»ÝïñáÝ³óí³ÍáõÃÛáõÝÁ ¨ Ñ³Ù³éáõÃÛáõÝÁ: ²ÛëåÇëáí Ýñ³Ýù ³í»ÉÇ ß³ï 

ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ÏáõÝ»Ý³Ý µáÉáñÇ Ñ»ï Ñ³í³ë³ñ Í³í³Éáí ÏñÃáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ: 

î»Õ³ß³ñÅÙ³Ý ¨ Ïááñ¹ÇÝ³óÇ³ÛÇ ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñáí »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ ·áõó» 

û·ï³Ï³ñ ÏÉÇÝÇ ¹ÇñùÇ Ï³ÝáÝ³íáñ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ: 

¸³ë³í³Ý¹Ù³Ý ×ÏáõÝ Ù»Ãá¹ÇÏ³Ý å»ïù ¿ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ï³ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ 

ÁÝ¹ÙÇçáõÙÝ»ñ ³Ý»É ¨, Ã»ñ¨ë, ûñí³ áñáß³ÏÇ Å³Ù»ñÇÝ ÷áË»É ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ó¨Á ¨ 

³ÝóÝ»É ³í»ÉÇ Ñ³Ý·Çëï Ó¨»ñÇ: 

 

Èë»É ¨ ³Ï³Ýç ¹Ý»ÉÁ. 

²ÛÝ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ, áíù»ñ áõÝ»Ý ÉëáÕ³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñ, Ï³Ù ï³Ý ß÷Ù³Ý É»½áõÝ 

ï³ñµ»ñíáõÙ ¿ áõëáõóÙ³Ý É»½íÇó, Ý»ñ³éáõÙÁ µ³ñÓñ³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí å»ïù ¿. 



  Ýëï»óÝ»É ßñç³Ý³Ó¨, áñå»ë½Ç Ýñ³Ýù Ï³ñáÕ³Ý³Ý ï»ëÝ»É ÙÇÙÛ³Ýó 

¹»Ùù»ñÁ: ¸³ Ïû·ÝÇ Ýñ³Ýó Éë»É ¨ Ñ³ëÏ³Ý³É 

 »ñ»Ë³Ý»ñÁ å»ïù ¿ É³í ï»ëÝ»Ý áõëáõóãÇ ¹»ÙùÁ, áãÇÝã ãå»ïù ¿ Ã³ùóÝÇ ³ÛÝ 

Ýñ³ÝóÇó (ûñÇÝ³Ïª Ó»éùÁ, ãËÝ³Ùí³Í ÙáñáõùÁ) 

 ËáëáÕÇ ¹»ÙùÁ »ñµ»ù ãå»ïù ¿ ëïí»ñáõÙ ÉÇÝÇ, å»ïù ¿ Ï³Ý·Ý»É ¹»Ùùáí ¹»åÇ 

ÉáõÛëÇ ³ÕµÛáõñÁ (ûñÇÝ³Ïª ¹»åÇ å³ïáõÑ³ÝÁ), áñå»ë½Ç ßñÃáõÝùÝ»ñáí 

Ï³ñ¹³ÉÁ áñù³Ý ÑÝ³ñ³íáñ ¿ Ñ»ßï ÉÇÝÇ 

 »ñ»Ë³Ý»ñÇ áõß³¹ñáõÃÛáõÝÁ ·ñ³í»É Ý³Ëù³Ý Ëáë»É ëÏë»ÉÁ 

 û·ï³·áñÍ»É ¹Çï³ÝÛáõÃ»ñª ÝÏ³ñÝ»ñ, ³é³ñÏ³Ý»ñ, Ñ³Ý·áõó³ÛÇÝ µ³é»ñª 

áñå»ë ¹³ëÇ Ý³Ë³µ³Ý 

 Ýí³½³·áõÛÝÇ Ñ³ëóÝ»É ÏáÕÙÝ³ÏÇ ³ÕÙáõÏÝ»ñÁ 

 ÉëáÕ³Ï³Ý ³å³ñ³ïÝ»ñ û·ï³·áñÍ»ÉÇë ëïáõ·»Éª ³ñ¹Ûá±ù ¹ñ³Ýù 

áõÅ»Õ³óÝáõÙ »Ý µáÉáñ Ó³ÛÝ»ñÁª Ý»ñ³éÛ³É ÏáÕÙÝ³ÏÇÝ»ñÁ (¹Åí³ñ ¿ 

ï³ñµ»ñ»É Ó³ÛÝ»ñÁ, »ñµ ÙÇ ù³ÝÇ Ù³ñ¹ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ËáëáõÙ »Ý) 

  ÉëáÕ³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñáí »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ Ýëï»óÝ»É Çñ»Ýó ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ Ñ»ï, 

áñáÝù Ýñ³Ýó ÷áË³ñ»Ý ·ñ³éáõÙÝ»ñ Ï³Ý»Ý , ÇëÏ Ýñ³Ýù ÏÏ³ñáÕ³Ý³Ý 

Ï»ÝïñáÝ³Ý³É ßñÃáõÝùÝ»ñáí Ï³ñ¹³Éáõ íñ³: 

ºñ»Ë³Ý»ñÁ ×³Ý³ãáõÙ »Ý Çñ»Ýó ßñç³å³ïÁ Éë»Éáí ³ÛÝ, ÇÝã Ù³ñ¹ÇÏ ³ëáõÙ »Ý: ÊáõÉ 

»ñ»Ë³Ý»ñÇÝ ëáíáñ»óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ýñ³Ýó Ñ»ï å»ïù ¿ áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý Ëáë»É: Üñ³ÝóÇó 

ß³ï»ñÁ »ñµ»ù ã»Ý ëáíáñáõÙ Ëáë»É: Ä»ëï»ñÇ É»½áõÝ ËáõÉ Ù³ñ¹Ï³Ýó µÝ³Ï³Ý É»½áõÝ ¿: ²ÛÝ 

ëáíáñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ýñ³Ýù å»ïù ¿ ß÷í»Ý ÙÛáõë ËáõÉ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ»ï: ÎñÃáõÃÛ³Ý áÉáñïÇ, 

¹åñáóÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÁ ¨ áõëáõóÇãÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ï³ñµ»ñ »Õ³Ý³ÏÝ»ñáí Ýå³ëï»É 

Å»ëï»ñÇ É»½íÇ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ: 

 

ËáñÑáõñ¹ 



 Ññ³Ñ³Ý·Ý»ñÇ ¨ ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ¹ÇÙ»ù ËáõÉ Ù³ñ¹Ï³Ýó å»ï³Ï³Ý 

ÁÝÏ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝ 

 ·ï»ù Ñ³Ù³ÛÝùáõÙ ËáõÉ Ù³ñ¹Ï³Ýó, áíù»ñ ·Çï»Ý Å»ëï»ñÇ É»½áõÝ 

 ÃáÕ ËáõÉ Ù»Í³Ñ³ë³ÏÝ»ñÁ Ù³ëÝ³Ïó»Ý ËáõÉ »ñ»Ë³Ý»ñÇ áõëáõóÙ³ÝÁ 

 û·Ý»ù ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇÝ Ûáõñ³óÝ»É Å»ëï»ñÇ É»½áõÝ 

 áõëáõóÇãÝ»ñÁ å»ïù ¿ Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙ ³ÝóÝ»Ý Å»ëï»ñÇ É»½íÇ 

ÑÇÙáõÝùÝ»ñáí ¨ ËÉáõÃÛ³Ý Ñ³ñó»ñáí  

 ÃáÕ ¹åñáóáõÙ µáÉáñ ëáíáñáÕÝ»ñÁ áõëáõÙÝ³ëÇñ»Ý ¨ ÑÙï³Ý³Ý Å»ëï»ñÇ 

É»½íÇ Ù»ç: 

ÈëáÕ³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñáí »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ ·áñÍÝ³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Ý»ñÇó ß³ï»ñÁ 

å»ïù Ï·³Ý Ý³¨ ï»ëáÕáõÃÛ³Ý ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»óáÕÝ»ñÇÝ ¨ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë µáÉáñ 

»ñ»Ë³Ý»ñÇÝ: Æ ÉñáõÙÝ ³Ù»ÝÇ. 

 

ËáñÑáõñ¹ 

 ÃáÕ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ Ýëï»Ý ³ÛÝï»Õ, áñï»ÕÇó Ýñ³Ýù ³Ù»Ý³É³íÝ »Ý ï»ëÝáõÙ 

(ÉëáõÙ) 

 Ý³Ëù³Ý Ëáë»É ëÏë»ÉÁ Ý»ñÏ³Û³ó»ù ï»ëáÕáõÃÛ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñáí 

»ñ»Ë³Ý»ñÇÝ, ûñÇÝ³Ïª ³ë»ù. §ºë Ø³ñÇ³Ý »Ù¦, Ï³Ù §ÆÙ ³ÝáõÝÝ ¿...¦ 

 ·ñ³ï³Ëï³ÏÇÝ ·ñ»ù Ñëï³Ï, Ëáßáñ Ó»é³·ñáí 

 Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ µ³ñÓñ³Ó³ÛÝ Ï³ñ¹³ó»ù. ÙÇ° ³å³íÇÝ»ù, Ã» µáÉáñÁ 

Ï³ñáÕ »Ý Ï³ñ¹³É ¹ñ³Ýù ·ñ³ï³Ëï³ÏÇó 

 ³ë»ù, Ã» ÇÝã ¿ å³ïÏ»ñí³Í ¹Çï³ÝÛáõÃ»ñáõÙ (ûñÇÝ³Ïª §Ó³Ë ÏáÕÙáõÙ 

ÝÏ³ñí³Í ¿...¦ Ï³Ù §Ý»ñù¨áõÙ ·ïÝíáõÙ ¿...¦) 

 Ýí³½³·áõÛÝÇ Ñ³ëóñ»ù Ï³Ù í»ñ³óñ»ù ÏáÕÙÝ³ÏÇ ³ÕÙáõÏÝ»ñÁ, áñå»ë½Ç 

»ñ»Ë³Ý»ñÁ Ï³ñáÕ³Ý³Ý ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ Ï»ÝïñáÝ³Ý³É áõëáõóãÇ ËáëùÇ 

íñ³ ¨ ãß»Õí»Ý ÏáÕÙÝ³ÏÇ Ó³ÛÝ»ñÇó 



 ïí»ù »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ ßáß³÷»Éáõ ¹Çï³ÝÛáõÃ»ñÁ, »Ã» Ýñ³Ýù ã»Ý ï»ëÝáõÙ: 

úñÇÝ³Ïª ù³ñï»½Ý»ñÇ íñ³ÛÇ ·Í»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ³é³ÝÓÝ³óí»É Ï³ñÃ³Ã»ÉÇ 

û·ÝáõÃÛ³Ùµ: 

ì³ï ï»ëáÕáõÃÛ³Ùµ (ëáõñ µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñáí) »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ Ïû·Ý»Ý. 

 Ëáßáñ ï³é³ï»ë³ÏÁ 

 Ëáßáñ³óáõÛóÁ  

 Éáõë³íáñáõÃÛ³Ý ×Çßï û·ï³·áñÍáõÙÁ 

 ÁÝÃ»ñó³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ëï»Ý¹Ý»ñÁ Ï³Ù ·ñ³Ï³ÉÝ»ñÁ 

 Ï³ÑáõÛùÇ, ¹³ë³·ñù»ñÇ ¨ ³ÛÉÝÇ ·áõÝ³íáñ Ïá¹³íáñáõÙÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Կրթության կազմակերպման մանկավարժահոգեբանական ծառայություններ 

դպրոցական տարածքային և հանրապետական մակարդակներ: 

Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ áõëáõóÇã ¹³ë³ñ³Ý ÙïÝ»Éáõó ³é³ç ÇÝùÝ Çñ»Ý ï³ÉÇë ¿ Ñ»ï¨Û³É 

Ñ³ñó»ñÁ` Ç±Ýã, ÇÝãáõ±, ÇÝãå»±ë: ²ÛëÇÝùÝ, á±ñÝ ¿ ÏñáõÃÛ³Ý Ýå³ï³ÏÁ, Ç±Ýã å»ïù ¿ ÇÝùÁ 

ëáíáñ»óÝÇ ³ß³Ï»ñïÇÝ ¨ ÇÝãå»±ë: ºí Ñ»Ýó áõëáõóÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÝ »Ý ÉáõÍáõÙ ÇÝãå»ë 

ëáíáñ»óÝ»Éáõ ËÝ¹ÇñÁ: 

àõëáõóÙ³Ý Ù»Ãá¹Á (ÑáõÝ³ñ»Ý` metodos, ÇÝã-áñ µ³ÝÇ ï³ÝáÕ ×³Ý³å³ñÑ) 

Ù³ÝÏ³í³ñÅáõÃÛ³Ý Ù»ç µ³½Ù³ÃÇí µÝáõÃ³·ñáõÙÝ»ñ áõÝÇ. 

 áõëáõóãÇó ¹»åÇ ³ß³Ï»ñïÁ ·Ý³óáÕ ÙïùÇ ×³Ý³å³ñÑ, 

 áõëáõóãÇ ¨ ëáíáñáÕÇ` áõëáõóÙ³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÇÝ áõÕÕí³Í ¨ áñáß³ÏÇáñ»Ý 

Ï³ñ·³íáñí³Í ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ, 

 áõëáõóãÇ ¨ ³ß³Ï»ñïÇ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý »Õ³Ý³Ï: 

ºÃ» ÷áñÓ»Ýù ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ µÝáõÃ³·ñ»É ³ÛÝ, Ï³ñáÕ »Ýù ³ë»É, áñ áõëáõóÙ³Ý 

Ù»Ãá¹Ý»ñÁ áõëáõóÙ³Ý ¿áõÃÛáõÝÇó µËáÕ ³ÛÝ ÙÇçáóÝ»ñÝ »Ý, ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ó¨»ñÝ áõ 

»Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ, áñáÝóáí Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ áõëáõóãÇ ¨ ³ß³Ï»ñïÇ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ: 

Â»’ áõëáõÙÝ³éáõÃÛáõÝÁ, Ã»’ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ Ñ³Õáñ¹áõÙÁ Ñ³í³ë³ñ³å»ë å³Ñ³ÝçáõÙ »Ý 

Ù»Ãá¹Ç ÏÇñ³éáõÃÛáõÝ: öáñÓ³éáõ áõëáõóÇãÁ áã ÙÇ³ÛÝ ÇÝùÝ ¿ ïÇñ³å»ïáõÙ Ù»Ãá¹Ý»ñÇÝ, 

³ÛÉ¨ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇÝ ÝáõÛÝå»ë ëáíáñ»óÝáõÙ ¿ áõëáõóÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÇó û·ïí»Éáõ 

»Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ: 

àõëáõóÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÇ ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ 

Ø³ÝÏ³í³ñÅáõÃÛ³Ý Ù»ç ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý áõëáõóÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÇ ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý 

µ³½Ù³ÃÇí ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñ: Ø³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý åñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ ³í»ÉÇ É³ÛÝ ï³ñ³ÍáõÙ 

áõÝÇ Ù»Ãá¹Ý»ñÇ ³ÛÝ ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ, áñÁ »ÉÝáõÙ ¿ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ Ó»éùµ»ñÙ³Ý 

ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ-Ý»ñÇó: ²ÛëÇÝùÝ, ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý ÑÇÙùáõÙ ¹ñíáõÙ ¿ ·Çï»ÉÇùÇ 



Ó»éùµ»ñÙ³Ý ³ÕµÛáõñÁ: ²é³ÝÓÝ³óíáõÙ »Ý »ñ»ù ËÙµÇ Ù»Ãá¹Ý»ñ` Ëáëù³ÛÇÝ Ù»Ãá¹Ý»ñ, 

Ñ»ï³½áï³Ï³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñ: 

ì»ñçÇÝ ßñç³ÝáõÙ Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ï³ñ³ÍáõÙ áõÝÇ Ý³¨ 

áõëáõóÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÇ µ³Å³ÝáõÙÁ ³Ûëå»ë Ïáãí³Í ³í³Ý¹³Ï³Ý ¨ áã ³í³Ý¹³Ï³Ý 

(ÇÝï»ñ-³ÏïÇí) Ù»Ãá¹Ý»ñÇ: ÎñÃáõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ »Ý 

áõëáõóÙ³Ý Ýáñ Ùáï»óáõÙÝ»ñÇ ¨ Ù»Ãá¹Ý»ñÇ Ý»ñ¹ñáõÙ, áñáÝù Ïáãí³Í »Ý ëáíáñáÕÝ»ñÇ Ùáï 

Ó¨³íáñ»É áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ¹ñ³Ï³Ý í»ñ³µ»ñÙáõÝù ¨ ³å³Ñáí»Éáõ 

ëáíáñáÕÝ»ñÇ ³ÏïÇí Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇÝ: ÎñÃ³Ï³Ý 

·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù»ç ÷áËíáõÙ ¿ ß»ßï³¹ñáõÙÁ` áõëáõóã³Ï»ÝïñáÝÇó ¹»åÇ 

³ß³Ï»ñï³Ï»ÝïñáÝ ¨ ¹³ë³í³Ý¹áõÙÇó ¹»åÇ ³ß³Ï»ñïÇ ÇÝùÝáõñáõÛÝ ×³Ý³ãáÕ³Ï³Ý 

·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ: Ð³ïÏ³å»ë ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý-Ñ³Õáñ¹³Ïó³Ï³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ 

Ý»ñ¹ñáõÙÁ ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ å³ïÏ»ñ³óÝ»É ³é³Ýó áõëáõóÙ³Ý Ýáñ³ñ³ñ³Ï³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÇ, 

³é³Ýó Ýáñ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ÙÇç³í³ÛñÇ ëï»ÕÍÙ³Ý:
2
 

 

àõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý Ýáñ ÙÇç³í³ÛñÇ ëï»ÕÍáõÙ 

àõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý 

 ³í³Ý¹³Ï³Ý ÙÇç³í³Ûñ 

 àõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý  

Ýáñ ÙÇç³í³Ûñ 

àõëáõóã³Ï»ÝïñáÝ áõëáõóáõÙ 

 

²ß³Ï»ñï³Ï»ÝïñáÝ áõëáõóáõÙ 

ä³ëÇí áõëáõÙÝ³éáõÃÛáõÝ 

 

²ÏïÇí, Ñ»ï³½áï³Ï³Ý  

áõëáõÙÝ³éáõÃÛáõÝ 

                                                           
2 î»ë §î»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý-Ñ³Õáñ¹³Ïó³Ï³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ ÏÇñ³éáõÙÁ Ñ³Ýñ³ÏñÃ³Ï³Ý 

¹åñáóáõÙ¦  áõëáõóãÇ Ó»éÝ³ñÏÁ: 



ØÇ ù³ÝÇ ½·³Û³ñ³ÝÝ»ñÇ 

³ÏïÇíáõÃÛáõÝÁ ËÃ³ÝáÕ áõëáõóáõÙ 

 

´áÉáñ ½·³Û³ñ³ÝÝ»ñÇ 

³ÏïÇíáõÃÛáõÝÁ ËÃ³ÝáÕ 

µ³½Ù³µÝáõÛÃ áõëáõóáõÙ 

ØÇ³ÏáÕÙ³ÝÇ ³é³çÁÝÃ³ó 

 ´³½Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ (µáÉáñ áÉáñïÝ»ñáõÙ) 

³é³çÁÝÃ³ó 

àõëáõóÙ³Ý  Ù»Ï` áñáß³ÏÇ ÙÇçáóÇ 

ÏÇñ³éáõÙ 

 àõëáõóÙ³Ý µ³½Ù³ï»ë³Ï ÙÇçáóÝ»ñÇ 

ÏÇñ³éáõÙ 

î»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ñ³Õáñ¹áõÙ 

 

î»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ÷áË³Ý³ÏáõÙ 

Ø»Ïáõë³óí³Í ³ßË³ï³Ýù 

 

Ð³Ù³·áñÍ³Ïó³ÛÇÝ ³ßË³ï³Ýù 

ö³ëï»ñÇ, ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ 

Ùï³å³ÑÙ³Ý íñ³ ÑÇÙÝ³í³Í 

áõëáõÙÝ³éáõÃÛáõÝ 

 

øÝÝ³¹³ï³Ï³Ý Ùï³ÍáÕáõÃÛáõÝ ¨ 

ï»Õ»Ï³óí³ÍáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³ 

áñáßáõÙÝ»ñÇ Ï³Û³óáõÙ 

êáëÏ ³ñÓ³·³ÝùáÕ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ 

 

Ü³Ë³Ó»éÝáõÙ, Íñ³·ñáõÙ, 

åÉ³Ý³íáñí³Í ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ 

ÎÛ³ÝùÇó Ù»Ïáõë³óí³Í, 

³ñÑ»ëï³Ï³Ý, Ó¨³Ï³Ý ÙÇç³í³Ûñ 

  ÎÛ³ÝùÇ Ñ»ï ³éÝãíáÕ Çñ³Ï³Ý 

ÙÇç³í³Ûñ 

 

 

 

àõëáõóÙ³Ý ÷áËÝ»ñ·áñÍáõÝ (ÇÝï»ñ³ÏïÇí) Ù»Ãá¹Ý»ñ 

 



²Ûëûñ µ³½Ù³ÃÇí Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ýáñ³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³åíáõÙ »Ý áõëáõóÙ³Ý 

ÇÝï»ñ³ÏïÇí Ù»Ãá¹Ý»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ý Ñ»ï: ÆÝï»ñ³ÏïÇí Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ ÷áË³Ýó»É Ï³Ù 

½ñáõÛóÇ, »ñÏËáëáõÃÛ³Ý Ù»ç ·ïÝí»É ÇÝã-áñ Ù»ÏÇ Ñ»ï: ²Ý·É»ñ»ÝáõÙ §inter¦ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ 

÷áË³¹³ñÓ, §act¦` ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ:  

ÆÝï»ñ³ÏïÇí áõëáõóÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý µÝáõÃ³·ñÇãÝ»ñÝ »Ý. 

 áõëáõóÙ³ÝÁ Ýå³ëïáÕ ÙÇç³í³Ûñ, áñï»Õ »ñ»Ë³Ý ½·áõÙ ¿ Çñ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý 

Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝÁ, 

 ³ß³Ï»ñïÇª áñå»ë ³ÝÓÇ Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝÁ ¨ Ùï³íáñ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 

ÆÝï»ñ³ÏïÇí áõëáõóÙ³Ý ¿áõÃÛáõÝÝ ¿ µáÉáñ ëáíáñáÕÝ»ñÇ ÁÝ¹·ñÏáõÙÁ ×³Ý³ãáÕ³Ï³Ý 

·áñÍÁÝÃ³óÇ Ù»ç: ²ÛëÇÝùÝ, Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÝ Çñ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý Ý»ñ¹ñáõÙÝ ¿ áõÝ»ÝáõÙ 

áõëáõóÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ, ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ , Ùïù»ñÇ ÷áË³Ý³ÏáõÙ: 

ÆÝï»ñ³ÏïÇí áõëáõóáõÙÁ µ³ó³éáõÙ ¿ áñ¨¿ Ù»ÏÇ (³ß³Ï»ñïÇ Ï³Ù áõëáõóãÇ) 

³é³çÝ³ÛÝáõÃÛáõÝÁ, ·»ñ³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ ÙÛáõëÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ: ¸³ë»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ 

Ï³½Ù³Ï»ñåíáõÙ ¿ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý Ï³Ù ËÙµ³ÛÇÝ ³ßË³ï³Ýù, ÏÇñ³éíáõÙ »Ý 

Ñ»ï³½áï³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñ, ¹»ñ³ÛÇÝ Ë³Õ»ñ, ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ¨  ëÏ½µÝ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ Ñ»ï 

³ßË³ï³Ýù, ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ ¨ ³ÛÉÝ:  

ÆÝï»ñ³ÏïÇí áõëáõóáõÙÁ ·áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ ÏÇñ³é»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ï³ñ¨áñ å³ÛÙ³Ý ¿ 

áõëáõóãÇ ³ÝÓÝ³Ï³Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ÝÙ³Ý á×áí áõëáõóÙ³ÝÁ, Ï³Ù 

í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³ÝÁ: ²ÛëÇÝùÝ, áõëáõóãÁ Ï³ñáÕ ¿ Ï³ñ¹³É Ù»Í ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ùµ 

·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ áõëáõóÙ³Ý ³ÏïÇí Ù»Ãá¹Ý»ñÇ Ù³ëÇÝ, µ³Ûó ¹ñ³Ýù ÏÇñ³é»É ÑÝ³ñ³íáñ ¿ 

ÙÇ³ÛÝ ë»÷³Ï³Ý ÷áñÓÇ ßÝáñÑÇí: 
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²Ù»Ý³É³í Ù»Ãá¹Áª áñáß³ÏÇ Ù»Ãá¹ ãáõÝ»Ý³ÉÝ ¿: Ø»Ï Ï³Ù »ñÏáõ Ù»Ãá¹áí 

µ³í³ñ³ñí»Éáí ãÇ Ï³ñ»ÉÇ ¹³ëÁÝÃ³ó í³ñ»É: Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ ¹³ëÇ Ñ³Ù³ñ (å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó 

Ï³Ëí³Í) ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÁÝïñ»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù»Ãá¹: 

Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ áõëáõóÇã ³½³ï ¿ Ù»Ãá¹Ý»ñÇ ÁÝïñáõÃÛ³Ý Ñ³ñóáõÙ: ê³Ï³ÛÝ, ë³ ãÇ 

Ýß³Ý³ÏáõÙ, áñ ³Ûë ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ Ï³Ù³Û³Ï³Ý ÉÇÝ»É: Ø»Ãá¹Ç ÁÝïñáõÃÛ³Ý íñ³ 

³½¹áÕ ·áñÍáÝÝ»ñÇó »Ý. 

 áõëáõóÙ³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÝ áõ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ 

 µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ 

 áõëáõÙÝ³Ï³Ý ÝÛáõÃÇ ù³Ý³ÏÝ áõ ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ 

 ëáíáñáÕÝ»ñÇ Ý³ËÝ³Ï³Ý å³ïñ³ëïí³ÍáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ 

 ëáíáñáÕÝ»ñÇ ß³Ñ³·ñ·éí³ÍáõÃÛáõÝÁ 

 ëáíáñáÕÝ»ñÇ ï³ñÇù³ÛÇÝ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÁ 

 áõëáõÙÝ³Ï³Ý Í³Ù³ù³Ý³ÏÁ 

 áõëáõóÙ³Ý ÝÛáõÃ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý áõ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 

 Ý³Ëáñ¹ ¹³ë»ñÇÝ ÏÇñ³éí³Õ Ù»Ãá¹Ý»ñÁ 

 áõëáõÙÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ïÇåÁ ¨ Ï³éáõóí³ÍùÁ 

 áõëáõóÇã-³ß³Ï»ñï ÷áËÑ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 

 ëáíáñáÕÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÁ ¹³ë³ñ³ÝáõÙ 

 áõëáõóãÇ å³ïñ³ëïí³ÍáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ:  

 Ø»Ãá¹Ç ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ ß³ï Ï³ñ¨áñ ¿, ù³ÝÇ áñ ×Çßï ÁÝïñí³Í Ù»Ãá¹Á 

ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë ³é³í»É ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Çñ³Ï³Ý³óÝ»É áõëáõóÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ:   

Ø»Ãá¹Ý»ñÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ ¨ ÏÇñ³éáõÙÁ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ¿ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ 

 »ñµ ëáíáñáÕÁ ·ÇïÇ Ç±Ýã ¨ ÇÝãáõ± ¿ Ï³ï³ñáõÙ, 

 »ñµ ëáíáñáÕÁ ·ÇïÇ Ç±Ýã ¿ áõëáõóÇãÁ ³ÏÝÏ³ÉáõÙ Çñ»ÝÇó, 



 »ñµ ëáíáñáÕÝ»ñÁ Ñ³Ùá½í³Í »Ý, áñ Çñ»Ýó áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý  ÁÝÃ³óùáõÙ 

¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ³é³ç³Ý³Éáõ ¹»åùáõÙ áñ³ÏÛ³É ̈  Å³Ù³Ý³ÏÇÝ û·ÝáõÃÛáõÝ 

Ï³Ù áõÕÕáñ¹áõÙ Ïëï³Ý³Ý áõëáõóãÇ ÏáÕÙÇó, 

 »ñµ áõëáõóÇãÁ, ÏÇñ³é»Éáí ïíÛ³É Ù»Ãá¹Á, ëáíáñáÕÝ»ñÇó ³ÏÝÏ³ÉáõÙ ¿ 

ÑÝ³ñ³íáñ ³é³í»É³·áõÛÝ ³ñ¹ÛáõÝù ¨ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ, 

 »ñµ áõëáõóÇãÁ Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ¿ Ñ³Ù³¹ñ»É µ³½Ù³½³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÁ ÝáõÛù³Ý 

µ³½Ù³½³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ñ»ï: 

 

²ß³Ï»ñï³Ï»ÝïñáÝ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý áõëáõóáõÙ, ëáíáñáÕÇ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 

 

²ÛÝï»Õ, áñï»Õ ëáíáñáÕÝ»ñÁ áõÝ»Ý ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, å»ïù ¿ µ³ñ»É³í»É ¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý 

áñ³ÏÁ£ ºñ»Ë³Û³Ï»ÝïñáÝ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý áõëáõóáõÙÁ Ñ³ïÏ³å»ë ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÏÇñ³é»É áõëÙ³Ý 

¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»óáÕ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ý»ñ³é³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï£ ²ÛÝ áã Ã» Ùñó³Ïó³ÛÇÝ, 

³ÛÉ Ýå³ëïáÕ ÏñÃáõÃÛáõÝ ¿, áñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ñ³ïáõÏ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¿ ¹³ñÓíáõÙ Ñ»ï¨Û³É 

µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇÝ. 

1. Ù»Í³Ñ³ë³ÏÝ»ñÇ ¨ ëáíáñáÕÝ»ñÇ ÙÇç¨ å»ïù ¿ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ³ÛÝåÇëÇ ë»ñï Ñ³ñ³µ»-

ñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ó¨³íáñ»É, áñ Ýñ³Ýù Ñ³Ý¹»ë ·³Ý áñå»ë Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáÕÝ»ñ 

2. ¹³ë³åñáó»ëáõÙ ³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñÁ å»ïù ¿ í»ñÉáõÍí»Ý áõëáõóÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇó ³é³ç Ï³Ù ¹ñ³ 

ÁÝÃ³óùáõÙ, áñå»ë½Ç Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»óí»Ý ëáíáñáÕÇ Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ¨ 

Ó»éùµ»ñáõÙÝ»ñÇÝ  

3. ·áñÍÝ³Ï³Ý ¨ ï»ë³Ï³Ý áõëáõóÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ åÉ³Ý³íáñ»ÉÇë å»ïù ¿ 

Ñ³ßíÇ ³éÝ»É ³ÏÝÏ³ÉíáÕ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ 

4. í³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å»ïù ¿ ³ÛÝå»ë Ý»ñÏ³Û³óí»Ý ¹³ë³ñ³ÝÇÝ, áñ ß³ñÅ»Ý ëáíáñáÕ-

Ý»ñÇ Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝÁ, Ýñ³Ýù ß³Ñ³·ñ·éí»Ý ïñí³Í Ã»Ù³Ûáí áõ ÝÛáõÃ»ñáí ³ß-

Ë³ï»Éáõ ¨ ÇÝùÝáõñáõÛÝ Ñ³ÛïÝ³µ»ñ»Éáõ ¹ñ³Ýó ÇÙ³ëïÁ, ÝáõÛÝÇëÏ ó³ÝÏ³Ý³Ý 

áõëáõóãÇ û·ÝáõÃÛ³Ýµ ËÝ¹ÇñÝ»ñ Ï³½Ù»É 



5. å»ïù ¿ ëáíáñáÕÇÝ ÙÕ»É áñ¨¿ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý` óáõÛó ï³Éáõ, áñ Ñ³ëÏ³ó»É ¿ ³é³ç³-

¹ñ³ÝùÁ 

6. áõëáõóÇãÁ ¹³ë³ñ³Ý³Ï³Ý ùÝÝ³ñÏÙ³Ùµ »½ñ³÷³ÏáõÙ ¿ ¹³ëÁ` ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ 

ï³Éáí ëáíáñáÕÝ»ñÇÝ, áñ Çñ»Ýù Ý»ñÏ³Û³óÝ»Ý å³ñ³åÙáõÝùÇ Ï³Ù ·áñÍÝ³Ï³Ý ³ß-

Ë³ï³ÝùÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ 

7. ¹³ëÁ åÉ³Ý³íáñ»ÉÇë  ³ÛÝ å»ïù ¿ ÇÙ³ëï³ÉÇó ¹³ñÓÝ»É ëáíáñáÕÇ Ñ³Ù³ñ, áñå»ë½Ç  

     Ý³ Ñ³ëÏ³Ý³ Çñ ³ñ³ÍÇ Ýå³ï³ÏÁ ¨ Ñ³×áõÛù ëï³Ý³ Çñ Ï³ï³ñ³Í 

³ßË³ï³ÝùÇó:  

           ¸ñ³ Ñ³Ù³ñ å»ïù ¿ Ýáñ ¹³ë»ñÁ Ï³éáõó»É ëáíáñáÕÇ Ý³ËÏÇÝáõÙ Ó»éù µ»ñí³Í      

            ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³, áñáÝù Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³ÏïÇí³óÝ»Éª 

 áõëáõóãÇ ¨ ëáíáñáÕÇ ÙÇç¨ Ùïù»ñÇ ³ßËáõÛÅ ÷áË³Ý³ÏáõÃÛ³Ý, 

ëáíáñáÕÇÝ ³ÝÏ³ßÏ³Ý¹ ³ñï³Ñ³Ûïí»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ 

ÁÝÓ»é»Éáí 

 ³ÛÉ ëáíáñáÕÝ»ñÇ Ñ»ï Ùïù»ñÇ ÷áË³Ý³ÏáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí` 

- û·ï³·áñÍ»Éáí ëáíáñáÕÇ ³Ù»ÝûñÛ³ ÷áñÓ³éáõÃÛáõÝÁ 

- ëáíáñ»ÉÁ ¹³ñÓÝ»Éáí ýáõÝÏóÇáÝ³É, ëáíáñ³ÍÁ ÏÇñ³é»É ³éûñÛ³ ÏÛ³ÝùáõÙ 

- å³ïÙáõÃÛáõÝÝ»ñÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ µ³ñÓñ³óÝ»Éáí Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝÁ 

Ù³ïáõóíáÕ ÝÛáõÃÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ 

- ³å³Ñáí»Éáí ÙÇç³é³ñÏ³Û³Ï³Ý ¨ Ý»ñ³é³ñÏ³Û³Ï³Ý Ï³å 

- Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáí ¿ùëÏáõñëÇ³Ý»ñ, ³ñï³¹³ë³ñ³Ý³Ï³Ý 

³ßË³ï³ÝùÝ»ñ 

- ÏÇñ³é»Éáí Ë³Õ»ñ (ëï»ÕÍ»Éáí Ë³Õ³ÛÇÝ Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñ)£ 

²Ûë ³Ù»ÝÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý É³í³·áõÛÝ ï³ñµ»ñ³ÏÁ Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó³ÛÇÝ áõëáõóáõÙÁ Ï³Ù 

áõëáõÙÝ³éáõÃÛáõÝÝ ¿: ²ÛÝ ËÙµáõÙ ëï»ÕÍáõÙ ¿ ÷áËÏ³åí³ÍáõÃÛáõÝ, ¨ ËÙµÇ µáÉáñ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ 

Ñ³Ùá½íáõÙ »Ý, áñ Ù»ÏÝ ³é³Ýó ÙÛáõëÝ»ñÇ ãÇ Ï³ñáÕ Ñ³ëÝ»É Ñ³çáÕáõÃÛ³Ý £ 



êáíáñáÕÇ íñ³ å»ïù ¿ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ ¹Ý»É: Ü³ å»ïù ¿ ÇÙ³Ý³, Ã» ÇÝã å³ñ-

ï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝÇ ÇÝùÁ, ·Çï³ÏóÇ, áñ ¹³ë³ñ³ÝáõÙ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ å»ïù ¿ ÇÝã-áñ 

³ßË³ï³Ýù Ï³ï³ñÇ, ç³Ýù»ñ Ý»ñ¹ÝÇ ¨ û·ÝÇ ÙÛáõëÝ»ñÇÝ: úñÇÝ³Ï, ëáíáñáÕÁ å³ñï³íáñ ¿ 

Ñ³ñ·»É ëáíáñáÕÝ»ñÇ ¨ ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ ¨ ³ñÅ³Ý³å³ïíáõÃÛáõÝÁ, å³Ñå³Ý»É 

¹åñáóáõÙ Ï³ñ·³å³Ñ³Ï³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÁ, ËÝ³Ùùáí í»ñ³µ»ñí»É ¹åñáóÇ ·áõÛùÇÝ: 

 

²ß³Ï»ñï³Ï»ÝïñáÝ ¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý Ùá¹»É 

 ´áÉáñ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ¨ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó áõëáõóáÕ³Ï³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÁ å»ïù ¿ 

ÉÇÝ»Ý ÑÝ³ñ³íáñÇÝë ³ß³Ï»ñï³Ï»ÝïñáÝ:  

²ß³Ï»ñï³Ï»ÝïñáÝ ¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý Ùá¹»ÉÇ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÝ »Ýª  

 ëáíáñáÕÇ Ï³ñÇùÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáÕ, ÑÇÙÝ³íáñí³Í áõëáõÙÝ³Ï³Ý åÉ³Ý-

Íñ³·ñ»ñÇ, Ý³Ë³·Í»ñÇ Ï³½ÙáõÙÁ 

 ëáíáñáÕÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý íñ³ Ï»ÝïñáÝ³ó³Í áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ, Çñ»ñÝ áõ 

³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñÁ ëáíáñáÕÇÝ Ñ³ëÏ³Ý³ÉÇ Ó¨áí Ý»ñÏ³Û³óÝ»ÉÁ  

 ³½³ï áõëáõóáõÙÁ, »ñµ ëáíáñáÕÝ ÇÝùÝ ¿ ÁÝïñáõÙ Çñ áõëáõóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï 

ÝÛáõÃ»ñÁ 

 ëáíáñáÕÇ áõÝ»ó³Í ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ íñ³ ÑÇÙÝí³Í áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ûñ³Ï³Ý Ï³Ù 

ß³µ³Ã³Ï³Ý åÉ³ÝÇ Ï³½ÙáõÙÁ, Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ ¨ Ñ³Ù³ï»Õ í»ñÉáõÍáõÙÁ: 

 

 

Ներառվող դասավանդում ռազմավարություններ, մոտեցումներ, կրթական ծրագրերի 

հարմարեցումներ տարբերակված ուսուցում անհատական ուսուցման պլանավորում: 

    ՀՀ-ում ներառական կրթության քաղաքականություն մß³ÏáÕÝ»ñÁ հասկանում են,  áñ 

Ý»ñ³é³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á û·áõï ¿ µ»ñáõÙ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý µáÉáñ ËÙµ»ñÇ 

»ñ»Ë³Ý»ñÇÝ, áã ÙÇ³ÛÝ Ñ³ïáõÏ Ï³ñÇùÝ»ñáí »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ: Ð³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý µáÉáñ 

³é³ÝÓÝ³ó³Í//³Ýç³ï ËÙµ»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáÕ ÏñÃ³Ï³Ý 



ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ñ³çáÕáõÃÛ³Ý ³í»ÉÇ Ù»Í ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝÇ: Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ 

³é³ÝÓÇÝ Ï³ï»·áñÇ³ÛÇ Ñ³Ù³ñ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ùß³ÏáõÙÁ Ù»Í Å³Ù³Ý³Ï áõ ÙÇçáóÝ»ñ 

¿ ËÉáõÙ ¨ Ýå³ëïáõÙ ¿ µ³Å³ÝÙ³ÝÁ: 

Ü»ñ³é³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ §ÎñÃáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ, 

§ÎñÃáõÃÛ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ï³ñÇù áõÝ»óáÕ ³ÝÓ³Ýó ÏñÃáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ 

¨ §Ð³Ýñ³ÏñÃáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³ñ·Ç¦ ÑÇÙ³Ý íñ³: 

Ü»ñ³é³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ª 

- ·áñÍÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ëï»ÕÍ»É ëáíáñáÕÝ»ñÇ ÍÝáÕÝ»ñÇ, 

Ù³ÝÏ³í³ñÅÝ»ñÇ ¨ Ý»ñ³é³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³ÝÁ ë³ï³ñáÕ Ï³éáõÛóÝ»ñÇ áõ 

³ÝÑ³ïÝ»ñÇ, ³Û¹ ÃíáõÙª Ñ³Ýñ³ÏñÃ³Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñÇ ëáíáñáÕÝ»ñÇ ¨ áõëáõóÇãÝ»ñÇ 

ÙÇç¨ 

- Ñ³ïáõÏ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¹³ñÓÝ»É Ý»ñ³é³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ 

¹åñáóÝ»ñáõÙ ³ÝóáõÙ³ÛÇÝ ÷áõÉ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³ÝÁª ëÏë³Í í³Õ ï³ñÇùÇ »ñ»Ë³Ý»ñÇ 

ÁÝ¹·ñÏáõÙÇó Ý³Ë³ÏñÃ³ñ³Ý, Ý³Ë³ÏñÃ³ñ³ÝÇó ³ÝóáõÙª ï³ññ³Ï³Ý ¹åñáó, 

ï³ññ³Ï³ÝÇóª ÙÇçÇÝ ¹åñáó, ³å³ ¨` ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¹åñáóÇó ³ñÑ»ëï³·áñÍ³Ï³Ý 

Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñ: 

 

 

²ÛÝï»Õ, áñï»Õ ëáíáñáÕÝ»ñÁ áõÝ»Ý ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, å»ïù ¿ µ³ñ»É³í»É ¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý 

áñ³ÏÁ£ ºñ»Ë³Û³Ï»ÝïñáÝ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý áõëáõóáõÙÁ Ñ³ïÏ³å»ë ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÏÇñ³é»É áõëÙ³Ý 

¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»óáÕ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ý»ñ³é³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï£ ²ÛÝ áã Ã» Ùñó³Ïó³ÛÇÝ, 

³ÛÉ Ýå³ëïáÕ ÏñÃáõÃÛáõÝ ¿, áñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ñ³ïáõÏ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¿ ¹³ñÓíáõÙ Ñ»ï¨Û³É 

µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇÝ. 

8. Ù»Í³Ñ³ë³ÏÝ»ñÇ ¨ ëáíáñáÕÝ»ñÇ ÙÇç¨ å»ïù ¿ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ³ÛÝåÇëÇ ë»ñï Ñ³ñ³µ»-

ñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ó¨³íáñ»É, áñ Ýñ³Ýù Ñ³Ý¹»ë ·³Ý áñå»ë Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáÕÝ»ñ 

9. ¹³ë³åñáó»ëáõÙ ³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñÁ å»ïù ¿ í»ñÉáõÍí»Ý áõëáõóÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇó ³é³ç Ï³Ù ¹ñ³ 

ÁÝÃ³óùáõÙ, áñå»ë½Ç Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»óí»Ý ëáíáñáÕÇ Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ¨ 

Ó»éùµ»ñáõÙÝ»ñÇÝ  



10. ·áñÍÝ³Ï³Ý ¨ ï»ë³Ï³Ý áõëáõóÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ åÉ³Ý³íáñ»ÉÇë å»ïù ¿ 

Ñ³ßíÇ ³éÝ»É ³ÏÝÏ³ÉíáÕ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ 

11. í³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å»ïù ¿ ³ÛÝå»ë Ý»ñÏ³Û³óí»Ý ¹³ë³ñ³ÝÇÝ, áñ ß³ñÅ»Ý ëáíáñáÕ-

Ý»ñÇ Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝÁ, Ýñ³Ýù ß³Ñ³·ñ·éí»Ý ïñí³Í Ã»Ù³Ûáí áõ ÝÛáõÃ»ñáí ³ß-

Ë³ï»Éáõ ¨ ÇÝùÝáõñáõÛÝ Ñ³ÛïÝ³µ»ñ»Éáõ ¹ñ³Ýó ÇÙ³ëïÁ, ÝáõÛÝÇëÏ ó³ÝÏ³Ý³Ý 

áõëáõóãÇ û·ÝáõÃÛ³Ýµ ËÝ¹ÇñÝ»ñ Ï³½Ù»É 

12. å»ïù ¿ ëáíáñáÕÇÝ ÙÕ»É áñ¨¿ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý` óáõÛó ï³Éáõ, áñ Ñ³ëÏ³ó»É ¿ ³é³ç³-

¹ñ³ÝùÁ 

13. áõëáõóÇãÁ ¹³ë³ñ³Ý³Ï³Ý ùÝÝ³ñÏÙ³Ùµ »½ñ³÷³ÏáõÙ ¿ ¹³ëÁ` ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ 

ï³Éáí ëáíáñáÕÝ»ñÇÝ, áñ Çñ»Ýù Ý»ñÏ³Û³óÝ»Ý å³ñ³åÙáõÝùÇ Ï³Ù ·áñÍÝ³Ï³Ý ³ß-

Ë³ï³ÝùÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ 

14. ¹³ëÁ åÉ³Ý³íáñ»ÉÇë  ³ÛÝ å»ïù ¿ ÇÙ³ëï³ÉÇó ¹³ñÓÝ»É ëáíáñáÕÇ Ñ³Ù³ñ, áñå»ë½Ç  

     Ý³ Ñ³ëÏ³Ý³ Çñ ³ñ³ÍÇ Ýå³ï³ÏÁ ¨ Ñ³×áõÛù ëï³Ý³ Çñ Ï³ï³ñ³Í 

³ßË³ï³ÝùÇó:  

           ¸ñ³ Ñ³Ù³ñ å»ïù ¿ Ýáñ ¹³ë»ñÁ Ï³éáõó»É ëáíáñáÕÇ Ý³ËÏÇÝáõÙ Ó»éù µ»ñí³Í      

            ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³, áñáÝù Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³ÏïÇí³óÝ»Éª 

 áõëáõóãÇ ¨ ëáíáñáÕÇ ÙÇç¨ Ùïù»ñÇ ³ßËáõÛÅ ÷áË³Ý³ÏáõÃÛ³Ý, 

ëáíáñáÕÇÝ ³ÝÏ³ßÏ³Ý¹ ³ñï³Ñ³Ûïí»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ 

ÁÝÓ»é»Éáí 

 ³ÛÉ ëáíáñáÕÝ»ñÇ Ñ»ï Ùïù»ñÇ ÷áË³Ý³ÏáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí` 

- û·ï³·áñÍ»Éáí ëáíáñáÕÇ ³Ù»ÝûñÛ³ ÷áñÓ³éáõÃÛáõÝÁ 

- ëáíáñ»ÉÁ ¹³ñÓÝ»Éáí ýáõÝÏóÇáÝ³É, ëáíáñ³ÍÁ ÏÇñ³é»É ³éûñÛ³ ÏÛ³ÝùáõÙ 

- å³ïÙáõÃÛáõÝÝ»ñÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ µ³ñÓñ³óÝ»Éáí Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝÁ 

Ù³ïáõóíáÕ ÝÛáõÃÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ 

- ³å³Ñáí»Éáí ÙÇç³é³ñÏ³Û³Ï³Ý ¨ Ý»ñ³é³ñÏ³Û³Ï³Ý Ï³å 



- Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáí ¿ùëÏáõñëÇ³Ý»ñ, ³ñï³¹³ë³ñ³Ý³Ï³Ý 

³ßË³ï³ÝùÝ»ñ 

- ÏÇñ³é»Éáí Ë³Õ»ñ (ëï»ÕÍ»Éáí Ë³Õ³ÛÇÝ Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñ)£ 

²Ûë ³Ù»ÝÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý É³í³·áõÛÝ ï³ñµ»ñ³ÏÁ Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó³ÛÇÝ áõëáõóáõÙÁ Ï³Ù 

áõëáõÙÝ³éáõÃÛáõÝÝ ¿: ²ÛÝ ËÙµáõÙ ëï»ÕÍáõÙ ¿ ÷áËÏ³åí³ÍáõÃÛáõÝ, ¨ ËÙµÇ µáÉáñ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ 

Ñ³Ùá½íáõÙ »Ý, áñ Ù»ÏÝ ³é³Ýó ÙÛáõëÝ»ñÇ ãÇ Ï³ñáÕ Ñ³ëÝ»É Ñ³çáÕáõÃÛ³Ý £ 

êáíáñáÕÇ íñ³ å»ïù ¿ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ ¹Ý»É: Ü³ å»ïù ¿ ÇÙ³Ý³, Ã» ÇÝã å³ñ-

ï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝÇ ÇÝùÁ, ·Çï³ÏóÇ, áñ ¹³ë³ñ³ÝáõÙ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ å»ïù ¿ ÇÝã-áñ 

³ßË³ï³Ýù Ï³ï³ñÇ, ç³Ýù»ñ Ý»ñ¹ÝÇ ¨ û·ÝÇ ÙÛáõëÝ»ñÇÝ: úñÇÝ³Ï, ëáíáñáÕÁ å³ñï³íáñ ¿ 

Ñ³ñ·»É ëáíáñáÕÝ»ñÇ ¨ ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ ¨ ³ñÅ³Ý³å³ïíáõÃÛáõÝÁ, å³Ñå³Ý»É 

¹åñáóáõÙ Ï³ñ·³å³Ñ³Ï³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÁ, ËÝ³Ùùáí í»ñ³µ»ñí»É ¹åñáóÇ ·áõÛùÇÝ: 

 

²ß³Ï»ñï³Ï»ÝïñáÝ ¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý Ùá¹»É 

 ´áÉáñ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ¨ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó áõëáõóáÕ³Ï³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÁ å»ïù ¿ ÉÇÝ»Ý 

ÑÝ³ñ³íáñÇÝë ³ß³Ï»ñï³Ï»ÝïñáÝ:  

²ß³Ï»ñï³Ï»ÝïñáÝ ¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý Ùá¹»ÉÇ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÝ »Ýª  

ëáíáñáÕÇ Ï³ñÇùÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáÕ, ÑÇÙÝ³íáñí³Í áõëáõÙÝ³Ï³Ý åÉ³Ý-

Íñ³·ñ»ñÇ, Ý³Ë³·Í»ñÇ Ï³½ÙáõÙÁ 

ëáíáñáÕÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý íñ³ Ï»ÝïñáÝ³ó³Í áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ, Çñ»ñÝ áõ 

³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñÁ ëáíáñáÕÇÝ Ñ³ëÏ³Ý³ÉÇ Ó¨áí Ý»ñÏ³Û³óÝ»ÉÁ  

³½³ï áõëáõóáõÙÁ, »ñµ ëáíáñáÕÝ ÇÝùÝ ¿ ÁÝïñáõÙ Çñ áõëáõóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï 

ÝÛáõÃ»ñÁ 

ëáíáñáÕÇ áõÝ»ó³Í ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ íñ³ ÑÇÙÝí³Í áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ûñ³Ï³Ý Ï³Ù 

ß³µ³Ã³Ï³Ý åÉ³ÝÇ Ï³½ÙáõÙÁ, Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ ¨ Ñ³Ù³ï»Õ í»ñÉáõÍáõÙÁ: 



 

 àõëáõóÇãÝ»ñÇ Ùßï³Ï³Ý í»ñ³å³ïñ³ëïáõÙ 

ÎñÃ³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ 

ÙÇçáó ¿ áõëáõóÇãÝ»ñÇ Ùßï³Ï³Ý í»ñ³å³ïñ³ëïáõÙÁ£ ²ÛÝ áõÕÕí³Í ¿ µáÉáñ ëáíáñáÕÝ»ñÇ 

Ñ³Ù³ñ å³ñï³¹Çñ ÏñÃáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý ¨ áõëÙ³Ý ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»óáÕ 

»ñ»Ë³Ý»ñÇÝ Ñ³Ýñ³ÏñÃ³Ï³Ý ¹åñáó Ý»ñ³éÙ³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇ Ûáõñ³óÙ³ÝÁ£  

àõëáõóÇãÝ»ñÇ í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³ÏÝÏ³ÉíáõÙ ¿, áñ Ýñ³Ýù å»ïù ¿ 

ÁÝ¹áõÝ»Ý ëáíáñ»Éáõ ¨ ëáíáñ»óÝ»Éáõ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ³ÛÝ Ù»Ãá¹Ý»ñÁ, áñáÝù í»ñ³µ»ñáõÙ »Ý. 

³ÝÑ³ï³Ï³Ý³óí³Í áõëáõóÙ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ 

ëáóÇ³É³Ï³Ý áõëáõóÙ³ÝÁ ûÅ³Ý¹³Ï»ÉáõÝ 

áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ åÉ³Ý³íáñÙ³ÝÁ 

áõëáõóÙ³Ý áÕç ·áñÍÁÝÃ³óÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»ÉáõÝ 

³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ ·Ý³Ñ³ïÙ³ÝÁ 

Í³Ûñ³Ñ»Õ Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñáõÙ ÏáÕÙÝáñáßí»Éáõ, ëáíáñáÕÇÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ³é³çÇÝ 

û·ÝáõÃÛáõÝ óáõó³µ»ñ»Éáõ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý, ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ï³ñáÕáõ-

ÃÛáõÝÝ»ñÇÝ£ 

àõëáõóÇãÝ»ñÇ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙÁ å»ïù ¿ ³å³Ñáí»É ÇÝãå»ë 

ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý, ³ÛÝå»ë ¿É áõëáõóÇãÝ»ñÇ ÙÇç¨ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý 

ù³ç³É»ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·í³Í Ùáï»óáõÙÝ»ñáí, áñáÝù Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ »Ý ÷áË³¹³ñÓ 

¹³ë³ÉëáõÙÝ»ñáí, ³ßË³ï³ÝùÇ Ñ³Ù³ï»Õ åÉ³Ý³íáñÙ³Ùµ ¨ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ³Ù÷á÷Ù³Ùµ, 

ÙÇÙÛ³Ýó ëáíáñ»óÝ»Éáí ¨ Çñ³ñÇó ëáíáñ»Éáí: 

 



¸Ç¹³ÏïÇÏ ÝÛáõÃ»ñ 

¸Ç¹³ÏïÇÏ ÝÛáõÃ»ñÁ Ýå³ëïáõÙ »Ý áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÝ áõ Ñ»ßï³óÝáõÙ 

áõëáõÙÝ³éáõÃÛáõÝÁ: ¸ñ³Ýù ÁÝïñíáõÙ »Ý ³é³ñÏ³Û³Ï³Ý ã³÷áñáßãÇÝ áõ Ã»Ù³Ý»ñÇ 

å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý` Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ëáíáñáÕÝ»ñÇ áõÝ»ó³Í 

Ý³Ë³·Çï»ÉÇùÝ»ñÁ ¨ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 

àõëáõóÇãÝ»ñÁ Ý³Ë³ï»ëáõÙ ¨ Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙ »Ý ³ÛÝ ÝÛáõÃ»ñÝ áõ 

åÇïáõÛùÝ»ñÁ, áñáÝù å»ïù ¿ û·ï³·áñÍí»Ý ¹³ëÇ ÁÝÃ³óùáõÙ:  

àõëáõóÇãÁ ëáíáñáÕÝ»ñÇÝ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ û·ï³·áñÍí»ÉÇù ÝÛáõÃ»ñÁ ¨ Ýñ³Ýó 

ËÝ¹ñáõÙ óáõÛó ï³É ¹ñ³Ýó Ñ»ï ³ßË³ï»Éáõ Ó¨»ñÁ: ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï áõëáõóÇãÝ áõÕÕáñ¹áõÙ ¿ 

ëáíáñáÕÝ»ñÇÝ, áñ Ýñ³Ýù ÑÝ³ñ³íáñÇÝ ã³÷áí ÇÝùÝáõñáõÛÝ Ñ³ÛïÝ³µ»ñ»Ý` ÇÝãå»ë 

û·ï³·áñÍ»É ÝÛáõÃ»ñÁ: ²ÛëåÇëáí, ëáíáñáÕÁ ï»ëÝáõÙ ¨ ÁÝÏ³ÉáõÙ ¿, Ã» ¹Ç¹³ÏïÇÏ ÝÛáõÃ»ñÁ 

Ç±Ýãå»ë ̈  Ç±Ýã Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ »Ý û·ï³·áñÍíáõÙ ̈  ëáíáñáõÙ ¿ ¹ñ³Ýó Ñ»ï í³ñí»Éáõ 

Ï³ñ·Á: 

àõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ Ñ³×³Ë³ÏÇ û·ï³·áñÍíáÕ ¹Ç¹³ÏïÇÏ ÝÛáõÃ»ñ »Ýª 

³éûñÛ³ ÏÛ³ÝùáõÙ û·ï³·áñÍíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÝ áõ ÝÛáõÃ»ñÁ 

·ñù»ñÁ, ïå³·Çñ ÝÛáõÃ»ñÁ 

·ñ»Ý³Ï³Ý, ÝÏ³ñã³Ï³Ý åÇïáõÛùÝ»ñÁ 

áõëáõÙÝ³Ï³Ý ë³ñù»ñÁ, ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÁ 

Ï³éáõóáÕ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñÁ, ¹»ÏáñÝ»ñÁ, Ã³ï»ñ³Ï³Ý å³ñ³·³Ý»ñÁ 

Ï³Õ³å³ñí³Í, ÇÝùÝ³ß»Ý ³é³ñÏ³Ý»ñÁ /ÙáõÉÛ³ÅÝ»ñÁ/ 

µÝ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñÁ, Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÁ, µáõÛë»ñÁ ¨ ³ÛÉÝ: 



 êáíáñáÕÝ»ñÇÝ ÝáõÛÝå»ë å»ïù ¿ Ý»ñ³é»É ÝÛáõÃ»ñÇ Ñ³í³ùÙ³Ý áõ ëï»ÕÍÙ³Ý 

·áñÍÁÝÃ³óÇ Ù»ç,  ÇÝãÁ Ï³ñáÕ ¿ ³í»ÉÇ ß³Ñ³·ñ·éáÕ ÉÇÝ»É ëáíáñáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, ¨ Ýñ³Ýù 

ÇÝùÝ³µ»ñ³µ³ñ Ïï»ëÝ»Ý ÝÛáõÃ»ñÇ ¨ ³Ù»ÝûñÛ³ ÏÛ³ÝùÇ Ï³åÁ: ²ß³Ï»ñï³Ï»ÝïñáÝ 

¹³ë³ñ³ÝÝ»ñáõÙ ëáíáñáÕÝ ÇÝùÝ³ÑëÏÙ³Ý ¨ ÁÝïñáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ»ï Ù»Ïï»Õ 

Ý»ñ·ñ³ííáõÙ ¿ ÝÛáõÃ»ñÇ Ñ»ï í³ñí»Éáõ ¨ ¹ñ³Ýù å³Ñå³Ý»Éáõ Ï³ÝáÝÝ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý 

·áñÍÁÝÃ³óáõÙ: Ü³ ·Çï³ÏóáõÙ ¿, áñ ³Û¹ Ï³ÝáÝÝ»ñÁ »ÉÝáõÙ »Ý Çñ ß³Ñ»ñÇó: ²Û¹ Ï³ÝáÝÝ»ñÁ 

Ï³ñ»ÉÇ ¿ ·ñ»É ¨ ÷³ÏóÝ»É å³ï»ñÇÝ: êáíáñáÕÝ»ñÇÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ý»ñ·ñ³í»É áã µ³ñ¹ Ï³éáõ-

óáÕ³Ï³Ý ¹Çï³ÏïÇÏ ÝÛáõÃ»ñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ù»ç£  

 

Î³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý Ù³ë (Ü»ñ³é³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÁ) 

 

Ü»ñ³é³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ §ÎñÃáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ 

ÐÐ ûñ»ÝùÇ, §ÎñÃáõÃÛ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ï³ñÇù áõÝ»óáÕ ³ÝÓ³Ýó 

ÏñÃáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ ¨ §Ð³Ýñ³ÏñÃáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³ñ·Ç¦ 

ÑÇÙ³Ý íñ³: 

Ü»ñ³é³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ª 

·áñÍÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ëï»ÕÍ»É ëáíáñáÕÝ»ñÇ ÍÝáÕÝ»ñÇ, 

Ù³ÝÏ³í³ñÅÝ»ñÇ ¨ Ý»ñ³é³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³ÝÁ ë³ï³ñáÕ Ï³éáõÛóÝ»ñÇ áõ ³ÝÑ³ïÝ»ñÇ, ³Û¹ 

ÃíáõÙª Ñ³Ýñ³ÏñÃ³Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñÇ ëáíáñáÕÝ»ñÇ ¨ áõëáõóÇãÝ»ñÇ ÙÇç¨ 

Ñ³ïáõÏ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¹³ñÓÝ»É Ý»ñ³é³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ 

¹åñáóÝ»ñáõÙ ³ÝóáõÙ³ÛÇÝ ÷áõÉ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³ÝÁª ëÏë³Í í³Õ ï³ñÇùÇ »ñ»Ë³Ý»ñÇ 

ÁÝ¹·ñÏáõÙÇó Ý³Ë³ÏñÃ³ñ³Ý, Ý³Ë³ÏñÃ³ñ³ÝÇó ³ÝóáõÙª ï³ññ³Ï³Ý ¹åñáó, 

ï³ññ³Ï³ÝÇóª ÙÇçÇÝ ¹åñáó, ³å³ ¨` ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¹åñáóÇó ³ñÑ»ëï³·áñÍ³Ï³Ý 

Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñ: 



 

 àíù»±ñ å»ïù ¿ ³ßË³ï»Ý Ý»ñ³éí³Í ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ Ñ»ï 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

àõëáõóÇã 

 

Ü»Õ 

Ù³ëÝ³·»ï 

Ý»ñ 

 

 

 

ÌÝáÕ 

 

 

Èá·áå»¹ 

 

 

Ð³ïáõÏ 

Ù³ÝÏ³í³ñÅ 

 

êáó 

Ù³ÝÏ³í³ñÅ 

 

 

Ðá·»µ³Ý 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ð³ïáõÏ Ù³ÝÏ³í³ñÅ 

(áõëáõóÇã -³ñ³ï³µ³Ý, áõëáõóÇã-Éá·áå»¹, Éá·áå»¹)  

 

ä³ßïáÝ³ÛÇÝ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 

 

Î³½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿, Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ áõëáõÙÝ³ßïÏáÕ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ` ÏñÃáõÃÛ³Ý 

³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ï³ñÇù áõÝ»óáÕ ë³Ý»ñÇ Ñ»ï: Ð»ï³½áïáõÙ ¨ 

·Ý³Ñ³ïáõÙ ¿ »ñ»Ë³Ý»ñÇ ³ñ³ïÇ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ³ëïÇ×³ÝÁ: ä³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ 

Ñ³Ù³ñ ËÙµ»ñÁ ÏáÙåÉ»Ïï³íáñáõÙ ¿` Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñá·»ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý 

íÇ×³ÏÁ: ÊÙµ³Ï³ÛÇÝ áõ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÁ ³ÝóÏ³óÝáõÙ ¿` Ýå³ï³Ï 

áõÝ»Ý³Éáí áõÕÕ»É ß»ÕáõÙÝ»ñÁ, í»ñ³Ï³Ý·Ý»É Ï³ÝË³ñ·»Éí³Í ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 

ê»ñïáñ»Ý Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÙ ¿ ³ÛÉ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ Ñ»ï: ¸³ëïÇ³ñ³ÏÝ»ñÇ 

(áõëáõëÇãÝ»ñÇ) Ñ»ï ³ÝóÏ³óÝáõÙ ¿ ¹³ë³ÉëáõÙÝ»ñ ¨ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ: 

¼³ñ·³óÙ³Ý ß»ÕáõÙÝ»ñ áõÝ»óáÕ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ»ï Ñ³ïáõÏ Ù»Ãá¹Ý»ñáí ̈  »Õ³Ý³ÏÝ»ñáí 

³ßË³ï³ÝùÝ»ñ Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ Ýå³ï³Ïáí Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Ý»ñ ¿ ï³ÉÇë 



Ù³ÝÏ³í³ñÅÝ»ñÇÝ, ÍÝáÕÝ»ñÇÝ, Ýñ³Ýó ÷áË³ñÇÝáÕÝ»ñÇÝ: Æñ ³ßË³ï³ÝùáõÙ ÑÇÙÝíáõÙ 

¿ Ù³ëÝ³·»ï µÅÇßÏÝ»ñÇ Ñ»ï³½áï³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇ íñ³: Øßï³Ï³Ý Ï³å áõÝÇ 

ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛ³Ý µáõÅ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ Ñ»ï: ²ÏïÇí Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ ÏñÃ³Ï³Ý 

·áñÍÁÝÃ³óÇÝ` áõÕÕí³Í ë³Ý»ñÇ ß»ÕáõÙÝ»ñÇ Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³ÝÁ, ßïÏÙ³ÝÁ: ä»ïù ¿ 

áõÝ»Ý³ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ùÝÝ³Ï³Ý, áõëáõÙÝ³ëÇñÙ³Ý å³ñ³·³Ý»ñ, Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ ¨ 

ÝÛáõÃ»ñ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ Ñ³Ù³ñ:  

²å³ÑáíáõÙ ¿ å»ï³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý ã³÷áñáßÇãÝ»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ 

Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý` ëáíáñáÕÝ»ñÇ (»ñ»Ë³Ý»ñÇ) Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ ¨ 

ÏñáõÙ ¿ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñÇ áÕç Í³í³ÉÇ Çñ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: 

Ø³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ Ù»Ãá¹ÙÇ³íáñáõÙÝ»ñÇ ³ßË³ï³ÝùÇÝ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ÏñÃáõÃÛ³Ý 

³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ å³Û³ÙÝÝ»ñÇ Ï³ñÇù áõÝ»óáÕ »ñ»Ë³Ý»ñÇ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý 

½³ñ·³óÙ³Ý Íñ³·ñ»ñÇ Ùß³ÏÙ³ÝÁ` Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí »ñ»Ë³Ý»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý 

³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, µ³ó³Ñ³ÛïáõÙ ¿ Ñáõ½³Ï³Ý, Ùï³íáñ ½³ñ·³óÙ³Ý, 

í³ñù³ÛÇÝ, ß÷Ù³Ý ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»óáÕ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ, Ýñ³Ýó Ñ»ï ï³ÝáõÙ 

ßïÏáÕ³Ï³Ý, ½³ñ·³óÝáÕ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ: 

Æñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ï»ËÝÇÏ³ÛÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý  ¨ Ñ³Ï³Ññ¹»Ñ³ÛÇÝ 

å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÝáñÙ»ñÝ áõ Ï³ÝáÝÝ»ñÁ: ÎñÃ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ ÁÝÃ³óùáõÙ 

³å³ÑáíáõÙ ¿ »ñ»Ë³Ý»ñÇ ÏÛ³ÝùÇ ¨ ³éáÕçáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝáõÙÁ:  

 

 

 

 

êáóÇ³É³Ï³Ý Ù³ÝÏ³í³ñÅ, Ñá·»µ³Ý 

ä³ßïáÝ³ÛÇÝ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 



 àõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝáõÙ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ ¿ ï³ÝáõÙ ¹»é³Ñ³ëÝ»ñÇ ¨ 

»ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñá·»Ï³Ý ³éáÕçáõÃÛ³Ý ¨ ³ÝÓÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ: 

Ð³ÛïÝ³µ»ñáõÙ ¿ »ñ»Ë³ÛÇ ³ÝÓÇ Ï³Û³óáõÙÁ ¹Åí³ñ³óÝáÕ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ¨ 

Ñá·»Ï³ÝËáñáßÙ³Ý, Ñá·»³ËïáñáßÙ³Ý, Ñá·»ßïÏÙ³Ý, ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛ³Ý ¨ 

í»ñ³Ï³Ý·ÝáÕ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí û·ÝáõÙ ¿ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ, Ù³ÝÏ³í³ñÅÝ»ñÇÝ, ÍÝáÕÝ»ñÇÝ, 

Ï³Ù Ýñ³Ýó ûñÇÝ³Ï³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇÝ` ³ÝÓÝ³ÛÇÝ, Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ̈  ³ÛÉ ÏáÝÏñ»ï 

åñáµÉ»ÙÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý ·áñÍáõÙ: ºñ»Ë³Ý»ñÇ ï³ñÇù³ÛÇÝ ÙÇ ËÙµÇó ÙÛáõëÇÝ ³ÝóÝ»ÉÇë 

³ÝóÏ³óÝáõÙ ¿ ëáíáñ»Éáõ å³ïñ³ëï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý  Ñá·»µ³Ý³Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý 

³ËïáñáßáõÙ  ¨ ÁÝïñáõÙ Ï³Ù ³é³ç³ñÏáõÙ` ³ÝÓÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ³ëïÇ×³ÝÇÝ 

Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý áõëáõÙÝ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñ: àõëáõóãÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ åÉ³Ý³íáñáõÙ ¨ 

Ùß³ÏáõÙ ¿ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý, ½³ñ·³óÝáÕ ̈  Ñá·»ßïÏáÕ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñ` Ñ³ßíÇ 

³éÝ»Éáí »ñ»Ë³ÛÇ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý ¨ ë»é³ï³ñÇù³ÛÇÝ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:  

Î³ï³ñáõÙ ¿ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏáÕÙÝáñáßÙ³Ý ³ßË³ï³Ýù, áñÁ Ýå³ëïáõÙ ¿ 

»ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³Ý Ùáï Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý ÇÝùÝáõñáõÛÝ ¨ ·Çï³ÏÇó ÁÝïñáõÃÛ³ÝÁ` Ñ³ßíÇ 

³éÝ»Éáí Ýñ³ó ³ñÅ»ù³ÛÇÝ ÏáÕÙÝáñáßáõÙÝ»ñÁ, Ï»Ýë³Ï³Ý åÉ³ÝÝ»ñÁ ¨ Ñ»é³ÝÏ³ñÝ»ñÁ: 

Ø³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ ûÅïí³Í »ñ»Ë³Ý»ñÇ áñáßÙ³Ý, ÁÝïñáõÃÛ³Ý ¨ ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý 

½³ñ·³óÙ³Ý ·áñÍÇÝ: ´³ó³Ñ³ÛïáõÙ ¿ Ñáõ½³Ï³Ý ¨ Ùï³íáñ ½³ñ·³óÙ³Ùµ Ñ»ï³ÙÝ³ó 

»ñ»Ë³Ý»ñÇÝ: Ð»ï³½áïáõÙ  ¨ ëáóÇ³É-Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý û·ÝáõÃÛáõÝ ¿ óáõÛó ï³ÉÇë Ùï³íáñ ¨ 

ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»óáÕ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ: Æñ³·áñÍáõÙ ¿ ¹»é³Ñ³ëÝ»ñÇ Ùáï 

³ÉÏáÑáÉÇ½ÙÇ ¨ ÃÙñ³ÙáÉáõÃÛ³Ý Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ, ³ÝóÏ³óÝáõÙ ¿ ß»Õí³Í ¨ 

Ñ³Ï³Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý í³ñùÇ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ÷áñÓ³·ÇïáõÃÛáõÝ, 

Ñá·»µ³Ý³Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý ßïÏáõÙ: Ø³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ Ñá·»µ³Ý³Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý 

Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇÝ, »ñ»Ë³Ý»ñÇ ¨ ¹»é³Ñ³ëÝ»ñÇ ëáóÇ³É-Çñ³í³Ï³Ý 

å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñÇ ³ßË³ï³ÝùÇÝ, ³ç³ÏóáõÙ ¿ ½µ³Õí³ÍáõÃÛ³Ý 

ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ: Ø³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ »ñ»Ë³Ý»ñÇ, áõëáõóÇãÝ»ñÇ, ÍÝáÕÝ»ñÇ 

Ï³Ù Ýñ³Ýó ûñÇÝ³Ï³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ÏáõÉïáõñ³ÛÇ, ³Û¹ ÃíáõÙ` 

ë»é³Ï³Ý ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ÏáõÉïáõñ³ÛÇ Ó¨³íáñÙ³ÝÁ: ÎñÃ³Ï³Ý 



Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇÝ ¨ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇÝ ËáñÑáõñ¹ ¿ ï³ÉÇë ³Û¹ 

Ñ³ëï³ïáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý, »ñ»Ë³Ý»ñÇ, áõëáõóÇãÝ»ñÇ, ÍÝáÕÝ»ñÇ, ëáóÇ³É-

Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý Çñ³½»ÏáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³Ý ¨ Ñá·»µ³ÝáõÃÛ³Ý ·áñÍÝ³Ï³Ý ÏÇñ³éÙ³Ý 

áõÕÕáõÃÛ³Ùµ: Ø³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ ÏñÃáõÃÛ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ï³ñÇù áõÝ»óáÕ 

»ñ»Ë³Ý»ñÇ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Íñ³·ñ»ñÇ Ùß³ÏÙ³ÝÁ` Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí »ñ»Ë³Ý»ñÇ 

½³ñ·³óÙ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, µ³ó³Ñ³ÛïáõÙ ¿ Ñáõ½³Ï³Ý, Ùï³íáñ 

½³ñ·³óÙ³Ý, í³ñù³ÛÇÝ, ß÷Ù³Ý  ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»óáÕ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ, Ýñ³Ýó Ñ»ï 

ï³ÝáõÙ ßïÏáÕ³Ï³Ý, ½³ñ·³óÝáÕ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ: 

 

àõëáõóÇã 

 

ä³ßïáÝ³ÛÇÝ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 

 

 äÉ³Ý³íáññáõÙ ¨ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿ ë³Ý»ñÇ Ï»Ýë³·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ, Ýñ³Ýó 

áõëáõóáõÙÝ áõ ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ` ÏñÃáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý ã³÷áñáßÇãÝ»ñÇÝ 

Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý: Î³ï³ñáõÙ ¿ ³Ù»ÝûñÛ³ ³ßË³ï³Ýù Ýñ³Ýó ëáóÇ³É-Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý 

í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý ¨ Ñ³ñÙ³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý (³¹³åï³óÇ³ÛÇ) Ñ³Ù³ñ:  ê³Ý»ñÇ 

³ÝÑ³ï³Ï³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñÙ³Ý ¨ Ñá·»µ³ÝÇ 

Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³ÝÇ íñ³ åÉ³Ý³íáñáõÙ ¨ ³ÝóÏ³óÝáõÙ ¿ Ýñ³Ýó Ñ»ï ßïÏáÕ³Ï³Ý, 

½³ñ·³óÙ³Ý ³ßË³ï³Ýù: ´ÅßÏ³Ï³Ý ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ Ñ»ï Ñ³Ù³ï»Õ ³å³ÑáíáõÙ ¿ 

ë³Ý»ñÇ ³éáÕçáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝáõÙÁ ¨ ³Ùñ³åÝ¹áõÙÁ, ³ÝóÏ³óÝáõÙ Ýñ³Ýó 

Ñá·»µ³Ý³ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙÁ ËÃ³ÝáÕ ÙÇçáóÝ»ñ, å³ï³ëË³Ý³ïáõ ¿ Ýñ³Ýó 

ÏÛ³ÝùÇ ¨ ³éáÕçáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: Î³½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿ ë³Ý»ñÇ ûñí³ é»ÅÇÙÁ, ïÝ³ÛÇÝ 

Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙÁ, û·ÝáõÙ ¿ áõëáõóÙ³ÝÁ, Å³Ù³ÝóÇ Ï³Ù³Ï»ñåÙ³ÝÁ ¨ 

Éñ³óáõóÇã ÏñÃáõÃÛáõÝ ëï³Ý³ÉáõÝ` ·»Õ³·Çï³Ï³Ý ·Çï³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý, Ù³ñ½³Ï³Ý 



ë»ÏóÇ³Ý»ñáõÙ: ê³Ý»ñÇ ï³ñÇùÇó »ÉÝ»Éáí` Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿ ÇÝùÝ³ëå³ë³ñÏÙ³Ý 

³ßË³ï³Ýù, ³å³ÑáíáõÙ ¿ ³ßË³ï³ÝùÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ å³Ñå³ÝáõÙÁ: 

Üå³ëïáõÙ ¿ ë³Ý»ñÇ Ùáï áñáß³ÏÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ³Ý¹»å Ñ»ï³ùñùñ³ëÇñáõÃÛ³Ý 

µ³ó³Ñ³ÛïÙ³ÝÁ:  

 ²ßË³ï³Ýù ¿ ï³ÝáõÙ »ñ»Ë³Ý»ñÇ í³ñùÇ ß»ÕÙ³Ý, íÝ³ë³Ï³ñ ëáíáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

í»ñ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: Üå³ëïáõÙ ¿ ÏáÉ»ÏïÇíáõÙ ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý ï³ññ»ñÇ 

Ó¨³íáñÙ³ÝÁ: àõëáõÙÝ³ëÇñáõÙ ¿ ë³Ý»ñÇ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, 

Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ Ñ³ÏáõÙÝ»ñÁ, Ýñ³Ýó ÁÝï³Ý»Ï³Ý ¨ Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ: 

Ð³Ù³·áñÍ³ÏóáõÙ ¿ ë³Ý»ñÇ ÍÝáÕÝ»ñÇ Ï³Ù Ýñ³Ýó ûñÇÝ³Ï³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ Ñ»ï:  

 

 

 

 

Ð³Ù³Ï³ñ·áÕ 

 

ä³ßïáÝ³ÛÇÝ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 

1. Ð³Ù³Ï³ñ·áõÙ  ¨ í»ñ³ÑëÏáõÙ ¿ µ³½Ù³Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý   (´Ø) ÃÇÙÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ: 

2. Î³½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿  »ñ»Ë³ÛÇ ÏñÃ³Ï³Ý Ï³ñÇùÝ»ñÇ   ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ: 

3. äÉ³Ý³íáñáõÙ ¿ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ»ï ï³ñíáÕ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ ¨ Ñ»ï¨áõÙ ¿ ¹ñ³Ýó 

Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ: 

4. ì»ñ³ÑëÏáõÙ ¿  ³ÝÑ³ï³Ï³Ý áõëáõÙÝ³Ï³Ý åÉ³ÝÝ»ñÇ ²àôä-Ý»ñÇ Ï³½ÙÙ³Ý áõ 

Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ: 

  



 

ÌÝáÕÇ 

Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ ¨ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 

 

ÌÝáÕÁ å³ñï³íáñ ¿` 

 

 ²å³Ñáí»É »ñ»Ë³ÛÇ Ý»ñÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ¹åñáóáõÙ: ²ß³Ï»ñïÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 

Ñ³ëóÝ»É ÙÇÝÇÙáõÙÇ:  

 ä³ñï³íáñ ¿ å³Ñå³Ý»É »ñ»Ë³ÛÇ ÑÇ·Ç»Ý³ÛÇ Ï³ÝáÝÝ»ñÁ : 

 ØÇßï Ù³ëÝ³Ïó»É   ÅáÕáíÝ»ñÇÝ (µ³½Ù³Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý, ÍÝáÕ³Ï³Ý ): 

 Ð³ñ·³ÉÇó í»ñ³µ»ñÙáõÝù óáõó³µ»ñ»É ¹åñáóÇ ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ: 

 î³ÝÁ ³å³Ñáí»É  µ³ñ»Ýå³ëï å³ÛÙ³ÝÝ»ñ »ñ»Ë³ÛÇ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 

Ñ³Ù³ñ: 

 Ø»Í áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¹³ñÓÝ»É ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ, ëáóÇ³É³Ï³Ý ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

½³ñ·³óÙ³ÝÁ: 

  ÀÝ¹áõÝ»É ¨ Ñ³ñ·»É ¹åñáóÇ ûñ»ÝùÝ»ñÁ ¨ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Á: 

 ¼»ñÍ å³Ñ»É »ñ»Ë³ÛÇÝ ÁÝï³Ý»Ï³Ý ËáãÁÝ¹áïÝ»ñÇó, Ëáõë³÷»É ëÃñ»ë³ÛÇÝ 

Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñÇó: 

 ÐÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ï³É »ñ»Ë³ÛÇÝ ³ñï³Ñ³Ûï»Éáõ Çñ ½·³óÙáõÝùÝ»ñÁ: 

 Øß³Ï»É »ñ»Ë³ÛÇ Ñ³Ù³ñ ³ñ·»ÉùÝ»ñÁ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»Éáõ é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝ, ÉÇÝ»É 

ÑÝ³ñ³íáñÇÝë Ñ³Ùµ»ñ³ï³ñ: 

 Ð³×³Ë³ÏÇ ½ñáõó»É »ñ»Ë³ÛÇ Ñ»ï, ëï»ÕÍ»É íëï³ÑáõÃÛ³Ý ÙÃÝáÉáñï ï³ÝÁ, Ý»ñßÝã»É 

íëï³ÑáõÃÛáõÝ ¹»åÇ ÍÝáÕÁ, áõëáõóÇãÁ: 

 Ä³Ù³Ý³ÏÇÝ ³åÑáí»É »ñ»Ë³ÛÇ ³ÛóÁ Ñ³ïáõÏ Ù³ÝÏ³í³ñÅÇ Ñ»ï ³ÝÑ³ï³Ï³Ý 

å³ñ³åÙáõÝùÇÝ: 



  

ÌÝáÕÁ Çñ³íáõÝù áõÝÇ. 

 

 Æñ³íáõÝù áõÝ»Ý ÁÝïñ»É »ñ»Ë³ÛÇ Ñ³Ù³ñ ³Ýí×³ñ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝ 

(¹åñáó) ³ÝÏ³Ë µÝ³Ï³í³ÛñÇó: 

 ä³ßïå³Ý»É »ñ»Ë³ÛÇ ûñÇÝ³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ ¨ Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 

 êï³Ý³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ¹åñáóáõÙ Ù³ïáõóíáÕ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ¨ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý 

Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ` (ëÝáõÝ¹, µáõÅ û·ÝáõÃÛáõÝ, ïñ³Ýëåáñï, Éñ³óáõóÇã Ñ³ïáõÏ  

å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ Ñ»ï ÙÝ³óáÕ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ  Ñ³Ù³ñ ¨  ³ÛÉÝ): 

 ÀÝïñ»É áõëáõóÙ³Ý Ó¨Á (³ÝÑ³ï³Ï³Ý, ïÝ³ÛÇÝ  å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ): 

 Ø³ëÝ³Ïó»É  ³ß³Ï»ñïÇ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý áõëáõÙÝ³Ï³Ý åÉ³Ý Ï³½Ù»Éáõ ¨ 

Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ ·áñÍÁÝÃ³óÇÝ: 

 î»ÕÛ³Ï ÉÇÝ»É áõëáõÙÝ³Ï³Ý åÉ³ÝÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¹³ë³óáõó³ÏÇÝ: 

  øÝÝ³ñÏ»É áõëáõÙÝ³Ï³Ý åñáó»ëáõÙ Í³·³Í ó³ÝÏ³ó³Í ËÝ¹Çñ` Ï³åí³Í ÃÇÙÇ 

³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ»ï: 

 Ä³Ù³Ý³ÏÇÝ ³åÑáí»É »ñ»Ë³ÛÇ ³ÛóÁ Ñ³ïáõÏ Ù³ÝÏ³í³ñÅÇ Ñ»ï ³ÝÑ³ï³Ï³Ý 

å³ñ³åÙáõÝùÇÝ: 

 

 

àõëáõóãÇ ¹»ñÁ 

 

àõëáõóÇãÁ Î³é³í³ñáÕ ¿, ¹Çï³ñÏáÕ, ûñÇÝ³Ï ËáñÑñ¹³ïáõ, ³ç³ÏÇó, ÁÝÏ»ñ, 

ï»Õ»Ï³óÝáÕ ¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý ³ßË³ïáÕ 



Ü³ å»ïù ¿ ³é³çÝáñ¹íÇ ¨ ÇÙ³ëï³ÉÇó áõëáõóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ û·ï³·áñÍÇ áõëáõóÙ³Ý 

µ³½Ù³½³Ý é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ù»Ïáõë³óáõÙÇó 

 

Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÙÇç³í³Ûñ 

 

áõëáõóã³Ï»ÝïñáÝÇó  

 

³ß³Ï»ñï³Ï»ÝïñáÝ 

 

Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý 

³ßË³ï³Ýù 

 

÷áñÓÇ Ù»Í³óáõÙ 

 

³ßË³ï³ÝùÇÁ 

í»ñ³ÑëÏáÕ 

 

å³ï³ëË³Ý³ïáõ 

 

Ï³é³í³ñáÕ 

 

³é³çÝáñ¹ 

 

³ßË³ï³ÝùÇ å³ëÇí 

Ï³ï³ñáÕÇó 

 

³ßË³ï³ÝùÇ ³ÏïÇí 

Ï³é³í³ñáÕ 

 
¹³ë³ñ³Ý³Ï³Ý Ñá·ë»ñÇó 

 

Ñ³Ù³¹åñáó³Ï³Ý 

ËÝ¹ÇñÝ»ñ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ëáó. 

Ù³ÝÏ³ 

í³ñÅ 

 

 

ÁÝÏ»ñ 

 
 

³ç³ÏÇó 

 

 

ï»Õ»Ï³ó 

ÝáÕ 

 

 

¹Çï³ñÏáÕ 

 

 

Ï³é³í³ 

ñáÕ 

 

àõëáõóãÇ 

¹»ñÁ 

 



 

 

 

 

Համագործակցությունն ու փոխհարաբերությունները ներառական կրթության 

համատեքստում: 

 

ÌÝáÕÝ»ñÇ Ý»ñ·ñ³íáõÙÁ áõëáõóÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ù»ç 

¸åñáóÇ Ù³ÝÏ³í³ñÅÝ»ñÇ, ÙÛáõë ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ ¨ ÍÝáÕÝ»ñÇ Ùßï³Ï³Ý ß÷áõÙÝ»ñÝ áõ É³í 

Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ËÃ³ÝáõÙ »Ý ëáíáñáÕÇ ÏñÃ³Ï³Ý ³é³çÁÝÃ³óÁ£ ÀÝï³ÝÇùÁ ÙÝ³ÛáõÝ ¿ 

ëáíáñáÕÇ ÏÛ³ÝùáõÙ, ÙÇÝã¹»é ¹åñáóÁ ¨ Íñ³·ñ»ñÁª ÷á÷áË³Ï³Ý£ Ð»Ýí»Éáí ÁÝï³ÝÇùÇ áõÅ»Õ 

ÏáÕÙ»ñÇ ¨ Ûáõñ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ×³Ý³ãÙ³Ý ¨ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý íñ³ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ËÃ³Ý»É ÍÝáÕ-

¹åñáó, ÍÝáÕ-áõëáõóÇã, ÍÝáÕ-Ù³ëÝ³·»ï Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ£ 

²Û¹ Ýå³ï³Ïáí Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ »Ý` 

 Ñ³Ù³Ï³ñ·í³Í ¨ å³ñµ»ñ³Ï³Ý ë»ÙÇÝ³ñÝ»ñ ¨ í»ñ³å³ïñ³ëïáõÙÝ»ñ` áõÕÕí³Í Ñ³-

ïáõÏ ÏñÃáõÃÛ³Ý ã³÷áñáßãÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ Éáõë³µ³ÝÙ³ÝÁ 

 ¹åñáóÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ïñ³Ù³¹ñáõÙ (áõëáõÙÝ³Ï³Ý ã³÷áñáßãÇ, 

Íñ³·ñ»ñÇ ·ñùáõÛÏÝ»ñ, áõÕ»óáõÛóÝ»ñ ÍÝáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, ï»Õ»Ï³ïáõ ÝÛáõÃ»ñ, 

ûñ³·ñ»ñ) 

 ¹³ë³ÉëáõÙÝ»ñ ÍÝáÕÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó 

 ÍÝáÕ³Ï³Ý ÅáÕáíÝ»ñ` ï³ñ»Ï³Ý ³éÝí³½Ý ãáñë ³Ý·³Ù 

 ¹åñáóÇ µ³ó ¹éÝ»ñÇ ûñ, Ñ³Ù³ï»Õ ïáÝ³Ï³ï³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ 

ÌÝáÕÝ»ñÁ å»ïù ¿ ÑÝ³ñ³íáñáõÃáõÝ áõÝ»Ý³Ý Ù³ëÝ³Ïó»É ¹åñáóÇ Ï³é³í³ñÙ³ÝÁ ¨ 

å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ Ïñ»Ý Çñ»Ýó å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ: ¸ñ³ 

É³í³·áõÛÝ Ó¨Á ¹åñáó³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Ý»ñÇ ëï»ÕÍáõÙÝ ¿: ÀÝï³ÝÇùÝ»ñÁ å»ïù ¿ 



Ý»ñ·ñ³íí»Ý Çñ»Ýó »ñ»Ë³ÛÇ ÏñÃáõÃÛ³ÝÁ í»ñ³µ»ñáÕ Ï³ñ¨áñ Ñ³ñó»ñÇ ùÝÝ³ñÏÙ³ÝÝ áõ 

áñáßáõÙÝ»ñÇ Ï³Û³óÙ³ÝÁ, ù³ÝÇ áñ ÍÝáÕÝ»ñÝ áõ½áõÙ »Ý íëï³Ñ ÉÇÝ»É, áñ ¹åñáóÁ Çñ»Ýó 

»ñ»Ë³ÛÇÝ ÉÇ³Å»ù ¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ó¨áí ¿ Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙ ³å³·³ ÏÛ³ÝùÇÝ: 

²Ûë ËÝ¹ÇñÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ` ÏñÃáõÃÛ³Ý áñ³ÏÁ µ³ñ»É³í»Éáõ 

·áñÍáõÙ: ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï ¹åñáóÁ Ï³ñáÕ ¿ Ùï³í³ËáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É` ³ñ¹Ûá±ù ÍÝáÕÝ»ñÇ 

ÁÝ¹·ñÏí³ÍáõÃÛáõÝÁ ¹ÇïíáõÙ ¿ áñå»ë ³ñÅ»ù³íáñ ÙÇçáó ¹åñáóÝ»ñÇ ¹»ñÁ Ñ³ÝñáõÃÛ³Ý Ù»ç 

µ³ñÓñ³óÝ»Éáõ ¨ Ï³ñ¨áñ»Éáõ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ëáíáñáÕÝ»ñÇ Ýí³×áõÙÝ»ñÇ Ñ³ñóáõÙ, Ã»± Ýñ³Ýó 

ÁÝ¹·ñÏí³ÍáõÃÛáõÝÁ ³í»ÉÇ ¿ Í³Ýñ³µ»éÝáõÙ áõëáõóãÇÝ ̈  íï³Ý· ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¹åñáóÝ»ñÇ 

Ñ³Ù³ñ:  

²Ûë Ñ³ñó»ñÇÝ å³ï³ëË³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ùß³Ïí»É ¿ ÙÇ ³ÙµáÕç ï»ëáõÃÛáõÝ, áñÝ 

áõÕÕí³Í ¿ Ñ»ï¨Û³É ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ñ³ñó»ñÇ Éáõë³µ³ÝÙ³ÝÁ. 

- ²ñ¹Ûá±ù ÍÝáÕÝ»ñÇ ÁÝ¹·ñÏí³ÍáõÃÛáõÝÁ ¹ñ³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝÇ ëáíáñáÕÇ 

Ó»éùµ»ñáõÙÝ»ñÇ íñ³: ºÃ» ³Ûá, ³å³ ÁÝ¹·ñÏí³ÍáõÃÛ³Ý á±ñ Ó¨Ý ¿ É³í³·áõÛÝÁ: 

- ÆÝãåÇëÇ± ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝÇ ÍÝáÕÇ Ý»ñÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ëáíáñáÕÇ ³ßË³ï³ÝùÇ 

³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ, í»ñ³µ»ñÙáõÝùÇ, ë»÷³Ï³Ý ³ÝÓÇ ÁÝÏ³ÉÙ³Ý, ¹³ë³ñ³ÝáõÙ 

å³Ñ»É³Ó¨Ç ¨  Ñ³×³Ë»Éáõ íñ³:  

- ²ñ¹Ûá±ù ÍÝáÕÇ ÁÝ¹·ñÏí³ÍáõÃÛáõÝÁ Ñ³í³ë³ñ³å»ë ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ¿ ï³ññ³Ï³Ý, 

ÙÇçÇÝ ¨ µ³ñÓñ ¹³ë³ñ³ÝÝ»ñáõÙ: ºÃ» ³Ûá, ³å³ Ñ³ñÏ³íáñ ¿ Ýß»É ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ¨ 

ÁÝ¹·ñÏí³ÍáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ¹»åù»ñÁ, ÇëÏ »Ã» áã` Ýß»É ¨ ÝÏ³ñ³·ñ»É É³í³·áõÛÝ 

ï³ñµ»ñ³ÏÁ:  

- Æ±Ýã ¿ Ñ³ÛïÝÇ ³Õù³ï Ï³Ù ³½·³ÛÇÝ ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÛáõÝ Ï³½ÙáÕ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõÙ 

ÍÝáÕÝ»ñÇ ÁÝ¹·ñÏí³ÍáõÃÛ³Ý  Ï³Ù Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ ¹ñ³ 

³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É: 

- ÆÝãåÇëÇ± ³½¹»óáõÃÛáõÝ` ¹ñ³Ï³Ý ¨ µ³ó³ë³Ï³Ý, ÏáõÝ»Ý³ Ï³Ù áõÝÇ ÍÝáÕÝ»ñÇ 

ÁÝ¹·ñÏí³ÍáõÃÛáõÝÁ ¹åñáóÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý µÝ³·³í³éáõÙ: 



ÌÝáÕÝ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÇó µ³óÇ Ï³ñ¨áñ ¿ Ý³¨ å»ï³Ï³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ` 

Ñ³ïÏ³å»ë ã³÷áñáßÇãÝ»ñÇ í»ñ³ÑëÏÙ³Ý ¨ Éñ³Ùß³ÏÙ³Ý Ñ³ñó»ñáõÙ, ÇëÏ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÁ 

ß³Ñ³·ñ·éáõÃÛáõÝ å»ïù ¿ óáõó³µ»ñ»Ý ÏñÃ³Ï³ñ·áí ¨ ã³÷áñáßÇãáí Ý³Ë³ï»ëí³Í 

áõëáõóÙ³Ý µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý, áõëáõÙÝ³Ï³Ý ÙÇç³í³ÛñÇ ³å³ÑáíÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï 

ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý, ÝÛáõÃ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ·ïÝ»Éáõ ¨ Ý»ñ¹Ý»Éáõ Ñ³ñóáõÙ: 
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«ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔԻ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ԿՐԹԱԿԱՆ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ» ԴԱՍԸՆԹԱՑ-10 ԺԱՄ 

 

«Նախադպրոցական տարիքի երեխաների զարգացման և կրթական 

արդյունքների գնահատումն» դասընթացի նպատակն է նախադպրոցական 

ուսումնական  հաստատության մանկավարժական աշխատողին ծանոթացնել ՀՀ 

նախադպրոցական ուսումնական  հաստատության գործունեության ներքին ու 

արտաքին գնահատման չափանիշներին, իրականացման կարգին, գնահատման 

համակարգի ձևերին, տեսակներին, սկզբունքներին, հիմնավորել ուսումնական 

գործունեությունը դրանց պահանջներին համապատասխան կազմակերպելու 

անհրաժեշտությունը։ձևավորելով գնահատման նյութերի՝ առաջադրանքների, 

ռուբրիկների մշակման կարողություններ ու հմտություններ ։ Նպաստել 

նախադպրոցական ուսումնական  հաստատության մանկավարժական 

աշխատողների շարունականան զարգացման ու կատարելագործման գործընթացին։ 



 «Նախադպրոցական տարիքի երեխաների զարգացման և կրթական 

արդյունքների գնահատում» բաժնի ուսումնառության վերջնարդյունքները․ 

Մանկավարժական աշխատողը կիմանա սաների զարգացման ընթացքի 

դիտարկման և գնահատման համակարգի հիմնական սկզբունքները, գնահատման 

նպատակները,  ձևերը, տեսակները, ձևավորող գնահատման տեսակներն ու 

գործիքները: Մանկավարժական աշխատողը կկարողանա կազմել տարբեր 

բարդության աստիճանի առաջադրանքներ, ըստ պահանջվող բնութագրիչների, 

կիրառել ձևավորող գնահատման գ:ործիքներ և ռուբրիկներ ՝ըստ նպատակի: 

 

 
Թեմա դասա

խոսու

թյուն 

գործ

նակ

ան 

Նպատակ  վերջնարդյունք 

1. 

 

Նախադպրոցական 

տարիքի երեխաների 

զարգացման և 

կրթական 

արդյունքների 

գնահատում» բաժնի 

նպատակը, 

խնդիրները, 

ակնկալվող 

վերջնարդյունքները: 

Նախադպրոցական 

կրթության պետական 

կրթական 

չափորոշիչի  33-րդ 

կետում ամրագրված 

նախադպրոցական 

տարիքի երեխաների 

գնահատումը, 

1 
 

Նախադպրոցական 

ուսումնական  

հաստատության 

աշխատողին ծանոթացնել 

գնահատուման 

խնդիրներին,  միջոցներին՝ 

շարունակական 

դիտարկում, փաստագրում 

և անհատական 

թղթապանակների վարում: 

Նախադպրոց

ական 

ուսումնական  

հաստատությ

ան 

անկավարժակ

ան աշխատողը 

կիմանա 

սաների 

զարգացման 

ընթացքի 

դիտարկման և 

գնահատման 

համակարգի 

հիմնական 

միջոցները, 

դրանց 

կիրառման 

դերն ու 

նշանակությու

նը։ 



գնահատման 

միջոցները՝ 

շարունակական 

դիտարկում, 

փաստագրում և 

անհատական 

թղթապանակների 

վարում: 

2. 
Նախադպրոցական 

տարիքի երեխաների 

առաջխաղացման 

գնահատման 

գլխավոր նպատակը 

ա/Գնահատման 

սկզբունքները: 

բ/Գնահատման 

տեսակները: 

Ձևավորող 

գնահատում 

2 1 
Նախադպրոցական 

ուսումնական  

հաստատության 

աշխատողին ծանոթացնել 

գնահատուման 

սկզբունքներին, 

տեսակներին, ձևավորող 

գնահատմանը 

Նախադպրոց

ական 

ուսումնական  

հաստատությ

ան 

անկավարժակ

ան 

աշխատողը 

կտիրապետի 

գնահատումա

ն 

սկզբունքների

ն, 

տեսակներին, 

ձևավորող 

գնահատմանը 

3. 
ՀՀ նախադպրոցական 

ուսումնական  

հաստատության 

գործունեության 

ներքին ու արտաքին 

գնահատման 

չափանիշներն ու 

իրականացման 

կարգը 

ա/ գործունեության 

ներքին  գնահատման 

չափանիշները 

2 1 
Ծանոթացնել 

նախադպրոցական 

ուսումնական  

հաստատության 

գործունեության ներքին ու 

արտաքին գնահատման 

չափանիշներն 

Նախադպրոց

ական 

ուսումնական  

հաստատությ

ան 

անկավարժակ

ան աշխատողը 

կտիրապետի 

նախադպրոցա

կան 

ուսումնական  

հաստատությ

ան 

գործունեությա



բ/ նախադպրոցական 

ուսումնական  

հաստատության 

գործունեության 

արտաքին 

գնահատման 

չափանիշները 

ն ներքին ու 

արտաքին 

գնահատման 

չափանիշներն 

4. 
Գնահատման 

նյութերի՝ 

առաջադրանքների, 

ռուբրիկների մշակում 

1 1 
Ծանոթացնլ գնահատման 

նյութերի՝ 

առաջադրանքների, 

ռուբրիկների մշակման 

առանձնահատկություններ

ին։ 

Կկարողանա 

կիրառել 

ձևավորող 

գնահատման 

գ:ործիքներ և 

ռուբրիկներ 

՝ըստ 

նպատակի 

 
Ամփոփիչ ստուգում 1 

   

 Ընդամենը` 10  ժամ 
7 3 

  

 

Նախադպրոցական տարիքի երեխաների զարգացման և կրթական 

արդյունքների գնահատում» բաժնի ուումնասիրության ընթցքում քննարկվում են 

գնահատման նպատակը, խնդիրները, ակնկալվող վերջնարդյունքները: 

Նախադպրոցական կրթության պետական կրթական չափորոշիչը, նախադպրոցական 

տարիքի երեխաների զարգացման ընթացքի գնահատումն  ըստ չափորոշիչի 33-րդ 

հոդվածի: Նախադպրոցական կրթության հիմնական նպատակն 

է՝  նախադպրոցական տարիքի երեխաների ներդաշնակ՝ ֆիզիկական, բարոյական, 

հոգեկան զարգացումը, դաստիարակությունը, առողջության պահպանումը և 

ամրապնդումը,  դպրոցական ուսուցման նախապատրաստումը: Նախադպրոցական 

կրթությունը Հայաստանի Հանրապետությունում շարունակական կրթության 



համակարգի սկզբնական բաղկացուցիչ մասն է: Նախադպրոցական կրթությունն 

ամբողջական գործընթաց է, որն ուղղված է նախադպրոցական տարիքի երեխայի 

բազմակողմանի զարգացման ապահովմանը` նրա հակումներին, 

ընդունակություններին, կարողություններին, անհատական, հոգեկան և ֆիզիկական 

առանձնահատկություններին համապատասխան. նախադպրոցական տարիքի 

երեխայի մեջ վարվելակերպի տարրական նորմերի ձևավորմանը: Նախադպրոցական 

կրթության ծրագրերի իրականացման գործում գլխավոր դերը պետությունը 

վերապահում է ընտանիքին՝ պարտավորվելով պայմաններ ստեղծել ընտանիքում 

երեխաների համակողմանի զարգացման և խնամքի կազմակերպման համար: 

Ընտանիքին աջակցելու համար պետությունը ստեղծում է նախադպրոցական 

հիմնարկներ՝ մսուրներ (2-3 տարեկան երեխաների համար), մանկապարտեզներ (3-6 

տարեկանների համար), մսուր-մանկապարտեզներ (միացյալ): Նախադպրոցական 

կրթության պետական կրթական չափորոշիչը (այսուհետ` չափորոշիչ) 

հանրակրթության պետական կրթական չափորոշչի բաղկացուցիչ մաս կազմող 

նորմատիվ իրավական ակտ է, որը սահմանում է նախադպրոցական տարիքի 

երեխաների (ըստ տարիքային խմբերի) զարգացման կրթական ծրագրերի 

բովանդակությունը, նրանց ներկայացվող վերջնարդյունքները, ուսումնական 

բեռնվածության առավելագույն ծավալը, նախադպրոցական տարիքի երեխաների 

կրթության և զարգացման վերջնարդյունքի ապահովման հիմքերը: Չափորոշչի 

հիմքում նախադպրոցական տարիքի երեխաների կարողունակությունների վրա 

հիմնված մոտեցումն է: Չափորոշիչը ներառում է՝ 



1) ուսումնադաստիարակչական հիմնական բնագավառները, կրթական ծրագրի 

բաղադրիչները և դրանց սահմանման մանկավարժահոգեբանական սկզբունքները. 

2) երեխաների ուսումնական, խաղային բեռնվածության առավելագույն չափը կամ 

դրանց հարաբերակցությունը. 

3) երեխաների զարգացման ընթացքի և առաջադիմության մակարդակի 

դիտարկման ձևերը. 

4) նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում ներառական և 

երեխայակենտրոն միջավայրի չափանիշները, որոնք հաստատում է կրթության 

պետական կառավարման լիազորված մարմինը. 

5) նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում երեխայի անվտանգ 

միջավայրի և աղետներին պատրաստվածության չափանիշները: 

4. Չափորոշիչը հանդիսանում է երեխայակենտրոն կրթության հիմքը. 

հնարավորություն է ընձեռում արձագանքելու երեխաների կարիքներին և 

հետաքրքրություններին, հարգելու յուրաքանչյուր երեխայի անձը, խթանելու 

համատեղ ուսումնառության գործընթացը: 

5. Նախադպրոցական կրթության պետական կրթական չափորոշչի 

իրականացումը նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կողմից 

պարտադիր է՝ անկախ դրանց կազմակերպաիրավական ձևից և ենթակայությունից: 

6. Ըստ չափորոշչի, մշակվում են միջին և բարձրագույն մասնագիտական 

հաստատությունների նախադպրոցական ֆակուլտետների (բաժինների) 

ուսումնական ծրագրեր և վերապատրաստումների թեմատիկ պլաններ, ծնողական 

կրթության ծրագրեր: 

Նախադպրոցական տարիքի երեխաների զարգացման ընթացքի  

գնահատաման հարցը  ամրագրված է Նախադպրոցական կրթության պետական 

կրթական չափորոշիչի  33 կետում,ուր սահմանվում է. Նախադպրոցական տարիքի 

երեխաների զարգացման ընթացքի գնահատումն իրականացվում է մանկավարժների 



կողմից շարունակական դիտարկման, փաստագրման և անհատական 

թղթապանակների վարման միջոցով: 

ԴԻՏԱՐԿՈՒՄ 

Նախադպրոցական տարիքի երեխաների դիտարկումը չափազանց կարևոր է ճիշտ 

փաստագրման և գնահատման համար: Դիտարկումն այնպիսի հմտություն է, որը 

պետք է դաստիարակի մեջ զարգացնել և կատարելագործել ժամանակի ընթացքում: 

Երեխաներին դիտարկելիս մանկավարժները կարող են օգտվել հետևյալ միջոցներից` 

գնահատման թերթիկներ, լուսանկարներ, նկարագրական շարադրանքներ, թռուցիկ 

գրառումներ, տեսաերիզներ, գրառման մատյաններ, անհատ երեխաների հետ կամ 

խմբային զրույցներ: Դիտարկումը պետք է լինի նպատակադրված: Որպես 

խմբասենյակում կատարվող առօրյա աշխատանքների մաս` դիտարկումը համարվում 

է գնահատման ամենաարժանահավատ ձև: Յուրաքանչյուր երեխայի իրական 

բնութագիրը ստեղծելու համար պետք է դիտարկել, թե երեխաներն ամեն օր ինչ են 

անում: 3-6 տարեկան երեխաների կրթական ծառայությունների կազմակերպումն 

այլընտրանքային մոդելներով Ի՞նչ դիտարկել  

• Վարքագծային օրինաչափություններ, որոնք արտացոլում են որոշակի բան 

սովորելու, հետազոտելու կամ ուսումնասիրելու շարժառիթները:  

• Պրոբլեմներ լուծելու ռազմավարությունները: 

 • Առանձնանալը և մեկուսանալը (օրինակ` պարզել երեխայի տեղը խմբում):  

• Երեխայի հիմնական հակումները (օրինակ` պարզել և թվարկել երեխայի 

հետաքրքրությունների ոլորտները):  

Ինչպե՞ս դիտարկել 

 • Դիտարկե՛ք կանոնավոր հաճախականությամբ և որոշակի նպատակով: • 

Դիտարկե՛ք երեխաներին օրվա տարբեր ժամերին: 

 • Դիտարկե՛ք երեխաներին ուսումնական հաստատության տարբեր տեղերում: 

 • Դիտարկե՛ք երեխային, երբ նա գտնվում է սովորական վիճակում (ոչ անսովոր 

վարքագիծ դրսևորելիս կամ իր համար վատ օրերին):  



Ծնողները  

Երեխայի օբյեկտիվ և արժանահավատ գնահատման հարցում ծնողները պետք է լինեն 

դաստիարակի գործընկերը: Հետևյալ գործելակերպը կօգնի խրախուսել ծնողների 

մասնակցությունը երեխայի գնահատման գործընթացին: 

Հետևյալ գործելակերպը կօգնի խրախուսել ծնողների մասնակցությունը երեխայի 

գնահատման գործընթացին: 

 • Երեխային գնահատելիս ընդգծե՛ք դրականը: 

 • Կատարե՛ք գնահատման հարցում/զրույց այն մասին, թե ինչպիսին է երեխայի 

առօրյա հաղորդակցությունը ծնողների հետ: 

 • Բացատրե՛ք գնահատման մոտեցումները ծնողական ժողովի կամ սեմինարի 

ժամանակ:  

• Հստակորեն ներկայացրե՛ք ստանդարտացված թեստերի և արժանահավատ 

գնահատման միջև եղած տարբերությունները: 

 • Գնահատման մասին նամակ գրե՛ք և ուղարկե՛ք ընտանիքներին: 

 • Ցույց տվե՛ք, որ հարգում և բարձր եք գնահատում ծնողների դերը երեխայի վարքի և 

առաջադիմության հարցում:  

 • Ձեր նկատառումները և մեկնաբանությունները հիմնավորե՛ք այնպիսի 

փաստաթղթերով, որոնք ցույց կտան, թե երեխան ինչ հաջողությունների է հասել 

որոշակի ժամանակահատվածում: 

 Երեխաները  

Բոլորը` ներառյալ երեխան, ունեն իրենց տեսակետը երեխայի կարողությունների, 

նախասիրությունների, առաջադիմության մասին: Երեխաներին իրենց գնահատման 

գործընթացում արդյունավետ ընդգրկելու համար. • Դիտարկե՛ք և փաստագրե՛ք այն, 

ինչ երեխան ասում և անում է: Հաճախ այնպիսի պատահական 

արտահայտությունները, ինչպես օրինակ` «Իմ հասակը անցյալ ծննդյանս օրը այնքան 

էր, իսկ հիմա` այսքան», վկայում են, որ երեխաները կարողանում են գնահատել, թե 

իրենք ինչ կարող են անել և ինչպես են փոխվում։, • Հարցրե՛ք երեխաներին իրենց 



մասին: Նրանք Ձեզ կպատմեն, թե իրենք ինչ են անում և ինչ չեն սիրում անել: Որոշ 

երեխաներ կարող են նախընտրել զրուցել մի առանձնացված տեղում, որտեղ իրենք 

կարող են ամբողջովին լինել ձեր ուշադրության կենտրոնում, իսկ այլ երեխաներ 

կարող են պատասխանել և մասնակցել ոչ պաշտոնական քննարկումներին մյուսների 

ներկայությամբ։ • Խնդրե՛ք երեխաներին գնահատել իրենց աշխատանքները: Օրինակ՝ 

առաջարկեք օգնել որոշելու, թե որ աշխատանքը պետք է ներառվի թղթապանակում: 

Հարգե՛ք նրանց ընտրությունը և կարծիքը սեփական աշխատանքների մասին, • Թույլ 

տվեք երեխաներին ժամանակ առ ժամանակ լուսանկարելու իրենց ամենասիրած 

աշխատանքը: Նրանք կարող են պաստառ պատրաստել` ցուցադրելու համար 

թղթապանակի համար իրենց կողմից հատուկ ընտրված նկարները: 

Փաստագրում 

Օգտագործելով փաստագրումը և գնահատումը՝ դաստիարակները մեծացնում են 

իրենց հետևյալ մասնագիտական կարողությունները. 

 • իրականացնում են ավելի արդյունավետ ուսուցում` կիրառելով փոխգործուն 

մեթոդներ, որոնք խթանում են երեխայի զարգացումը, 

 • ավելի հեշտ ու արդյունավետ են պլանավորում և որոշումներ կայացնում (օրինակ` 

ինչպե՞ս դասավորել խմբասենյակը, ո՞րը պետք է լինի հաջորդ աշխատանքը, ի՞նչ 

հարցեր տալ, ի՞նչ նյութեր ապահովել, ինչպե՞ս խթանել յուրաքանչյուր երեխայի 

զարգացումը և այլն), 

 • բավարարում են խմբի որոշ երեխաների հատուկ կարիքներն ու 

հետաքրքրությունները, 

 • կարողանում են բազմազան ռազմավարություններ կիրառել, 

 • որոշում են, թե երեխաները ո՞ր մեթոդներով են ավելի լավ սովորում: Գնահատման 

գործընթացը կարող է օգնել նաև փոքր երեխաներին՝ կարևորելու սեփական 

ուսումնառությունը, քանի որ տեսնում են, թե որքան ակտիվորեն է դաստիարակը 

փաստագրում իրենց ուսումնառության արդյունքները:  

ԹՂԹԱՊԱՆԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 



 Թղթապանակը երեխաների աշխատանքների կանոնավոր հավաքածուն է, որտեղ 

ներկայացված են նաև դաստիարակի մեկնաբանություններն այն մասին, թե ինչպես են 

աշխատանքների այդ օրինակները և խոսքի գրանցումներն արտացոլում երեխայի 

առաջխաղացումը դեպի նախատեսված ուսուցման նպատակներ: Թղթապանակի 

բովանդակությունը պետք է հստակ արտահայտի ուսուցման նպատակները, 

լուսաբանի և փաստագրի երեխայի զարգացումը որոշակի ժամանակահատվածում: 

 

Նախադպրոցական տարիքի երեխաների առաջխաղացման գնահատման  նպատակը 

ա/Գնահատման սկզբունքները:  

բ/ Գնահատման տեսակները: Ձևավորող գնահատում: 

Գնահատումը տեղեկատվություն հավաքելու, վերլուծելու և դրա հիման վրա 

երեխաների կրթության, զարգացման, խնամքի, գործունեության ձևերի 

իրականացման բովանդակային և կազմակերպչական արդյունքներն 

ընդհանրացնելու, վերահսկելու գործընթաց է: Նախադպրոցական տարիքի 

երեխաների առաջխաղացման գնահատման գլխավոր նպատակն է` օգնել 

դաստիարկներին բարելավել ուսուցման և դաստիարակության գործընթացի որակն ու 

բարձրացնել արդյունավետությունը, պլանավորել համապատասխան աշխատանքներ 

անհատ երեխայի կամ երեխաների խմբերի համար: Գնահատման գործընթացը պետք 

է` 

 հիմնվի երեխայի զարգացման վերաբերյալ փաստերի բազմազան ձևերի 

վրա,  

 կատարվի որոշակի ժամանակահատվածում, 

 արտացոլի դաստիարակի կողմից երեխաների խմբերի և առանձին 

երեխաների կարիքների ըմբռնումը, 

 ապահովի նրբանկատություն յուրաքանչյուր երեխայի հատուկ 

կարիքների, մշակութային առանձնահատկությունների, սովորելու ոճի և 

զարգացման մակարդակի նկատմամբ: 

 Գնահատումից ստացված տեղեկատվությունը պետք է` 



 • կապված լինի զարգացման մակարդակին համապատասխանող ուսուցման 

նպատակներին, 3-6 տարեկան երեխաների կրթական ծառայությունների 

կազմակերպումն այլընտրանքային մոդելներով. 

 • խորացնի երեխայի զարգացման ըմբռնումը,  

• ապահովի այնպիսի տեղեկատվություն, որն ուղղակիորեն կարելի է կիրառել 

ուսուցման և դաստիարակության պլանավորման համար, 

 • հնարավոր լինի քննարկել երեխայի ընտանիքի անդամների և որոշ չափով 

նաև երեխայի հետ: 

Նախադպրոցական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական 

հաստատություններում երեխաների գիտելիքները, կարողություններն ու 

հմտությունները գնահատվում են տարբեր անհատական մոտեցումներով` 

խրախուսման, ոգևորելու, շոյող ու սիրալիր վերաբերմունքի և այլ ձևերով։ Իսկ 

միջնակարգ հանրակրթական և հատուկ ուսումնական հաստատություններում 

կիրառվում է միավորային գնահատում, որը ուսումնական գործընթացի որակի և 

ուսուցման արդյունքների բացահայտման միջոց է։ Գնահատման հիմնական 

նպատակը սովորողի գիտելիքների,կարողությունների  ու հմտությունների 

մակարդակի, անձնային որակների ստուգումը և դրա հիման վրա` ուսումնական 

գործընթացի կատարելագործման, ուսման որակի վերահսկումն է։ Երեխաների 

գնահատումը ուսումնառության բնական և շարունակական մասը պետք է լինի, իսկ 

գնահատման միջոցները պետք է բավարարեն երեխայի զարգացմանը 

hամապատասխանող նույն չափորոշիչներին: 3-6 տարեկան երեխայի 

առաջադիմությունը գնահատելիս նրա առաջընթացը պետք է հիմնականում 

համեմատվի իր նախկին մակարդակի, ինչպես նաև քննադատական մտածողության 

զարգացմանն ուղղված չափորոշիչների հետ: Պետք չէ երեխային համեմատել այլ 

երեխաների հետ, հատկապես, երբ գնահատումը հիմնվում է նորմատիվային թեստերի 

արդյունքների վրա: Չափանիշների վրա հիմնված դասակարգումը կարելի է 

օգտագործել երեխայի անհատական առաջադիմությունը պետական չափորոշիչների 

հետ համեմատելու համար: Նման համեմատությունը նպաստում է երեխայի 



ընդհանուր առաջադիմությանը և զարգացման տարբեր մակարդակներում գտնվող 

երեխաների (կամ նրանց ծնողների) միջև մրցակցություն չի առաջացնում: 

Նախադպրոցական տարիքի երեխայի զարգացման անհատական գնահատման 

ամենաիմաստալից մոտեցումը նրա առաջադիմության շարունակական դիտարկումն 

է դաստիարակների և ծնողների կողմից: Այդ դիտարկումները կատարվում են 

երեխայի զարգացման բոլոր ոլորտներում` սոցիալական, հուզական, ֆիզիկական և 

իմացական: Առաջադիմության գրանցման գծապատկերները և երեխաների 

աշխատանքների թղթապանակները շատ ավելի լավ են արտացոլում երեխայի 

առաջընթացի բովանդակալից և բազմակողմանի պատկերը, քան որևէ ստանդատ 

թեստի արդյունքները: Երեխաների առաջադիմության վերաբերյալ մանկավարժների 

նկարագրական հաշվետվությունները նույնպես շատ ավելի օգտակար են, քան 

թվանշանները կամ այլ սիմվոլներով արտահայտված գնահատականները: Նման 

դիտարկումներն ու գնահատումները հանրագումարային տեսքով նպատակահարմար 

է կատարել տարին երկու անգամ: Նկարագրական հաշվետվությունները 

ներկայացնում են տեղեկություններ, որոնք կարող են օգտագործվել ինչպես ծնողների 

կողմից` երեխաներին տանը օգնելու, այնպես էլ ուսումնական հաստատությունում 

ծրագրային խնդիրներ լուծելու նպատակով: Գնահատումը պետք օգնի բացահայտել, 

արձանագրել, հաշվառել, վերլուծել կրթադաստիարակչական աշխատանքների 

որակը, երեխաների ուսուցման, դաստիարակության գործում առաջընթացը, նրանց 

ձեռքբերումներն ու դժվարությունները, երեխաների զարգացման ոլորտների 

բովանդակային բաղադրիչների իրականացման մակարդակը, նրանց կողմից դրանց 

յուրացման աստիճանի փուլային գնահատումը: Նախադպրոցական տարիքի 

երեխաների գնահատումը շարունակական գործընթաց է: Նախ որոշվում է, թե ինչ 

տեղեկություններ (փաստեր, ապացույցներ) են անհրաժեշտ երեխայի վաղ 

ուսումնառության մասին: Այնուհետև խմբասենյակում հավաքվում են այդ փաստերը, 

որոնք նկարագրվում, մեկնաբանվում և օգտագործվում են ուսուցման արդյունավետ 

պլանավորման նպատակով: Այդ փաստերը կարող են ներառել երեխաների կամ 



նրանց հետ զրույցների գրանցումները, երեխաների նկարած և կառուցած 

աշխատանքները, ինչպես նաև նրանց վարքագիծը նկարագրող լուսանկարներն ու 

թռուցիկ գրառումները: Փաստագրումը, որը գնահատման գործընթացի նախնական 

փուլն է, նպատակաուղղված է ուսումնառության վերաբերյալ փաստերի 

հավաքագրմանը և օբյեկտիվ, առանց մեկնաբանությունների նկարագրությանը:  

Նախադպրոցական տարիքի երեխաների դաստիարակները չպետք է շտապեն 

գնահատել երեխաներին: Նրանք պետք է սահմանեն ուսուցման նպատակները, 

հավաքեն երեխաների խոսքի գրանցումներն ու աշխատանքների նմուշները և միայն 

դրանից հետո նկարագրեն այդ փաստերն ու վերանայեն դրանք գործընկերների հետ: 

Այդ փաստերը կապելով ուսուցման նպատակների հետ և հենվելով կատարված 

բացահայտումների վրա՝ կարելի է մշակել նոր ծրագրային ռազմավարություններ և 

երեխայի ուսումնառության վերաբերյալ նոր հարցեր առաջադրել: Զգուշորեն 

կատարված փաստագրումը և գնահատումը կարող են խորացնել դաստիարակների 

պատկերացումները երեխաների կանոնավոր զարգացման, որոշակի խմբերում 

երեխաների կարիքների մասին և կհզորացնեն մանկավարժների կարողությունները: 

Գնահատման սկզբունքները 

Գնահատման ներդրվող համակարգը պետք է հիմնվի արդարության, հուսալիության, 

անկողմնակալության, հավաստիության, հիմնավորվածության, մատչելիության, 

թափանցիկության սկզբունքների վրա և ապահովի համադրելիությունը 

միջազգայնորեն ընդունված գնահատման չափանիշներին և իրականացնի մի շարք 

գործառույթներ:  

Գնահատման հիմնական սկզբունքները հետևյալն են՝ 

 օբյեկտիվություն 

 արդարություն 

 հուսալիություն 

 անկողմնակալություն 

 հավաստիություն 

 հիմնավորվածություն 

 մատչելիություն 

 թափանցիկություն 



 

բ/ Գնահատման տեսակները: Ձևավորող գնահատում 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ 

Հայտնի են գնահատման բազմաթիվ տեսակներ: Մենք հիմնականում 

քննարկելու ենք գնահատման միավորային և ուսուցանող ձևերը:Մինչ այդ համառոտ 

նկարագրենք նաև գնահատման առավել արդիական մի քանի տեսակներ, որոնք 

պիտանի կլինեն ուսուցչին ՝ գնահատման գործընթացում: 

Ուսումնական ձեռքբերումների և ուսումնական նյութին տիրապետման գնահատում: 

Այս տեսակի նպատակն է գնահատել այն, ինչ ուսուցանվել է: Ուսուցանված նյութ 

ասելով այստեղ հասկանում ենք որևէ դաս, թեմա և ընդհանրապես որևէ դասընթաց, 

որը նախատեսված է չափորոշիչով և ծրագրով: Հնարավոր է, որ ելնելով դասարանի 

ընդունակությունից, դասավանդվող նյութի նկատմամբ դրսևորվող վերաբերմունքից և 

այլ օբյեկտիվ հանգամանքներից, ուսուցիչը որոշ շեղումներ թույլ տա ծրագրային 

նյութից: Այդպիսի դեպքերում տվյալ թեման ամփոփող ստուգման պահանջները պետք 

է համապատասխանեն նյութին, այլ ոչ ծրագրին: Ուսուցիչներն առավել շատ հակված 

են ձեռքբերումների գնահատմանը, որովհետև դրանով նրանք պարզում են իրենց 

ուսուցանած նյութի յուրացման մակարդակը:Նույն կիսամյակում ուսուցիչը պետք է 

լրացնի ծրագրային բացթողումների ուսուցանումը: 

Տիրապետման գնահատման միջոցով ուսուցիչը պարզում է, թե ինչ գիտի և ինչ կարող 

է անել աշակերտն իր սովորած գիտելիքը կիրառելու իմաստով: Տիրապետման 

աստիճանը ստուգող հարցումը կամ թեստ կազմելն ուսուցչից կպահանջի շատ ջանքեր 

ու ժամանակ: 

 Ցուցանիշային (նորմատիվային) գնահատում 

Գնահատման արդյունքների հիման վրա՝ սովորողները դսսակարգվում են ըստ 

առաջադիմության ՝ դասարանի կամ գնահատմանը մասնակցած խմբի 

(գնահատակնների) մյուս անդամների հետ համեմատության մեջ: Ստացված 

արդյունքներն օգտակար կլինեն համեմատական վերլուծությունների համար՝ առավել 



ևս այն դեպքերում, երբ կան ստանդարտացված նորմեր կամ թեստեր: Այդպիսի 

դեպքում հնարավոր է հաշվարկել յուրաքանչյուր աշակերտի համեմատական 

միավորը: Գնահատման այս տեսակը նպատակահարմար է օգտագործել տվյալ 

տարվա ձեռքբերումները նախորդ տարիների ձեռքբերումների հետ բաղդատելիս, 

ինչպես նաև հետագա աշխատանքների արդյունավետության նպատակով ՝ 

դասարանը խմբերի բաժանելու, կամ ըստ աշակերտների կարողությունների նոր 

դասարաններ կազմելու համար: 

Ցուցանիշային գնահատման օրինակ է հեռացատկը ՝ «ֆիզկուլտուրա» առարկայից: 

Դասարանի աշակերտներին կարող ենք դսսակարգել ըստ իրենց ցատկերի 

երկարության: Դրանով կարող ենք համեմատել այդ դասարանի աշակերտներին 

միմյանց հետ և նշանակել համեմատական գնահատականներ: Մեկ այլ դասարանում 

հնարավոր է աշակերտների հեռացատկի տարբեր արդյունքեր՝ նախորդ դասարանի 

համեմատ: Մեծածավալ ուսումնասիրությունների միջոցով կարելի է ճշգրտել 

ընդունված համընդհանուր նորմերը՝ չափորոշիչները: 

 Հայտանիշային կամ չափանիշային գնահատում 

Չափանիշային գնահատումը հենվում է բացառապես սովորողի ՝ տվյալ նյութի 

իմացության վրա ՝ անկախ դասընկերների տիրապետման աստիճանից: Գնահատման 

այս տեսակը նպատակահարմար է օգտագործել ուսումնական առարկայի 

տիրապետման շարունակականությունն ուրվագծելու և համապատասխան 

ոլորտներն ընդգծելու նպատակով: Եթե ստուգումն արվում է թեստի միջոցով, ապա 

դրա արդյունքի գնահատման միավորները պետք է հնարավորին չափ 

համապատասխանեն չափորոշիչային պահանջներին: 

Բերենք հայտանշային գնահատման մի օրինակ: Ուսուցիչն ուզում է արշավի տանել 

այնպիսի աշակերտների, որոնք կարող են ցատկել-անցնել 3 մետր լայնությամբ գետի 

վրայով: Արշավախմբի անդամներին նա ընտրելու է ըստ հայտանշի ՝ այն 

աշակերտներին, ովքեր կցատկեն առնվազն 3 մետր: 

 Կատարողականության գնահատում 

Կատարողականության գնահատման համար սովորողից պահանջվում է ստուգման 

ընթացքում գրավոր կամ բանավոր ներկայացնել առաջադրանքի կատարումը 



պահանջվող ձևով: Կան դեպքեր, օրինակ լեզուն, երբ հնարավոր չէ դրանց 

իմացությունն ուղղակիորեն ստուգել: Այստեղ նպատակահարմար է ստուգել 

աշխատանքի կատարումը տարբեր տեսանկյուններից և ընդհանրացնել ու կարծիք 

կազմել տվյալ նյութի տիրապետման աստիճանի մասին: 

 Սուբյեկտիվ գնահատում 

Գնահատումը սուբյեկտիվ է , երբ այն կախված է գնահատողի անձնական 

դատողություններից, սկզբունքներից և վերաբերմունքից:Սուբյեկտիվ են գնահատվում 

բանավոր հարցումները, պատասխանի շարադրանքով առաջադրանքները, կան որոշ 

գործնական աշխատանքներ: Բանավոր արտահայտվելու պահանջ ունեցող 

ուսումնական առարկաներկ պարագայում սուբյեկտիվ գնահատում ասելով 

հասկանում ենք սովորողի բանավոր խոսքով արտահայտվելու որակի մասին 

դատողությունները: Ոչ բոլոր ուսումնական նյութերն են բերվում հաշվարկային կամ 

ավտոմատացման մակարդակի ՝ հատկապես հումանիտար առարկաներում: Նման 

դեպքերում միավորային գնահատումն իրագործելու համար անխուսափելի է 

գնահատման սուբյեկտիվ ձևի կիրառումը: Սուբյեկտիվ գնահատումը պետք է արվի 

հնարավորինս արդարացի , քանի որ նրա արդյունքները երբեմն օգտագործվում է 

երրորդ կողմը ՝ գնահատված անձանց ապագայի վերաբերյալ որոշումներ կայացնելիս: 

Որքան էլ ուսումնական գործընթացում սուբյեկտիվ գնահատումն անխուսափելի է, 

այդուամենայնիվ որպես սկզբունք պետք է հնարավորինս նվազեցնել սուբյեկտիվ 

գնահատման օգտագործումը միավորային գնահատման պարագայում: Ճիշտ է ՝ քիչ 

չափով, բայց սուբյեկտիվության դրսևորում կա նաև թեստ կազմոզի անձնական 

նախասիրության, և թեստի ՝ նպատակին համապատասխանության մեջ:Գնահատման 

սուբյեկտիվությունը ցանկալի չէ նաև ուսուցչի համար: 

 Օբյեկտիվ գնահատում 

Այս դեպքում առաջադրանքի պատասխանի գնահատումը կախված չէ գնահատողի 

անձնական մտածողությունից կամ վերաբերմունքից: 

Օբյեկտիվ գնահատումն իրականացվում է հիմնականում անուղղակի միջոցներով: 

Օրինակ, ընթերցանությամբ կարելի է գնահատվել անուղղակիորեն ՝ պահանջելով 



սովորողից ընտրել տրված հարցի համար առաջարկվող պատասխաններից իր 

կարծիքով ճիշտը, ավարտել կիսատ նախադսսությունը, պատասխանել տեքստի 

վերաբերյալ հարցերին: Այդ նպատակին են ծառայում նաև այն թեստերը, որոնցում 

ընդգրկված առաջադրանքներն ունեն միակ ճիշտ պատասխան, և աշակերտն 

առաջադրանքի վերջում նշված մի քանի պատասխաններից ընտրում է մեկը: 

Խիստ լինելու դեպքում կարելի է նկատել, որ անուղղակի թեստը, որը համարվում է 

օբյեկտիվ, նույնպես ունի սուբյեկտիվութկան տարրեր: Սուբյեկտիվությունը այստեղ 

կախված է թեստ գրողի վարպետությունից ու մտածողությունից և թեստի 

հատկորոշումից: Առավել ճիշտ կլինի նման թեստերը որակել որպես դրանից 

հավաքած միավորների օբյեկտիվ հաշվման թեստեր: 

ՈՒՂՂԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ։  ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 

Ուղղակի  գնահատման միջոցով գնահատվում է, թե ինչ է իրականում անում 

թեկնածուն: Օրինակ՝ մի փոքր խումբ ինչ-որ հարց ՝ քննարկում, գնահատողը հետևում 

է, համեմատում չափանիշների սանդղակի հետ, կատարումը համադրում է սանդղակի 

համապատասխան կարգերի հետ և գնահատում: 

Անուղղակի գնահատման ժամանակ սովորաբար գրավոր թեստ է անցկացվում, 

որը հաճախ գնահատում է հնարավոր հմտությունները: 

Ուղղակի գնահատումը նպաստավոր է միայն բանավոր խոսքի, գրավոր խոսքի 

և ընկալման  ասպեկտների գնահատման համար, սակայն դուք երբեք ուղղակիորեն 

չեք կարող տեսնել ընկալունակ գործունեությունը: Օրինակ՝ ընթերցանությունը կարող 

է գնահատվել անուղղակիորեն՝ պահանջելով սովորողներից ապացուցել տեքստի 

ըմբռնման ճիշտ տարբերակի ընտրությունը, վերջացնել անավարտ 

նախադասությունները, պատասխանել հարցերին և այլն:  Լեզվական հսկողությունը 

կարող է գնահատվել՝ կա՛մ ուղղակիորեն համեմատելով համապատասխանությունը 

չափանիշին, կա՛մ անուղղակիորեն մեկնաբանելով և ընդհանրացնելով թեստի 



հարցերի պատասխանները: Դասական ուղղակի/չմիջնորդավորված թեստ է 

հարցազրույցը, իսկ դասական անուղղակի/միջնորդավորված թեստ՝ 

քլոզը(բացթողումների լրացման թեստ): 

Ձևավորող գնահատում։   

Ձևավորող գնահատումը տեղեկատվություն հավաքելու անընդհատ գործընթաց  

է ուսուցանել ընթացքի, ուժեղ և թույլ կողմերի վերաբերյալ, որն օգնում է ուսուցչին 

վերանայել դասընթացի  պլանավորումը և իր կարծիքն է հայտնում սովորողների 

առաջադիմության մասին: Երբեմն ձևավորող գնահատումը կիրառվում է լայն 

իմաստով՝ ներառելով հարցաթերթիկներից և խորհրդատվություններից քաղված 

քանակական առումով չփոփոխվող տեղեկատվությունը: 

Ձևավորող գնահատման ուժեղ կողմն այն է, որ նպաստում է ուսուցման 

բարելավմանը, իսկ թույլ կողմն այն է, որ կախված է պատասխան արձագանքի 

բնույթից: 

Պատասխան արձագանքն արդյունավետ է միայն այն դեպքում, երբ ստացողը 

հակված է նկատելու, այսինքն՝ ուշադիր լինելու, շահագրգիռ և ծանոթ 

տեղեկատվության հոսքի ձևին, ստանալու,այսինքն ծանրաբեռնված չլինելու 

տեղեկատվությամբ, կարողանալու այն գրի առնել, պլանավորել և անհատականցնել, 

մեկնաբանելու:  Սա ենթադրում է ինքնուրույն կողմնորոշման կարողություն, որն էլ իր 

հերթին ենթադրում է այդ կարողության վարժեցում, սեփական ուսումնառության 

վերահսկում և տարբեր եղանակներով արձագանքելու ունակության զարգացում:  

6․ Ձևավորող գնահատում, նպատակը,  սկզբունքները, տեսակները և գործիքները 

Ձևավորող գնահատումը տեղեկատվություն հավաքելու անընդհատ 

գործընթաց  է ուսուցանելու ընթացքի, ուժեղ և թույլ կողմերի վերաբերյալ, որն օգնում 

է ուսուցչին վերանայել դասընթացի  պլանավորումը և իր կարծիքն է հայտնում 



սովորողների առաջադիմության մասին: Երբեմն ձևավորող գնահատումը կիրառվում 

է լայն իմաստով՝ ներառելով հարցաթերթիկներից և խորհրդատվություններից 

քաղված քանակական առումով չփոփոխվող տեղեկատվությունը: Ձևավորող 

գնահատման ուժեղ կողմն այն է, որ նպաստում է ուսուցման բարելավմանը, իսկ թույլ 

կողմն այն է, որ կախված է պատասխան արձագանքի բնույթից: Պատասխան 

արձագանքն արդյունավետ է միայն այն դեպքում, երբ սովորողը հակված է նկատելու, 

այսինքն՝ ուշադիր, շահագրգիռ լինելու։ Ձևավորող գնահատման նպատակը 

ուսումնական գործընթացում ուսուցիչների և սովորողների գործունեության 

ճշգրտումն ու շտկումն է՝ հիմնվելով ուսումնառության ընթացիկ արդյունքների վրա: 

Գործունեության շտկումը ենթադրում է ուսուցչի և սովորողների առջև դրված 

ուսումնական խնդիրների համատեղ լուծում՝ արդյունքները բարելավելու 

նպատակով: Առանց հայտորոշման ուսուցիչները չեն կարող անհրաժեշտ 

մակարդակով կիրառել ձևավորող գնահատումը, իսկ ձևավորող գնահատման որակն 

իր հերթին ազդում է միավորային գնահատման արդյունքների վրա: Պահպանելով 

գնահատման իրականացման հետևողականությունը՝ կարելի է հասնել 

ուսումնառության արդյունքների բարձր մակարդակի: Ձևավորող գնահատումը 

ուսուցչի կողմից գնահատման 5 բաղադրիչների պլանավորված և պարբերական 

օգտագործումն է ամենօրյա աշխատանքում: 

·  Ուսուցչի կողմից արդյունավետ հետադարձ կապի ապահովում: 

· Սովորողների ակտիվ մասնակցություն սեփական ուսումնառության 

գործընթացին: 

·  Ուսուցման գործընթացի ճշգրտում և շտկում՝ հաշվի առնելով գնահատման 

արդյունքները: 

· Գնահատման՝ սովորողների մոտիվացիայի և ինքնագնահատականի վրա 

խորքային ազդեցության գիտակցում, որն իր հերթին կարևոր ազդեցություն 

ունի ուսուցման արդյունավետության վրա: 



·    Սովորողների կողմից իրենց գիտելիքները ինքնուրույն գնահատելու 

ունակության ձևավորում:  

Ձևավորող գնահատման առանձնահատկությունն այն է, որ գնահատման 

հնարները կիրառվում են յուրաքանչյուր դասին: Նշանակում է՝ ուսուցիչը և 

սովորողները կարող են արդեն ամենավաղ փուլերից սկսած՝ ազդեցություն ունենալ 

ուսուցման և առհասարակ կրթության որակի բարելավման վրա: Ձևավորող 

գնահատումը կիրառվում է թե՛ ուսուցչի, թե՛ սովորողի համար ընդունելի հնարներով: 

Ուսուցման գործընթացում գնահատման օբյեկտը սովորողի գործունեությունն է (ոչ թե 

սովորողը), որն ուղղված է սովորողի ուսումնառության նպատակի իրագործմանը: 

Հետևաբար, գնահատման բոլոր ձևերի ու տեսակների հիմքը ուսուցման նպատակի 

ձևակերպումն է: Դասի հիմքը ուսուցման նպատակն է. և՛ ուսուցչի և՛ սովորողի ողջ 

գործունեությունը պետք է ուղղված լինի այդ նպատակի իրագործմանը: Նպատակով 

են պայմանավորվում դասի ընթացքը, մեթոդների, միջոցների ու գնահատման 

ընտրությունը: Յուրաքանչյուր դասին ուսուցչի համար կարևոր է խորհել հետևյալ 

հարցերի շուրջ. 

·      Որքանո՞վ են սովորողները հասկացել անցած նյութը: 

·      Ինչպե՞ս կարող եմ ստուգել: 

·      Ո՞ր առաջադրանքն էր դժվար սովորողների համար: 

·  Եթե առաջադրանքը դժվարություն է առաջացրել, ապա ի՞նչ պետք է փոխել 

դասավանդման մեթոդներում: 

Գոյություն ունեն սովորողների ակտիվության մի քանի ուղղություններ. 

 ուսուցման նպատակների և արդյունքների ընկալում,  

 սովորողների կողմից գնահատման չափանիշների ընկալում, 

ուսուցչի կողմից համապատասխան թույլ է տալիս սովորողին դառնալ 

գործընթացի կազմակերպման գործուն մասնակիցը: Վերջնարդյունքները ևս պետք է 

հասկանալի լինեն սովորողներին՝ նրանց դարձնելով գնահատման չափանիշների 

մշակման մասնակից: Նպատակներն ու ակնկալվող արդյունքները պետք է ակնառու 



ներկայացված լինեն (գրատախտակին, պաստառին, էկրանին և այլն), որպեսզի 

ուսուցիչն ու սովորողները հնարավորություն ունենան անդրադառնալու դրանց և 

ստուգելու իրենց ձեռքբերումները: Ձևավորող գնահատումը ուսուցչի և սովորողների 

համատեղ հետադարձ կապի անընդհատությունն է՝ երկկողմ գործունեության 

ճշգրտման, ուսուցման գործընթացի բարելավման և արդյունավետության 

բարձրացման նպատակով: Հետադարձ կապը ուսուցչին հնարավորություն է տալիս 

պատկերացնելու, թե ինչպես է ընթանում ուսուցման գործընթացը, տեղեկատվություն 

է տրամադրում սովորողների ձեռքբերումների և դժվարությունների մասին: 

  

Գործնական պարապմունք 

 

Պատրաստել ցուցադրույթ գնահատման տեսակների մասին: Ներկայացնել 

գնահատման տեսակների կիրառման օրինակներ: 

 

ՀՀ նախադպրոցական ուսումնական  հաստատության գործունեության ներքին ու 

արտաքին գնահատման չափանիշներին ու իրականացման կարգը 

ա/ գործունեության ներքին  գնահատման չափանիշները 

բ/ նախադպրոցական ուսումնական  հաստատության գործունեության արտաքին 

գնահատման չափանիշները 

ՀՀ կառավարությունը 2021թ մայիսի 13-ին կայացած նիստում հաստատել է ՀՀ 

նախադպրոցական ուսումնական հաստատության գործունեության ներքին և 

արտաքին գնահատման չափանիշներն ու իրականացման կարգը: Սահմանվել է, որ 

նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների գործունեության արտաքին 

գնահատում կիրականացվի 2023-2024 ուսումնական տարվանից սկսած: 

Արտաքին գնահատում` վարկանիշային ցանկ 

Համաձայն նոր կարգի` պետական նախադպրոցական ուսումնական հաստատության 

գործունեության արտաքին գնահատումը կատարվում է կրթության պետական 



կառավարման լիազորված մարմնի` ԿԳՄՍ նախարարության կողմից ընտրված 

արտաքին գնահատում իրականացնող անկախ կազմակերպության միջոցով: 

Կազմակերպության ընտրությունը կկատարվի սահմանված կարգով` սահմանած 

գնման առարկայի բնութագրերի հիման վրա` «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 

շրջանակում: 

Ոչ պետական ուսումնական հաստատության գործունեության արտաքին 

գնահատումն իրականացվելու է կրթության պետական կառավարման լիազորված 

մարմնի կողմից երաշխավորված կազմակերպությունների ցանկից տվյալ 

ուսումնական հաստատության հիմնադրի ընտրած կազմակերպության կողմից: 

Արտաքին գնահատման ժամանակ հաշվի են առնվում սաներին մատուցվող կրթական 

ծառայությունների որակի և նախադպրոցական կրթության չափորոշչի 

համապատասխանությունը, ինչպես նաև կրթության տեսչական մարմնի 

իրականացրած ստուգումների արդյունքները: Արտաքին գնահատմանը մասնակցում 

են ծնողները, կրթության պետական և տարածքային կառավարման լիազորված 

մարմինները, տեղական ինքնակառավարման մարմնի և ուսումնական 

հաստատության ներկայացուցիչները` վերջին 5 տարվա գործունեության 

արդյունքների հիման վրա: 

Արտաքին գնահատման արդյունքներն ամրագրվում են հավաստագրի միջոցով: 

Գնահատման չափանիշներով սահմանված միավորների առնվազն 75 տոկոսը 

ստանալու դեպքում հաստատությանը հինգ տարի ժամկետով տրվում է 

հավաստագիր: 

Գնահատման արդյունքների հիման վրա ձևավորվում է վարկանիշային ցանկ, 

որը հրապարակվում է նախարարության կայքում: 

Ներքին գնահատում` ինքնավերլուծություն 



Գործունեության ներքին գնահատումն իրականացնում է ուսումնական հաստատությ

ունը` անկախ դրա կազմակերպական-

իրավական ձևից և ենթակայությունից: Ներքին գնահատումն ուսումնական հաստատ

ության ինքնավերլուծությունն է, որն իրականացվում է տարեկան մեկ անգամ` մինչև 

նոր ուսումնական տարվա սկիզբը։ Ներքին գնահատմանը մասնակցում են ուսումնա

կան հաստատության վարչական և մանկավարժական աշխատողները, սաների ծնող

ները: Նշենք, 

որ ներքին և արտաքին գնահատումն իրականացվում է նախարարության հաստատա

ծ հարցաշարերի հիման վրա: 

Ներքին և արտաքին գնահատման նպատակը նախադպրոցական կրթության բնագավ

առում միասնական պետական քաղաքականության ապահովումն ու նախադպրոցակ

ան կրթության որակի բարելավումն է` կրթական ծառայությունների մատուցման արդ

յունավետության բարձրացմանն ուղղված մրցակցության խթանումը: 

Ուսումնական հաստատության գործունեության ներքին և արտաքին գնահատման 

խնդիրներն են` 

1) կրթական ծառայությունների որակի և արդյունավետության համեմատական 

գնահատումը. 

2) նախադպրոցական կրթության պետական կրթական չափորոշչի պահանջներին 

սաների ճանաչողական ունակությունների, կարողությունների գնահատումը. 

3) ուսումնական գործընթացի կազմակերպման պայմանների և դրանց 

բարելավմանն ուղղված աշխատանքների գնահատումը. 

4) նախադպրոցական կրթական ծրագրերի իրականացման, ուսուցման մեթոդների 

և տեխնոլոգիաների կիրառման արդյունավետության գնահատումը. 

5) մատուցվող կրթական ծառայությունների որակի համապատասխանության և 

կրթական գործընթացի արդյունավետության մասին կրթական գործընթացի 

մասնակիցներին և հասարակությանն իրազեկումը. 



6) ուսումնական հաստատության զարգացման ուղղությունների նախանշման, 

զարգացման ծրագրերի մշակման, իրականացման գնահատումը. 

7) ներքին և արտաքին գնահատման գործընթացին հասարակայնության 

ներգրավումը. 

8) արտաքին գնահատում անցած ուսումնական հաստատությունների 

վարկանիշային ցուցանիշների հրապարակումը: 

  

Գործնական պարապմունք 

 

Քննարկել՝ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐՆ ՈՒ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ» փաստաթղթի  

դրույթները 

  

  

Գնահատման ռուբրիկների մշակում 

Բարձր է գնահատվում ռուբրիկների դերը, որոնք իրենցից ներկայացնում են  

սանդղակներ և սանդղակի յուրաքանչյուր միավորը բնութագրող հատկանիշներ: 

Քանի որ ռուբրիկներով գնահատվում է կատարողականության աստիճանը, 

դրանք տեղեկատվության կարևոր աղբյուր են մանկավարժների, ծնողների և այլ 

շահագրգիռ կողմերի համար, որոնք հնարավորություն են տալիս իմանալու, թե 

աշակերտն ինչ գիտի և ինչ կարող է անել: Ռուբրիկները նաև նպաստում են 

ուսումնառությանը, քանի որ առաջարկում են կատարողականության պարզ 

նպատակակետեր, որոնց աշակերտը կարող է հասնել որոշակի արդյունքի 

դեպքում: Ռուբրիկը որպես գնահատման ձև համադրում է սովորողների 

ըմբռնման որակը, հմտության աստիճանների տարբերակման չափանիշները, 

առաջադրանքների կատարման որակը։ Դրանց միջոցով անընդհատ կապ է 



ստեղծվում աշխատանքի կոնկրետ նմուշների, չափորոշիչների և գնահատման 

չափանիշների միջև` ապահովելով գնահատման մի քանի գործառույթներ՝ 

գնահատում, արժևորում, որակավորում. կարևորում են կատարման ընթացքը, 

վերլուծվում, քննարկվում են գործողությունները, դրանք կատարելու համար 

աշակերտի դրսևորած գիտելիքները, կարողություններն ու հմտությունները։ 

 

Ուսումնառության արդյունքի ռուբրիկներ 

 Սանի արդյունքը գնահատող միավորների սանդղակի /ռուբրիկների/ 

նկարագրական չափանիշների միջոցով կարելի է դատել, թե սանը. 

• Որքանո՞վ գիտի թեմատիկ փաստերը, գաղափարներն ու սկզբունքները, 

• Որքանո՞վ է կարողանում որոշակի առաջադրանքների կատարման 

համար գործադրել անհրաժեշտ հմտություններն ու գործընթացները: 

Սովորողի արդյունքների գնահատման վստահելիության համար հմտության 

աստիճանները պետք է սահմանազատվեն և յուրաքանչյուր հարցի կամ 

առաջադրանքի համար պետք է սահմանվեն միավորներ: Ներկայացնում ենք 

սովորական ռուբրիկի մի օրինակ, որը կարող է գործածվել՝ որոշակի բնագավառում 

սովորողի արդյունքները գնահատելու նպատակով, ինչպես նաև տրված է փոփոխված 

մի տարբերակ. 

 Թեմատիկ իմացություն՝ փաստեր, գաղափարներ, սկզբունքներ. 

4.Խորապես հասկանում է հիմնական գաղափարները, մտքերն ու փաստերը, 

որոնք առկա են այդ առաջադրանքում և այդ հարցերի վերաբերյալ նոր մոտեցումներ է 

առաջարկում: 

3.Լիովին  և ճշգրտորեն հասկանում է հիմնական գաղափարները, մտքերն ու 

փաստերը, որոնք առկա են առաջադրանքում: 



2.Ոչ լիովին է հասկանում հիմնական գաղափարները, մտքերն ու փաստերը, 

որոնք առկա են առաջադրանքում: 

1.Բոլորովին չի հասկանում հիմնական գաղափարները, մտքերն ու փաստերը, 

որոնք առկա են առաջադրանքում: 

Բովանդակային հմտություններ 

4. Վարժված է տվյալ առաջադրանքում կամ իրավիճակում պահանջվող 

ռազմավարության կամ հմտության մեջ: Առանց երկար մտածելու կարող է անսխալ 

կիրառել այդ ռազմավարությունը կամ հմտությունը: 

3. Տվյալ առաջադրանքում կամ իրավիճակում պահանջվող ռազմավարությունը 

կամ հմտությունը կիրառում է առանց էական սխալների: 

2. Մի շարք սխալներ է անում տվյալ առաջադրանքում կամ իրավիճակում 

պահանջվող ռազմավարությունը կամ հմտությունը կիրառելիս: 

1. Բազմաթիվ սխալներ է անում տվյալ առաջադրանքում կամ իրավիճակում 

պահանջվող ռազմավարությունը կամ հմտությունը կիրառելիս: 

Պետք է նկատել, որ ռուբրիկում օգտագործված է գնահատման  4 բալանոց 

սանդղակը, որտեղ 4-ը ցույց է տալիս կատարողականության ամենաբարձր 

աստիճանը, իսկ 1-ը՝ ամենացածրը: Դպրոցները կամ ուսուցիչները իրենք պետք է 

որոշեն, թե որ բալն է անցողիկը: Տրված օրինակում 3-ը կարող է լինել նվազագույն 

ընդունելի միավորը, իսկ 4-ը ՝ գերազանց արդյունք, իսկ 1-ը և 2-ը ցույց կտան թեմատիկ 

և հմտությունների կիրառման առումներով անբավարար վարժվածությունը: 

 

Գործնական աշխատանք 

Առաջադրել մասնակիցներին կազմել ռուբրիկ՝ օգտվելով ներքոհիշյալ  



Ռուբրիկ կազմելու սկզբունքներից. 

 Հստակ ձևակերպեք այն չափանիշները, որ տվյալ աշխատանքի համար պետք 

է գնահատեք: Ռուբրիկի չափանիշները պետք է բխեն ուսումնառության 

ակնկալվող վերջնարդյունքից և լինեն չափելի: 

 Յուրաքանչյուր ռուբրիկ պետք է գնահատի 3 - 10 չափանիշներ: Համոզվեք, որ 

կետերը հստակ տարանջատված են և որոշակիացված: Յուրաքանչյուր 

չափանիշ պետք է կենտրոնանա տարբեր հմտությունների և գիտելիքի վրա: 

 Որոշեք՝ արդյոք վերցնել, թե չվերցնել հարաբերական կարևորություն 

արտահայտող չափանիշ: Յուրաքանչյուր չափանիշին պետք է տրվի 

ամբողջականից որոշ տոկոս, ցանկության դեպքում: 

 Ապահովեք առանձին իմաստալից ուղենիշներ ամեն մի չափանիշ 

գնահատելու համար: 

 Հաջողության և կատարման մակարդակը պետք է հստակորեն դրվեն: 

 Կազմեք աղյուսակ՝ թվարկելով չափանիշները և կատարման մակարդակները: 

 Կիրառեք հստակ և համապատասխան լեզու: 

 Կիրառեք նկարագրական լեզու, որը կլինի գործողության վրա հիմնված, 

որպեսզի ավելի հեշտ կարողանաք միավոր տրամադրել ամեն մի չափանիշի: 

Համոզվեք, որ գնահատման ժամանակ հեշտ կլինի տարբերակել կատարման 

մակարդակները միմյանցից: 

 Սանդղակը ներկայացրեք սովորողներին, բացատրեք չափանիշները և 

ակնկալիքները: 

Ուսումնական թղթապանակների գնահատում 

 

Ուսումնական թղթապանակը հանդիսանում է սանի նպատակադրված 

աշխատանքների ամբողջություն։ Այն ցույց է տալիս սանի ջանքերը, 



առաջընթացը և ձեռքբերումները: Ուսումնական թղթապանակները 

ձևավորվում են․ 

 ցույց տալու համար  ուսումնական առաջընթացը,  

 ուսումնառության իրազեկությունը, 

  անհատի մասին հնարավոր ամբողջական  պատկեր կազմելու  համար, 

 ուսումնական գործընթացի  ճկունությունն ապահովելու համար։ 

Ուսումնական թղթապանակները կարող են նպաստել առավել ընդգրկուն 

գնահատմանը, մեծացնել գնահատման գործընթացը՝ 

 Ընդլայնել հմտությունների շարքը, 

 Ըմբռնել ունակությունները,  

 Աջակցել ուսումնական նպատակների հիմնավորմանը 

 Արտացոլել ժամանակի ընթացքում  փոփոխություններն ու աճը, 

 Քաջալերել դաստիարակ-սան- ծնող կապը,  

 Ապահովել ուսուցման շարունակականությունը 

Ուսումնական թղթապանակ վարումը կատարելու համար  այն կարելի է 

կատարել հետևյալ քայլերով․կազմակերպում և ծրագրավորում, հավաքագրում 

և կուտակում, ընտրություն, արտացոլում, կապ, թղթապանակի ծրագրի 

դիզայն։ 

Գործնական աշխատանք 

Օգտվելով թղթապանակի գնահատման հետևյալ ռազմավարությունից կազմեք 

թղթապանակի  գնահատման մի օրինակ: 

Ռազմավարություններ թղթապանակի գնահատման համար 

 • Որոշե՛ք զարգացման այն ոլորտները, որոնք պետք է գնահատել (օրինակ` խոսք և 

լեզու, վաղ գրաճանաչություն, երևակայություն, հարաբերությունները 

հասակակիցների հետ և այլն): 

 • Որոշե՛ք այն փաստաթղթերը, որոնք լավագույնս կարտացոլեն երեխայի 

զարգացումը (օրինակ` նկարներ, ձեռքի աշխատանք, լուսանկարներ, թելադրված 



պատմվածքներ, ընտրված գրքեր, մանկավարժի գրառումներ, ձայնագրություններ, 

գծապատկերներ, ստուգաթերթեր և այլն): 

 • Երեխաների օգնությամբ ստեղծե՛ք աշխատանքների նմուշօրինակների կանոնավոր 

հավաքածու: Այդ նմուշօրինակները պետք է արտացոլեն զարգացման ոլորտների այն 

ամբողջական ծավալը, որը երեխաները կարող են կատարել: 

 • Մշակե՛ք երեխաների աշխատանքների նմուշօրինակները պահելու հարմար ձև: 

 • Քննարկե՛ք փաստաթղթերը գործընկերների հետ, որպեսզի լրացուցիչ կարծիք 

ստանաք երեխայի զարգացման մասին: 

 • Կապ ստեղծե՛ք երեխաների աշխատանքների և ուսուցման նպատակների միջև: 

 • Որոշե՛ք, թե ինչ բացթողումներ կան զարգացման ոլորտներում: 

 • Հավաքե՛ք այնպիսի տվյալներ, որոնք հստակ և հասկանալի կլինեն բոլորի համար: 

 

 

Գնահատման բաժնի ամփոփման  

Թեստ  

 1 ․Որ հասկացության մասին է. 

 Տեղեկատվություն ստանալու, հավաքելու, վերլուծելու և դրա հիման վրա 

հանրակրթության բովանդակային և կազմակերպչական աշխատանքների 

արդյունքներն ի մի բերելու և վերահսկելու գործընթաց է, որի հիմնական նպատակը 

սովորողների գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների յուրացման ու 

տիրապետման աստիճանի, նրանց անձնային որակների ստուգումն է, ինչպես նաև 

ուսման որակի վերահսկումը: 

ա) Գնահատում  

բ) Բարեփոխում 



գ) Կրթության որակ 

դ) Կրթական չափորոշիչ 

 

2․Ընտրել բաց թողնված բառը: 

____________ ասելով հասկանում ենք կրթակարգով, պետական չափորոշիչով և 

ծրագրերով ներկայացվող պահանջներին սովորողի համապատասխանության 

աստիճանը: 

ա) Գնահատում  

բ) Բարեփոխում 

գ) Կրթության որակ 

դ) Կրթական չափորոշիչ 

3․ Նախադպրոցական կրթության հիմնական նպատակն է՝   

ա/նախադպրոցական տարիքի երեխաների ներդաշնակ՝ ֆիզիկական, բարոյական, 

հոգեկան զարգացումը, դաստիարակությունը, առողջության պահպանումը և 

ամրապնդումը,  դպրոցական ուսուցման նախապատրաստումը: 

բ/ նախադպրոցական տարիքի երեխաների ներդաշնակ՝ ֆիզիկական, բարոյական, 

հոգեկան զարգացումը,  

գ/ դպրոցական տարիքի երեխաների ներդաշնակ՝ ֆիզիկական, բարոյական, հոգեկան 

զարգացումը, դաստիարակությունը, առողջության պահպանումը և 

ամրապնդումը,  դպրոցական ուսուցման նախապատրաստումը: 

 4.Ուսումնական թղթապանակի վարումը կատարելու համար  այն կարելի է կատարել 

հետևյալ քայլերով․ 

ա/խթանում , իրականացում, կշռադատում, կապ, թղթապանակի ծրագրի 

դիզայն։ 



բ/կազմակերպում և ծրագրավորում, հավաքագրում և կուտակում, 

ընտրություն, արտացոլում, կապ, թղթապանակի ծրագրի դիզայն։ 

գ/ընկալում , իմաստավորում , կազմակերպում, կապ, թղթապանակի ծրագրի 

դիզայն։ 

 

5. Նախադպրոցական տարիքի երեխաների զարգացման ընթացքի 

գնահատումն իրականացվում է՝ 

ա/ մանկավարժների կողմից շարունակական զննման,  զրույցի, բանավեճի 

միջոցով: 

բ/ մանկավարժների կողմից շարունակական աշխատանքի, քննարկումների, 

անհատական ուսումնական պլանների միջոցով: 

գ/ մանկավարժների կողմից շարունակական դիտարկման, փաստագրման և 

անհատական թղթապանակների վարման միջոցով: 
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մոտեցումներ. Տեսություններ, մեթոդներ, գնահատում, Ձեռնարկ մանկավարժների և 

ուսանողների համար, ԱՅՌԵՔՍ,Երևան 2003.  Էջ274-404 

3. «Նախադպրոցական կրթության մասին»  օրենքը, Ընդունված է 2020 թվականի 

մայիսի 6-ին  



4.«Հայաստանի հանրապետության նախադպրոցական ուսումնական 

հաստատության գործունեության ներքին եվ արտաքին գնահատման չափանիշներն ու 

իրականացման կարգը» 3 մայիսի 2021 թվականի N 764-Ն 
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«ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՆԵՐ» ԲԱԺԻՆ-40 ժամ 

 
Թեմա դասա

խոսու

թյուն 

գործ

նակ

ան 

Նպատակ Վերջնարդյունք 

1. 

 

Նախադպրոցական 

մանկավարժության 

հասկացությունների 

համակարգը 

2 
 

Ձևավորել 

պատկերացումներ 

մանկավարժության 

հասկացություններ

ի համակարգի 

մասին, սահմանել 

հիմնական 

հասկացություններ

ը  

Մեկնաբանել ն/դ 

մանկավարժության 

հասկացությունների 

համակարգը,  

2. 
Նախադպրոցական 

մանկավարժության 

հիմնախնդիրները 

2 
 

Ծանոթացնել 

նախադպրոցական 

մանկավարժության 

հիմնախնդիրներին, 

նախանշել դրանց 

լուծումները  

Նպաստել 

նախադպրոցական 

մանկավարժության 

հիմնախնդիրների 

լուծմանը, 

մանկավարժական 

աշխատողի 

արդյունավետ 

գործունեությանը, 

հաստատության 

զարգացմանը։ 



3. 
Նախադպրոցական 

տարիքի երեխաների 

դաստիարակության 

բովանդակությունն ու 

մեթոդիկա 

 

2 2 Մանկավարժական 

աշխատողների  

մոտ ձևավորել   

արդյունավետ 

ուսումնադաստիա 

րակչական 

աշխատանքների 

իրականացման 

հմտություններ։   

Կիրառել առավել 

արդյունավետ 

տեխնոլոգիաներ, 

վերլուծել կատարված 

աշխատանքներն 

ուսումնադաստիարա

կչական գործընթացի 

արդյունավետության 

բարձրացման 

նպատակով։ 

4

․ 

Խոսքի զարգացման 

մաթեմատիկական 

տարրական 

պատկերացումների 

ինձ շրջապատող 

աշխարհի, 

երաժշտության, 

ֆիզիկական 

դաստիարակության, 

կերպարվեստ և 

կառուցողական 

աշխատանքի 

մեթոդիկաներ 

    

 Ընդամենը` 8  ժամ 
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ԹԵՄԱ 1․  ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 

Հիմանական հասկացությունները` դաստիարակություն, դաստիարակության 

մեթոդներ, ուսուցման մեթոդներ, կրթություն, կրթության բովանդակություն, 

մանկավարժական գործընթաց, կրթական պետական ստանդարտ, երեխաների 

սոցիալական պաշտպանություն: 

Ն/դ մանկավարժության առաջացումը կապված է  XVII դ. Չեխ մանկավարժ և 

փիլիսոփա Յա.Ա. Կոմենսկու անվան հետ: Իր գիտական աշխատություններում` 

«Համընդհանուր խորհուրդ», «Մեծն դիդակտիկա», «մայրական դպրոց», նա արտացոլել 

է երեխաների դաստիարակության և ուսուցման նպատակներն ու խնդիրները, ձևերն 



ու մեթոդները: Դաստիարակության նպատակը նա համարում էր` արտաքին 

աշխարհի ճանաչումը, առարկաների և սեփական անձին տիրապետելու 

ունակության, բարոյական որակների զարգացումը: 

Դաստիարակության բաղկացուցիչ մասերի թվին Յ.Ա.Կոմենսկին դասում էր` 

կրոնական, բարոյական, գիտական կրթությունը, ընդհանուրի և անհատականի 

ամբողջությունը, անձի համակողմանի զարգացումը, հոգևոր կյանքի 

ուսումնասիրությունը և դրա համապատասխանությունը մանկավարժական 

ազդեցություններին, դաստիարակության և ուսուցման ամբողջականությունը, 

հաջորդականության և հետզհետեականության սկզբունքին, երեխաների տարիքին 

ուսուցման աղբյուրների համապատասխանելիության սկզբունքներին հետևելն, 

ճանաչելիության 3 աղբյուրների` հավատքի, զգացմունքի և գիտակցության 

ամբողջության գիտակցումը:  Յ.Ա. Կոմենսկու մանկավարժական գաղափարների 

հետնորդ դարձավ ռուսական մանկավարժության հիմնադիր Կ. Դ. Ուշինսկին: 

Աշխատանքի, ստեղծագործության, մարդկանց նկատմամբ երեխաների մոտ դրական 

վերաբերմունք ձևավորելու գաղափարներ գտնում ենք Ե.Ի. Իլյինի, Վ.Ֆ. Շատալովի, 

Ս.Ի. Լիսենկովայի, Ի.Պ. Պոդլասնիի, Ֆ.Ա.Ֆրադկինի, Վ.Վ.Կրաևսկու 

աշխատություններում: Խոսելով Ռուսաստանում մանկավարժական մտքի 

զարգացման մասին անհրաժեշտ է կանգ առնել Ն.Կ. Կրուպսկայայի, Ա.Ս. 

Մակարենկոյի, Վ. Ա. Սուխամլինսկու մանկավարժական հայացքների վրա, 

հատվածներ մեջ բերել նրանց աշխատություններից, բացատրել նրանց խոսքերն, 

օրինակ. Ա.Ս. Մակարենկոյի` «Մանկավարժությունը ամենաշարժուն և դիալեկտիկ 

գիտություն է», Կ.Դ. Ուշինսկին կարծում էր, որ «Մանկավարժությունը արվեստ է»: 

Նախադպրոցական մանկավարժությունը որպես գիտություն ունի առարկան, 

խնդիրները, գործառույթները, աղբյուրները, մեթոդները, կատեգորիաները: Ն/դ 

մանկավարժությունը ուսումնասիրում է ուսուցման և դաստիարակության 

գործընթացը, դրա նպատակները, խնդիրները, բովանդակությունը, 

սոցիալականացման ձևերը, իրականացման տեխնոլոգիան, երեխայի անձի 

զարգացման վրա դաստիարակության, ուսուցման և կրթության ազդեցությունը: 

Ն/դ մանկավարժության  առարկան դաստիարակության գործընթացն է, նրա 

նպատակը, խնդիրները, բովանդակությունը, ձևերը, մեթոդները, նախադպրոցական 

տարիքի երեխաների դաստիարակության միջոցները: 



Նախադպրոցական մանկավարժության օբյեկտն է երեխան ծնվելուց մինչև 

նախադպրոցական տարիք ընկած ժամանակահատվածը, որի զարգացումը 

պայմանավորված է դաստիարակչական հարաբերություններով: 

Նախադպրոցական մանկավարժության խնդիրներն են`  

Նպաստել երեխաների դաստիարակությանն ու ուսուցմանը ծնվելուց մինչև 

դպրոցական տարիք (տեսական և պրակտիկ ասպեկտ) ժամանակակից 

հասարակության պահանջներին համապատասխան: 

Ուսումնասիրել կրթական գործընթացի տենդենցներն ու հեռանկարները, որպես 

երեխաների ուսուցման և դաստիարակության հիմնական ձև: 

Մշակել նախադպրոցական տարիքի երեխաների ուսուցման և դաստիարակության 

նոր հայեցակարգեր և տեխնոլոգիաներ: 

Ն/դ մանկավարժության գործառույթներն են` նկարագրող-կիրառական, 

(դաստիարակության ծրագրերի կրթական գործընթացի տեխնոլոգիաների և 

մոդելների գիտական նկարագրությունը), կանխատեսողը  (կրթական գործընթացի 

թարմացման և մոդեռնիզացման, կատարելագործման ճանապարհների գիտական 

կանխատեսումը), ստեղծագործ վերափոխողը (կանխատեսումը, գիտական 

հետազոտությունների անցկացումը, նոր տեխնոլոգիաների ստեղումը): 

Ն/դ մանկավարժության աղբյուրներն են` ժողովրդական մանկավարժությունը, 

կրոնական մանկավարժությունը, մանկավարժության արտասահմանյան և 

հայրենական պատմությունը, մանկավարժական պրակտիկ էքսպերիմենտալ 

հետազոտությունները, հարակից գիտությունների տվյալները երեխաների 

հոգեբանությունը, անատոմիան և ֆիզիոլոգիան, հիգիենան և այլն: Մանկավարժ-

նորարարների գաղափարների ազդեցությունը ուսուցման դաստիարակության 

տեսության և պրակտիկայի զարգացման վրա: 

ԹԵՄԱ 2․ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

Նախադպրոցական տարիքային մանկավարժության առաջին օղակն է, որն 

ուսումնասիրում է նախադպրոցական տարիքի երեխաների զարգացման 

դաստիարակության և ուսուցման օրինաչափություններն ու 

առանձնահատկությունները: Նախադպրոցական մանկավարժության գիտական 

հիմնադիրն է ` Յան Ամոս Կոմենսկին, որն առաջինը իր «Մայրական դպրոց » 

գիտամեթոդական աշխատության մեջ ներկայացրեց նախադպրոցականի 



դաստիարակության մանկավարժական մոտեցումների համակարգ Ա մեթոդական 

հանձնարարականներդ ժամանակակից նախադպրոցական մանկավարժությունը 

զարգանում է բուռն տեմպերով, մի շարք հարակից գիտությունների հետ փոխկապված 

, որոնց գիտական տվյալներն ու արդյունքները լրամշակում  և հարստացնում են 

նախադպրոցական մանկավարժության գիտական հենքը (բազան) : Անքակտելի է 

նախադպրոցական մանկավարժության կապը հոգեբանության հետ, մասնավորապես 

` տարիքային Ա մանկավարժական հոգեբանության հետ, զարգացման և անձի 

հոգեբանության, ինչպես և սոցիալական և կիրառական հոգեբանության հետ: 

Նախադպրոցական մանկավարժությունը սերտ կապված են մի շարք կենսաբանական 

և բժշկական գիտությունների հետ որոնց ուսումնասիրության օբյեկտը ինչպես և 

մանկավարժությանը, մարդն է, երեխան : Դրանցից են. Անատոմիան և ֆիզիոլոգիան, 

գենետիկան և էկոլոգիան, բժշկագիտութունը, մանկաբուժությունն ու հիգիենան: Իբրև 

հումանիտար գիտությունը նախադպրոցական մանկավարժությունն առնչվում է 

հասարակական գիտությունների ` փիլիսոփայության և մարդաբանության, 

սոցիոլոգիայի, բարոյագիտության և գեղագիտության հետ: Հետաքրքիր է նաև 

նախադպրոցական մանկավարժության համագործակցությունը ճշգրիտ 

գիտությունների հետ, որոնց հստակ մեթոդներն ու գնահատման եղանակները 

ներթափանցում են նախադպրոցական մանկավարժության ոլորտ զգալի 

արագությամբ և նպաստում մանկավարժական ցանկացած գործնթացի նախնական 

մոդելի մշակմանը և գիտափորձի արդյունքների օբյեկտիվ գնահատմանը: 

Բնականաբար, նախադպրոցական մանկավարժությունը զարգանում է 

մանկավարժական գիտությունների հետ սերտ կապված , հիմք ընդունելով դրանց 

տեսական հիմունքերը  

և մեթոդական առանձնահատկությունները: ՆԴ մանկավարժության անբաժանելի 

մասն են կազմում նախադպրոցականի դաստիարակության մասնավոր 

մեթոդիկաները : 

Երեխայի խոսքի զարգացման տեսությունը և մեթոդիկան: 

Երեխայի ֆիզիկական դաստիարակության տեսությունը և մեթոդիկան: 

Երեխայի երաժշտական դաստիարակության տեսությունը և մեթոդիկան: 

Երեխայի մաթեմատիկական պատկերացումների զարգացման տեսությունը և 

մեթոդիկան: 

Նախադպրոցականի էկոլոգիական կրթության տեսությունը և մեթոդիկան: 



Մանկան ստեղծագործության զարգացման տեսությունը և մեթոդիկան: 

Նախադպրոցական կրթությունը կրթական համակարգի առաջին օղակն է, որի 

հաջողություններով է պայմանավորված ողջ կրթական համակարգի առաջընթացը: 

Կրթական ցանկացած բարեփոխում սկիզբ է առնում և փորձարկվում է ՆԴ կրթության 

ոլորտում: ՆԴ կրթության տարաբնույթ խնդիրների մշակմամբ և իրականացմամբ 

զբաղվում է ՆԴ մանկավարժությունը: ՆԴ մանկավարժության գիտական 

ուսումնասիրությունների դաշտն է կազմում մանկավարժական այն բոլոր 

գործընթացները որոնք ուղղված են նախադպրոցահասակ երեխաների զարգացմանն 

ու կրթությանը: ՆԴ մանկավարժության առարկան է ՆԴ տարիքի երեխաների 

դաստիարակության և ուսուցման գործընթացների համակարգը: Գիտության 

կարևորագույն գործառույթները բխում են գիտության առարկայից և կանխորոշում են 

մանկավարժական խնդիրների իրականացման մոտեցումներն ու 

առանձնահատկությունները: 

Նախադպրոցական մանկավարժության հիմնական գործառույթներն են` 

ՆԴ կրթության համակարգի զարգացման ուղղություների կանխատեսումը և 

նախագծումը: 

ՆԴ կրթության չափորոշիչի մշակումը: 

ՆԴ դաստիարակության հայեցակարգի նոր մոտեցումների և տեխնոլոգիաների 

մշակումը: 

ՆԴ ուսուցման և կրթության տեսության և մեթոդիկայի կատարելագործումը, 

ուսուցման ժամանակահունչ եղանակների մշակումը:   

Նախադպրոցականի համակողմանի զարգացման մանկավարժական պայմանների 

ապահովումը: 

«Ընտանիք - մանկապարտեզ» հարաբերություների լրամշակումը, 

համագործակցության նոր եզրերի մշակումը: 

Ամփոփելով նախադպրոցական մանկավարժության գործառույթները, կարելի է նշել, 

որ դրանք կրթող, դաստաիարակող և ուսուցանող բնույթի են և ուղղված են 

նախադպրոցականի լիարժեք ֆիզիկական, հոգեկան և սոցիալական զարգացմանը: 

Նախադպրոցական մանկավարժության գործառույթներից օրինաչափորեն 

առանձնացվում են նախադպրոցական մանկավարժության նպատակն ու խնդիրները: 



Նախադպրոցական մանկավարժության օբյեկտը նախադպրոցահասակ երեխան է` 

ծնված պահից մինչ դպրոց հաճախելը: Նախադպրոցական մանկավարժությունն, 

ինչպես և մանկավարժության ցանկացած բնագավառ, ենթադրում է երեխայի 

տարիքային և անհատական առնձնահատկությունների գիտական 

ուսումնասիրությունների անհրաժեշտություն, ժառանգված նախադրյալների, 

հակումների և նախասիրությունների բացահայտում, զարգացման անհատական 

ուղիների նախագծում: Նախադպրոցահասակ երեխաներին բազմակողմանի 

ուսումնասիրելու համար մանկավարժից պահանջվում է ոչ միայն 

գիտամանկավարժական հետազոտությունների մեթոդիկայի իմացություն այլև 

<<երեխաների աշխարհի>> ինքնուրույնության և ինքնատիպության ընդունում, 

յուրաքանչյուր երեխայի անկրկնելիության գիտակցում: Նշված տրամաբանության 

հիմման վրա երեխայի զարգացումն ընկալվում է, հետևաբար հետազոտվում և 

գնահատվում է որպես նրա ներքին և արտաքին <<Ես>>-ի ներդաշնակ երկխոսություն, 

որի ընթացքում ընդունելի չէ արտաքին որևէ հարկադրանք և մերժելի է թելադրանքը: 

<< Երեխաների աշխարհ>> ներխուժելու համար առաջին հերթին անհրաժեշտ է 

հրաժարվել հաղորդակցման ճնշող ոճից և հաստատել փոխվստահելի 

հարաբերությունների և համագործակցության մթնոլորտ: Երեխան, 

ուսումնասիրությունների ենթարկվելով իր համար բնական պայմաններում, 

շեշտադրված չի գտնվում հետազոտողի ուշադրության կենտրոնում, չի զգում իրեն 

ուղղված հատուկ վերաբերմունքը և բոլորովին չընկճվելով ընկերաբար տրամադրված 

իրեն ուսումնասիրողի ներկայությունից դրսևորում է սովորական վարքագիծ: Նա 

ազատ շփվում է, մասնակցում համատեղ ընթացող աշխատանքին, ցուցաբերում է 

հետաքրքրասիրություն և ակտիվություն: Իր համար սովորական և հարազատ 

միջավայրում նախադպրոցականը ակտիվ դերում է, այսինքն, հանդես է գալիս 

համատեղ գործունեության սուբյեկտի կարգավիճակում: Երեխան կարող է լինել 

օբյեկտի դերում միայն նպատակային ուսումնասիրությունների և հատուկ 

նախատեսված ու կազմակերպված մանկավարժական ներգործության դեպքում, երբ 

ստիպված է լինում ենթարկվելու հետազոտողի հրահանգներին և պահանջներին: 

Մնացած դեպքերում երեխան գերագույն ցանկությամբ և ամենայն ակտիվությամբ է 

ներգրավվում համատեղ գործունեության մեջ և դրսևորվում ուրույն մտածելակերպ և 

վարքագիծ: Մեծահասակների հետ համատեղ գործունեության ընթացքում նա հանդես 

է գալիս ոչ միայն մանկավարժական ներգործությունն ընկալողի, այն է` երեխան 

ցանկացած մանկավարժական գործընթացում հանդես է գալիս համատեղ 

գործունեության սուբյեկտի դերում: 



Դաստիարակությունը նպաստում է սոցիալական փորձի յուրացմանն ու սեփական 

փորձի ձեռքբերմանը, այն երեխայի սոցիալականացման հզոր միջոց է: 

Դաստիարակությունը սոցիալականացման անբաժանելի մասն է, նպատակաուղղված 

սոցիալականացման կարևորագույն պայմանը: Նախադպրոցական տարիքում 

երեխայի սոցիալականացումն ընթանում է տարբեր եղանակներով, որոնցից առավել 

կարևորվում է հասակակիցների սոցիալական խմբի ակտիվ ներգործությունը: 

Հասակակիցների հետ հաղորդակցման ընթացքում երեխայից նույնպես պահանջվում 

է ակտիվ դիրքորոշում` նրանց հետ որոշակի հարաբերություններ հաստատելու և 

համագործակցելու համար: Երեխայի ակտիվությունն ու ակտիվ դիրքորոշումը 

առավելագույն չափով դրսևորվում է հասակակիցների հետ համատեղ 

գործունեության ընթացքում: 

Այսպիսով, երեխան իր սոցիալականացման գործընթացում նւոյնպես հանդես է գալիս 

սուբյեկտի դերում: Երեխայի ակտիվ դիրքորոշման միտումն անպատճառ պետք է 

հաշվի առնվի ցանկացած բնույթի մանկավարժական գործընթաց կազմակերպելիս և 

մանկավարժական գործունեության ընթացքում: Մանկավարժական 

գործունեությունն, ըստ էության, ինչպես և մանկավարժական գործընթացը 

փոխներգործություն է` կառուցված երկկողմանի վստահելի հարաբերությունների և 

մանկավարժական ռեֆլեքսիայի հիմման վրա: Մանկավարժական գործընթացի երկու 

կողմերն էլ գտնվում են նույն հարթության վրա և հանդես են գալիս համատեղ 

գործունեության սուբյեկտների դերում: Մանկավարժական գործունեության 

ընթացքում մանկավարժը << օրինակելի նմուշ>> չէ, նա ներգործող 

անհատականություն է ` պատրաստ ընդունելու հակադարձ ներազդում: 

Մանկավարժը գործընկեր է ` գիտակցում և ընդունում է երեխայի ինքնատիպությունն 

ու առանձնահատկությունները, խրախուսում է երեխայի ինքնուրույնությունները  ու 

ինքնահաստատման ճիգերը, ջանում է հասկանալ և հասկանալի լինել, պատրաստ է 

հաղորդակցման և համագործակցության: Նշված տրամաբանությամբ կազմակերպվող 

մանկավարժական գործունեության նշանաբանն է. << Մենք տարբեր ենք, մտածում ենք 

տարբեր, սակայն փորձում ենք հասկանալ և օգնել միմյանց>>:  

Երեխան լույս աշխարհ է գալիս անօգնական, սակայն բարձր ընկալունակությամբ և 

մարդկային փորձը յուրացնելու բոլոր հնարավորություններով: Մարդկային փորձը 

ձեռք է բերվում մանկության երկարաձիգ տարիների ընթացքում, մեծահասակների 

ակտիվ մասնակցության և ուղղորդման շնորհիվ: 

Կենդանիների ձագերի մանկության շրջանը կարճատև է և նրանք արագ են 

հարմարվում կյանքի նոր պայմաններին և շուտափույթ անջատվում ծնողներից: 



Կենդանիների ձագերի կախվածությունը ծնողներից բնազդային է` պայմանավորված 

տեսակի պահպանման անհրաժեշտությամբ : Կ.Լորենցի հանրահայտ 

հետազոտություններն ուղղված պարզելու <<Իմփրիթինգ>> երևույթի էությունը, 

ապացուցում են որ նորածին բադիկներն գնում են տեսադաշտում գտնվող ցանկացած 

շարժվող առարկայի (գնդակի, խաղալիքի) կամ շնչավորի հետևից, առանց 

տարբերակելու ծնողին: Հետևաբար, շարժը ոչ թե կախվածություն է կամ պահանջ, այլ 

ընդամենը` բնազդ: 

Երեխաներին ի տարբերություն կենդանիների ձագերի, բնորոշ են հետաքրքիր 

բնության մեջ նախադեպը չունեցող հատկություններ, որոնք խոսում են մարդկային 

տեսակի պահպանման ձեռքբերովի եղանակների մասին: Դրանք գոյանում են 

աստիճանաբար, զարգացման պոստնատալ շրջանում` հասարակության հետ 

հարաբերվելու արդյունքում: Նշված հատկություններից առավել կարևորվում է միայն 

երեխաներին բնորոշ պատկերային հիշողությունը` էյդետիզմի երևույթը (<<eidos>> - 

հունարենից թարգմանաբար նշանակում է պատկեր, կերպար), որն իրենից 

ներկայացնում է ընկալված պատկերներն մտապահելու ընդունակություն նույնիսկ 

այն դեպքում, երբ դրանք բավական ժամանակ բացակայում են տեսադաշտից: 

Պատկերային հիշողության շնորհիվ երեխան ընկալում է աշխարհի 

բազմազանությունը իր գունեղ երանգավորմամբ և երկար պահպանվում է այն 

հիշողության մեջ: Պատկերային հիշողության ընդունակությունն ունի զարգացման 

լայն հնարավորություններ վաղ և ն/դ տարիքում, քանի որ այս շրջանում է երեխան 

ճանաչում աշխարհը, փորձում այն առավելագույնս ընկալել և մտապահել: 

Պատկերային հիշողությունը արդյունավետ գորում է այն դեպքում երբ 

մեծահասակների կողմից անընդհատ ընդլայնվում է ակտիվացվում է ընկալման 

տեսադաշտը: Պատկերային հիշողության զարգացումը նպաստում է երեխայի 

հետագա ընդհանուր զարգացմանը:  

Ն/դ տարիքը բնութագրվում է բուռն զարգացմամբ: Վաղ և ն/դ տարիքի երեխաները, 

կարծես շտապում են ամեն ինչ իմանալ, ջանում շուտ մեծանալ և <<մարդ>> դառնալ, 

զարգանում են արագ և ինտենսիվ: Զարգացման արագընթաց բնույթն ու օրեցօր 

փոփոխությունները պատշաճ ուսումնասիրելու և դրանք կարգավորելու նպատակով 

ն/դ մանկավարժությունը ն/դ տարիքը բաժանում է զարգացման հետևյալ տարիքային 

շրջանների.  

Վաղ տարիք (0-2 տարեկան)  

Կրտսեր ն/դ տարիք (2-4 տարեկան) 



Միջին ն/դ տարիք (4-5 տարեկան) 

Ավագ ն/դ տարիք (5-6 տարեկան) 

Վաղ տարիքի երեխաների զարգացման և դաստիարակության խնդիրները մշտապես 

եղել են հոգեբանների և մանկավարժների ուշադրության կենտրոնում: Վաղ տարիքը 

երեխայի ամենակարևոր շրջաններից մեկն է, որի նշանակությունն անգնահատելի է 

նրա հետագա լիարժեք զարգացման համար: Վաղ տարիքում տեղի է ունենում 

մարդուն բնորոշ բոլոր հոգեֆիզիոլոգիական գործընթացների բուռն  զարգացում, 

ձևավորվում են սոցիալական վարքի առաջին նմուշները, ձեռք են բերում անձնային 

հատկություններ, որոնք ենթակա են զարգացման հետագա տարիքային փուլերում: 

Երեխայի զարգացումը վաղ տարիքում պայմանավորված է նրան խնամող 

մեծահասակների ամնիջական մասնակցությամբ, որոնց մանկավարժական 

գիտելիքներից ու կարողություններից են կախված նրա հաջողություններն ու 

նվաճումները: Զ.Ֆրոյդը համեմատում է վաղ տարիքի դերը մարդու կյանքում 

ինքնաթիռի թռիչքի հետ, նշելով, որ ինչպես ինքնաթիռը հաջող վայրէջք կատարել չի 

կարող, եթե վերասլացքն անհաջող է , այդպես էլ երեխայի զարգացման առաջընթացը 

պայմանավորված է վաղ տարիքի հաջողություններով: Վաղ տարիքի երեխաներին 

բնորոշ են զարգացման հետևյալ առանձնահատկությունները: 

Ֆիզիկական և հոգեկան զարգացման սրընթաց բնույթը, նշված գործընթացների 

փոխպայմանավորվածությունը և փոխազդեցությունը: Առաջին երկու տարիների 

ընթացքում է երեխան սովորում տեղաշարժվել ուղղաձիգ քայլքի միջոցով, 

հաղորդակցվել խոսքի օգնությամբ, հարաբերվել առարկայական աշխարհի հետ, 

կառավարել սեփական մարմինը և արձագանքել աշխարհին հույզերով: Դառնում է 

ինքնուրույն, համեմատաբար անկախանալով մեծահասակներից: Այս տարիքում 

ֆիզիկական զարգացման ձեռքբերումները դրդում են հոգեկան ակտիվության, իսկ 

հոգեկանի զարգացման լիարժեք ընթացքը նպաստում է երեխայի օրգանիզմի 

ամրապնդմանը, ֆիզիկական աճին: Ֆիզիկական, ինչպես նաև հոգեկանի զարգացման 

հիմքում ընկած է նյարդային համակարգի հասունացումը, բարձրագույն նյարդային 

գործունեությունը: 

Երեխան վաղ տարիքում մեծանում է նոր, պարբերաբար փոփոխվող պայմաններում, 

որոնք իր համար անծանոթ են` անբարենպաստ: Անբարենպաստ են, օրինակ 

փոփոխական բնակլիմայական  պայմանները,ինֆեկցիոն  հիվանդությունները, 

բնակատեղի կտրուկ փոփոխությունը, պարբերաբար նորացվող սնունդը և այլն: 

Կյանքի առաջին ամիսներին վաղ տարիքի երեխան ունենալով բարձր 



դիմադրողականություն, այնուամենայնիվ հակված է հիվանդությունների, կտրուկ 

արձագանքում է փոփոխվող պայմաններին և միայն ծնողների ներկայությամբ   է նա 

հանգիստ և պաշտպանված: 

Վաղ տարիքը` պայմանական ռեֆլեքսների ձևավորման շրջան է : Պայմանական 

ռեֆլեքսների միջոցով իրականացվում է երեխայի ֆիզիոլոգիական կապն արտաքին 

աշխարհի հետ: Պայմանական ռեֆլեքսների ձևավորվող համակարգը նպաստում է 

վարքի ընդունված ձևերի յուրացմանը, կողմնորոշմանը տարածության մեջ: 

Վաղ տարիքի երեխաներին բնորոշ է զգայական գործառույթների  բուռն զարգացում, 

որոնք առաջանցիկ են շարժումների հետ համեմատությամբ (կենդանիների մոտ ճիշտ 

հակառակն է ): Զգայական գործընթացների առաջնային զարգացումն ապահովում է 

հուզական աշխարհի ճանաչումը և նպաստում առարկայական աշխարհի անմիջական 

ընկալմանը: Կյանքի առաջին տարում արդեն ձևավորվում է տարիքի համար 

կենտրոնական, առարկայական աշխարհի ընկալման ճանաչողական գործառույթը: 

Զգայարանների գործունեության արդյունքում ձևավորվում է տեսողական և 

լսողական, համի և հոտի, գունային և տարածական զգայություններ, որոնք 

իմաստավորում են աշխարհճանաչման գործընթացը: Երեխայի մտավոր զարգացման 

հիմքում ընկած է զգայությունների և ընկալման զարգացումը: Պատահական չէ, որ 

մտավոր դաստիարակության հայտնի համակրգերը կառուցված են զգայական 

զարգացման, մասնավորապես զգայական նմուշների յուրացման հիմման վրա:  

Վաղ տարիքը երեխայի երկրորդ ազդարարային համակարգի խոսքի բուռն 

զարգացման շրջանն է: Եթե մեկ տարեկան երեխան օգտագործում է 110-115 բառ ապա 

3 տարեկան երեխայի ակտիվ բառապաշարը բաղկացած է 1000-ից ավելի բառերից: 

Ակտիվ խոսքի կարողությունները պայմանավորված են աստիճանաբար հարստացող 

պասիվ բառապաշարով, որը զգալի հզոր է ակտիվից: Խոսքի ձևավորումը վաղ 

տարիքում ընթանում է հետևյալ հաջորդականությամբ, սկզբից ընկալվում և 

յուրացվում է բառերի իմաստային նշանակությունը և այդ բառերն իրենց տեղն են 

գտնում երեխայի պասիվ բառապաշարում, որից հետո համապատասխան հարմար 

իրավիճակում դրանք ակտիվանում են, այն է` սկսում են օգտագործվել ակտիվ 

խոսքում և փոխանցվում են կարծես երեխայի ակտիվ բառապաշար: 

Վաղ տարիքի ամենակարևոր ձեռքբերումը խոսքային հաղորդակցումն է, որն 

արդյունք է խոսքի տիրապետման և մտածողության զարգացման: Խոսքի միջոցով 

արտահայտվում է նաև երեխայի զգայական փորձն ու հիշողությունը: Հիշողության և 



ուշադրության զարգացման շնորհիվ երեխան մտածում է և փորձում խոսքի միջոցով 

բացատրել սեփական գործողությունները: 

Վաղ տարիքում ձևավորվում է առարկայական գործունությունը, որը նպաստում է 

երեխայի հոգեկան զարգացմանը և համարվում է առաջատար վաղ մանկության 

շրջանում: Առարկայական գործունության զարգացումն ընթանում է ընդօրինակման 

եղանակով և պայմանավորված է մեծահասակների խոսքային հաղորդակցմամբ: 

Ընդօրինակումը, ըստ Տ.Ի.Գորբատենկոյի, վաղ տարիքի երեխաների զարգացման, 

ինոնուրույնության դրդող հիմնական մեխանիզմն է: Առարկայական գործունությունը 

հիմք է հանդիսանում նաև ն/դ մանկության շրջանում առաջատար` խաղային 

գործունեության ձևավորման համար: Խոսքային գործունեության տարրերը սկսում են 

դրսևորվել երեխայի առարկայա-խաղային ակտիվության պայմաններում, երթ 

ինքնուրույն առարկայական գործողությունների արդյունքում առարկանեիր 

նկատմամբ առաջանում է խաղային վերաբերմունք: Երեխայի առարկայա- խաղային 

ակտիվությունը դրսևորվում է հետևյալ ձևով. 

Երեխան  փորձում է առարկաներն օգտագործել տարբեր նպատակներով: 

Համադրում և հաճախ միավորում է առարկաների հիմնական գործառույթները: 

Փորձում է գտնել առարկաների կիրառման հետաքրքիր եղանակներ, վերագրելով 

դրանց  անսովոր նոր գործառույթներ: 

Առարկաները սկսում է օգտագործել որոշակի դերային նշանակությամբ: 

Շնչավորում է առարկաները և շփվում դրանց հետ խոսքի միջոցով, խոսում է ` 

բացատրելով սեփական գործողություններն ու նպատակներն, վերաբերվում նրանց 

իբրև շնչավոր մասնակիցների: 

Խոսքային հաղորդակցման և նշված վերաբերմունքի արդյունքում կառուցվում է 

սյուժե: 

Առարկաների բազմաֆունկցիոնալ օգտագործման հիման վրա ձևավորվում է 

առարկաները մեկը մյուսով փոխարինելու կարողությունը, փոխարինման 

գործառույթը դառնում է գերակշռող խաղային գործունեության ընթացքում: 

Վաղ տարիքը երեխայի անձնավորության ձևավորման առաջին փուլն է, քանի որ 

առաջին սոցիալական փորձը նույնպես ձեռք է բերվում այս տարիքում ; 

Ն.Մ.Շչելովանովի հետազոտությունների համաձայն երեխայի առաջին սոցիալական 



արձագանքը դրսևորվում է 1.5 – 2 ամսականում: Այն սոցիալական պահանջմունքների 

բավարարման կանչ է և դրսևորվում է հուզաշարժողական հետևյալ ռեակցիաների 

ձևով. 

Ձեռքերի և ոտքերի ակտիվ շարժումներով: 

Դիմախաղով, մասնավորապես, ժպիտով և աչքերի փայլով: 

Առանձին հնչյունների անմիջական արտաբերմամբ: 

Վաղ տարիքի երեխայի նյարդային համակարգին բնորոշ է նյարդային գործունեության 

անհավասարակշռվածությունը, դրանով է  պայմանավորված փոքր երեխաների ցածր 

աշխատունակությունը: Միևնույն ժամանակ,երեխայի բարձրագույն նյարդային 

գործունեությանն առանձնահատուկ է բարձր ճկունություն և ընկալունակություն: 

Վաղ տարիքի երեխաների հիմնական ձեռքբերումներն են. 

Ուղղաձիգ քայլքն ու խոսքային հաղորդակցման կարողությունները : 

Առարկայական աշխարհընկալումը, որն այս տարիքի կենտրոնական իմացական 

գործառույթն է : 

Զգայական գործառույթների առաջնային զարգացմամբ պայմանավորված է բարձր 

հուզականությունը: 

Ակտիվ խոսքի առարկայական գործունեության հիման վրա ձևավորվող ակնառու- 

գործնական մտածողությունը: 

Մեծահասակների հետ հաղորդակցման ընթացքում ձեռքբերվող և աստիճանաբար 

հարստացող սոցիալական փորձը, որը երեխայի հասարակական կյանքում 

դրսևորվում է ինքնուրույնությամբ և ակտիվությամբ: 

Գործունեության նոր ձևերի դրսևորումները, որոնք արդյունք են զարգացած 

առարկայական գործողությունների, կուտակված հասարակական փորձի, ինչպես 

նաև հիշողության և երևակայության զարգացման: 

Գիտակցության խորհրդանիշային գործառույթը, <<Ես ինքս>> գիտակցության 

դրսևորումները: 

Սոցիալական փորձի առաջին դրսևորումները` հույզերը, սովորությունները և 

կրկնվող գործողություններն ու արարքները 



Կրտսեր նախադպրոցականի հոգեկանի (2-4 տարեկան երեխաներ) զարգացումն 

ընթանում է ինքնուրույնության հաստատման ուղղությամբ: Առաջատար է խաղային 

գործունեությունը, որը նպաստում է աշխարհճանաչմանը և հասակակիցների հետ 

հարաբերությունների ձևավորմանը: Յուրահատուկ են այս տարիքում <<3 

տարեկանի>>  ճգնաժամային դրսևորումները` մերժողականությունը (նեգատիվիզմը), 

կամակորությունը, եսասիրությունը, որոնք օրինաչափ են ճգնաժամի հաղթահարման 

ընթացքում և կարող են հանդես գալ որպես կրտսեր նախադպրոցականի զարգացման 

աստիճանը բնորոշող, ախտորոշիչ չափանիշներ: Դաստիարակության խնդիրները 

բխում են նշված առանձնահատկություններից և պահանջում են գործիմաց մոտեցում 

երեխայի ինքնուրույնության զարգացման և ճգնաժամի հաղթահարման գործում: 

Դաստիարակության մնացած խնդիրները լրացնում և մասնավորում են նշված երկու 

խնդիրների իրականացման գործընթացը: 

Միջին ն/դ տարիքում երեխայի զարգացմանը առավելապես նպաստում է հոգեկան 

գործընթացներից` հիշողության և երևակայության զարգացումը: Նշված իմացական 

գործընթացներն ուղղված են զգայական փորձի վերլուծությանը, տարրական 

պատկերացումների ձևավորմանը և առարկաների և երևույթների միջև գոյություն 

ունեցող պատճառ-հետևանքային կապերի բացահայտմանը: Հոգեկանի զարգացման 

էական փոփոխություններն օրինաչափորեն նպաստում են ակնառու-պատկերային 

մտածողության զարգացմանը, որը ն/դ տարիքում դառնում է գերիշխող: Ակնառու-

պատկերային մտածողությունը դրսևորվում և զարգացման է ենթարկվում խաղային 

գործունեության ընթացքում: Սյուժետային խաղերում, դերային աշխարհընկալման 

արդյունքում ձևավորվում են հասակակիցների հետ հաղորդակցվելու և 

համագործակցելու կարողություններ, որոնք որակապես փոխում են երեխայի 

աստիճանաբարբարդացող հասարակական հարաբերությունները: Զգալի 

փոփոխության է ենթարկվում միջին ն/դ-ի հուզական ոլորտը: Ինչպես նշում է 

Լ.Ս.Վիգոտսկին 5 տարեկանի շեմին տեղի է ունենում երեխայի… <<զգացմունքների 

իմաստավորում (ինտելեկտուալիզացիա) >>,  և նա ընդունակ է դառնում բացատրելու 

սեփական ապրումները, հասկանալու դիմացինի հուզական վիճակն ու 

զգացմունքներն: Դաստիարակության խնդիրներն այս տարիքում հիմնականում 

ուղղված են երեխայի սեփական փորձի (զգայական, իմացական, սոցիալական) 

ձեռբերմանն ու իմաստավորմանը, այն է ներքնայնացմանը: 

Ավագ նախադպրոցական տարիքում երեխայի զարգացումը, նրա հիմնական 

ձեռքբերումները պայմանավորված են կամածին բնույթի հոգեկան գործընթացներով: 

Բուռն զարգացող կամածին հոգեկան գործընթացները նպաստում են երեխայի 



գործունեության և վարքագծի կարգավորմանը, դրդապատճառային ոլորտի  

վերակառուցմանը: Երեխայի դրսևորումներին բնորոշ են դառնում կամային 

հատկություններ, որոնք դրդում են մտածված և նպատակաուղղված 

գործողությունների, կարգավորում են երեխայի վարքը: Ավագ ն/դ-ը փորձում է 

ծրագրել սեփական գործողություննորը, նախապես վերլուծելով ու 

համապատասխանեցնելով դրանք ներքին ցանկություններին և պահանջմունքներին: 

Ավագ ն/դ-ի վարքագիծը գիտակցված բնույթի է, այն կառավարելի իր, հետևաբար և 

մանկավարժի կողմից: Այս տարիքում ընդլայնվում են երեխայի իմացական 

հետաքրքրությունները, զարգանում ինտելեկտուալ կարողություններն ու 

ստեղծագործական ընդունակությունները, աստիճանաբար ձևավորվում են 

տրամաբանական աշխարհճանաչման մեխանիզմներ, որոնք նպաստում են 

ուսումնական գործունեության տարրերի դրսևորմանը: 6-7 տարեկանում լիարժեք 

զարգացած երեխան պատրաստ է կազմակերպված սիստեմատիկ ուսուցմանը 

դպրոցում: Էական փոփոխություններ են տեղի ունենում ավագ ն/դ-ի 

անձնավորության ձևավորման գործընթացում: Սեփական սոցիալական փորձը 

վերլուծելու և մտածված հարաբերություններ հաստատելու կարողությունները 

փոխում են զարգացման սոցիալական իրադրությունը, երեխայի համար կարևոր 

դարձնելով հասարակական հարաբերությունների բնույթը; Այս տարիքում երեխային 

առանձնահատուկ հետաքրքիր են մարդկային հարաբերությունները, որոնք խորը 

վերլուծության են ենթարկվում նրա կողմից և արդյունքում մշակվում է որոշակի 

վերաբերմունք հասարակության հանդեպ: Սեփական հարաբերությունները 

կառուցվում են այդ կարծիքին համապատասխան: Երեխայի գիտակցության մեջ 

կառուցվում է կատարյալ մեծահասակի կերպար, որին երեխան ձգտում է նմանվել: Այդ 

կերպարի գործողություններն ու հարաբերությունները, գործունեության 

դրդապատճառները օրինակ են ծառայում և պայմանավորում են անձնային 

փոխհարաբերությունների բնույթը: Առաջին պլան են մղվում անձնային 

հարաբերությունները, որոնք ընկերական են կամ գործնական հասակակիցների հետ 

և խորհրդատվական մեծահասակների հետ: Ավագ ն/դ տարիքում երեխայի 

անձնավորության ձևավորման ընթացքը պայմանավորված է կառուցվող 

հասարակական հարաբերություններո: Դաստիարակության խնդիրները, 

բնականաբար կոչված են նպաստելու հասարակական հարաբերությունների բարդ 

համակարգի ձևավորմանը ինչպես նաև կամածին հոգեկան գործընթացների 

զարգացմանը:  

Ամփոփելով ն/դ տարիքի երեխաների զարգացման առանձնահատկությունները 

կարելի է նշել հետևալը. 



Ն/դ տարիքում ձևավորվում են երեխայի վարքագծի կառավարման անձնային 

մեխանիզմները, որոնք օգնում են համադրելու գործունեության դրդապատճառները, 

դերային վարքին փոխարինելու են գալիս կամային վարքի դրսևումները: 

Հարստանում է երեխայի սոցիալական փորձը, հաղորդակցումը ձեռք է բերում 

անձնային արտաիրադրային բնույթ, գործունեության տարբեր ձևերում արտացոլվում 

են հասարակական հարաբերությունները, որոնք ենթարկվում են վերլուծության ու 

ներքնայնացման և նպաստում հասակակիցների հետ համարժեք 

հարաբերությունների հաստատմանը: 

Հուզական ոլորտի զարգացման արդյունքում գոյանում են սոցիալական բնույթի 

հույզեր և զգացմունքներ, որոնք նպաստում են բարոյական որակների ձեռքբերմանը և 

համագործակցության կարողությունների ձևավորմանը: 

Ն/դ տարիքի համար առաջատար է` խաղային գործունեության հիման վրա 

ձևավորվում են երեխայի ուսումնական գործունեության տարրերը:  

Բնությունն ընտրել է մարդկության գոյատևման երկսեռ տարբերակը` բաժանելով 

մարդկանց արական և իգական սեռի ներկայացուցիչներ: Սեռային 

տարբերությունները պայմանավորված են նյարդահոգեբանական կառուցվածքային 

առանձնահատկություններով, որոնք բնորոշում են սեռային ինքնագիտակցության 

էությունը և նախանշում դրա զարգացման ընթացքը: Մանկավարժական հարուստ 

փորձը նույնպես փաստում է տղաների և աղջիկների դաստիարակության 

տարբերությունների և յուրահատուկ դժվարությունների մասին: Ժամանակակից 

մանկավարժության համակարգում նույնիսկ առանձնացված է նոր` 

նյարդամանկավարժության մասնաճյուղը, որն ուսումնասիրում է տարբեր սեռի 

երեխաների դաստիարակության և ուսուցման խնդիրները: 

Տարբեր է ընթանում տղաների և աղջիկների ֆիզիկական և հոգեկան զարգացումը, 

տարբեր են նրանց նախասիրություններն ու հետաքրքրությունները, տարքիային 

դրսևորումներն ու նպատակները: Օրինակ, աղջիկներին հրապուրում է խաղալիքի 

արտաքին տեսքը, առանձին գեղեցիկ մանրուքներ, իսկ տղաներին հետաքրքրում է 

մեքենայի ներքին կառուցվածքը:  Հեքիաթ ունկնդրելիս տղաներն ընդգծում են հերոսի 

կերպարը, նրա հերոսական արարքները, աղջիկները` հերոսների հուզական վիճակը 

ապրումների պատճառները: Տղաները գովեստի արժանանալիս կարևորում են այն թե 

ինչի համար գովեցին, իսկ աղջիկները այն թե ում ներկայությամբ գովեստի 

արժանացան: Գիտնականների հավաստի տվյալների համաձայն տղաները 



զարգացման ընթացքում ավելի կարիք ունեն փաղաքշանքի և ջերմության, քան 

աղջիկները:  

Վաղ տարիքից արդեն երեխան ճանաչում է իր սեռը, գիտի աղջիկ է, թե տղա: Ն/դ 

տարիքում է զարգանում երեխայի սեռային ինքնագիտակցությունը, որը անձնային 

զարգացման կարևորագույն բաղադրիչներից է: Սեռային ինքնագիտակցությունը 

դրսևորվում է սեռային վարքագծով, որը ձևավորվում հիմնականում ընտանիքում`  

համապատասխան սեռի ծնողին ընդօրինակելու միջոցով: Յուրաքանչյուր ծնող իր մեջ 

կրում է սեռին բնորոշ որոշակի արժեքային դիրքորոշումներ, որոնք ուղղակի 

փոխանցվում են երեխային և հիմք հանդիսանում նրա   վարքագծի տիպիկ 

դրսևորումների համար: Ընդօրինակվում են նաև ծնողների հարաբերություններն ու 

վարվելակերպը: Կանացիության կամ տղամարդկայնության հիմքերն, անշուշտ, 

դրվում են ընտանիքում և փոխանցվում հասարակական հարաբերությունների 

միջոցով: Սակայն բավական հզոր է նաև կրթական հաստատությունների դերը 

երեխայի ինքնագիտակցության զարգացման գործում: Մանկավարժի գրագետ 

աշխատանքը շտկում է ընտանիքից փոխանցված սեռային սոցիալականացման 

վրիպումներ ու սխալները, ձևավորում է սեռային վարքագծի նմուշներ: Երեխաների 

համատեղ գործունեության, հատկապես խաղի ընթացքում դաստիարակը նպաստում 

է սեռային ներդաշնակ հարաբերությունների, միմյանց նկատմամբ հարգալից 

վերաբերմունքի հաստատմանը: Մանկավարժական գործընթացի բանիմաց 

ղեկավարման  պայմաններում երեխաները հանգիստ են վերաբերվում սեռային 

տարբերություններին և փորձում հարաբերվել սեռին բնորոշ պարտականությունների 

համաձայն: 

Այսպիսով, ն/դ տարիքի երեխաների զարգացման առանձնահատկությունները խոսում 

են այն մասին, որ ն/դ տարիքի երեխան` իր զարգացման և ձևավորման բարդ 

ճանապարհին, մեծահասկաների աջակցության և ուղղորդման կարիք ունի: 

ԹԵՄԱ 3  ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔԻ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ՄԵԹՈԴԻԿԱ 

Դաստիարակության նպատակի հարցը հուզել է բոլոր ժամանակների 

մանկավարժներին, քանի որ նպատակն է որոշում և թելադրում մանկավարժական 

գործունեության բնույթն ու նպատակները: Դաստիարակության նպատակը բխում է 

կյանքի պահանջից, հետևաբար ունի օբյեկտիվ բնույթ և պայմանավորված  է 

հասարակության զարգացման հեռանկարներով:  Դաստիարակության 

ժամանակակից տեսությունն առավելապես կարևորում է դաստիարակության 



գործընթացի նպատակադրումն ուղղված կոնկրետ վերջնադրույքի ստացմանը: 

Հասարակության  նպատակն ու արդյունքը սերտկապված են : Դաստիարակության 

նպտատակը մանկավարժական գործունեության կազմակերպմամբակնկալվող 

արդյունքի արձանագրումն է: Դաստիարակության նպատակը, փաստորեն,հանդես է 

գալիս որպես մանկավարժական գործունեության դրդապատճառ: 

Դաստիարակության գործընթացի նպատակադրումը մանկավարժության 

ամենաբարդ խնդիրներից մեկն է, քանի որ այն միևնույն ժամանակմեջ ներառում է 

մարդկության հավաքական արժեքները և պետք է համապատասխանի 

հասարակության գերակա նպատակներին  և ժամանակի պահանջներին: 

Դաստիարակության նպատակը պիտի լինի չափազանց հստակ և իրագործելի: 

Դաստիարակության գործընթացի նպատակադրման հարցը մշտապես հետաքրքրել է 

ոչ միայն հոգեբաններին և մանկավարժներին, այլև փիլիսոփաններին, որոնք փորձել 

են պատկերել մարդկային էության կազմակերպելը, առաջարկելով դրա ձևավորման 

տարբեր եղանակներ: 

Հին աշխարհի փիլիսոփաներն, օրինակ, ֆեշտիացրել են, մարդկային էությունը, 

ստեղծելով մի կատարելակերպ, որին բնորոշ են մարդկային բոլոր հիմնարար 

արժանիքները: Մարդը դիտարկվում էր որպես զարգացած մտքի, հարուստ հոգու և 

բարի սրտի միասնություն, որին և ուղղվում էր դաստիարակության գործընթացը: 

Մարդկային էության կատարյալ տարբերակը բնորոշվում էր 

<<կալոկագատիա>>հասկացության միջոցով: <<Կալոկագատիա>> բառը հունարեն  

<<kalos -գեղեցիկ և  <<agathos>> - բարի բառերի միասնությունն է, այն արտացոլում է 

մարդու արտաքին ֆիզիկական հատկանիշների և ներքին հոգևոր արժեքների 

ներդաշնակությունը: Նշվածհասկացությունը լավագույնս ներկայացնում է 

մարդկության այն հավաքական պատկերը, որին կարելի է ձգտել և դրան 

նպատակաուղղել դաստիարակության գործընթացը: Դաստիարակության 

իդեալական նպատակը կատարյալ մարդու, այն է՝ համակողմանի և ներդաշնակ 

զարգացած անձնավորության ձևավորումն է: 

Դաստիարակության իդեալական նպատակից զատ, դաստիարակության տեսությունն 

առանձնացնում է դաստիարակության իրատեսական նպատակ, որը համահունչ է 

տվյալ հասարակության պահանջներին և զարգացման խնդիրներին, հետևաբար 

ենթակա է իրականացման: Դաստիարակության ռեալ նպատակն ուղղված է վաղվա 

հասարակության կողմից պահանջարկված անձնային հատկությունների 

ձևավորմանը: Նշված հատկությունները ապահովելու են նաև տվյալ հասարակության 

արժեքային համակարգի հաջորդ սերնդին փոխանցման գործընթացը: 



Դաստիարակության նպատակն, այս դեպքում առաջադրվում է հաարակության 

կողմից, այն օբյեկտիվ է և օրինաչափ: Դաստիարակության իրատեսական նպատակն 

իր մեջ ներառում է տվյալ հասարակության պատմական և աշխարհագրական, 

սոցիալ-տնտեսական և սոցիալ+մշակութային , էթնիկ և բարոյահոգեբանական 

առանձնահատկություններըև մշակվում է պետության քաղաքականության և 

գերիշխող գաղափարախոսության համաձայն: Դաստիարակության ռբեալ նպատակը 

լավագույնս արտացոլում է հասարակության և պետության դեմքը: 

Դաստիարակության իրատեսական նպատակը կարող է լինել և սուբյեկտիվ  բնույթի: 

Սուբյեկտիվ նպատակները, սովորաբար, գալիս են լրացնելու, մասնավորացնելու 

դաստիարակության օբյեկտիվ նպատակը: Օրինակ, սուբյեկտիվ են ընտանեկան 

դաստիարակության նպատակները, երբ ընտանիքն է որոշում, թե ինչպիսին պետի 

լինի իրենց երեխան: Սուբյեկտիվ են դաստիարակության առանձին մոտեցումներ և 

եղանակներ:  Ամեն դեպքում դրանք չպետք է հակասեն դաստիարակության օբյեկտիվ 

նպատակներին: 

Սկզբունքորեն հնարավոր են նաև հակասություններ դաստիարակության իդեալական 

և իրատեսական նպատակների միջև, սովորաբար դրանք վերանայվում են կյանքի 

թելադրանքով: Այն դեպքում, երբ հակասությունները ձեռք են բերում լայնածավալ 

բնույթ, շտկման և ճշտման են ենթարկվում դաստիարակության ռեալ նպատակները: 

Դաստիարակության ռեալ նպատակները հիմնավորվում են դաստիարակության  

հայեցակարգով, որն օրինաչափորեն փոփոխման է ենթարկվում հասարակության 

զարգացման ընթացքի կտրուկ փոփոխությունների, վերակառուցման պայմաններում: 

Դաստիարակության գործընթացին բնորոշ են որոշակի օրինաչափությոններ և 

սկզբունքներ::  Դաստիարակության օրինաչափությունները դաստիարակության 

գործընթացի բաղադրիչների միջև օբյեկտիվորեն գոյություն ունեցող այն կրկնվող և 

կայուն ներքին կապերն են, որոնք ապահովում են դաստիարակության գործընթացի 

արդյունավետությունը: Դաստիարակության օրինաչափություններն արտացոլում են 

երեխայի անձնավորության զարգացման էական կողմերը և պայմանավորված են աճող 

երեխայի պահանջմունքներով: Օրինաչափությունները ճշտվում և վերածվում են 

դաստիարակության սկզբունքների, սկզբուքները ՝ տեխնոլոգիաների, իսկ 

տեխնոլոգիաները բաղկացած են միջոցնեից, մեթոդներից և հնարներից: Նշված  շղթան 

արդյունաբետ է, այսինքն նպաստում է դաստիարակության ակնկալվող արդյունքին 

այն դեպքում, երբ շղթայի բոլոր կողմերն իմաստավորված են և օրինաչափորեն 

հաջորդում են մեկը մյուսին փոխպայմանավորված: 



Դաստիարակության սկզբունքներն այն ընդհանուր, ելակետային դրույթներն են, 

որոնք պայմանավորում են դաստիարակության բովանդակության, մեթոդների և 

կազմակերպման ձևերի ընտրությունը: Դաստիարակության սկզբունքների  հիման 

վրա է կառուցվում դաստիարակության գործընթացը: Դաստիարակության 

սկզբունքների միջոցով են դաստիարակության գործընթացին ներկայացվում որոշակի 

պահանջներ: Դրանք արտացոլում են դաստիարակության գործընթացիինչպես էական 

կողմերը, այնպես էլ  մանրուքներն ու նրբությունները: 

Դաստիարակության գործընթացին բնորոշ են հետևյալ օրինաչափությունները. 

- երեխայի սիրո և հարգանքի պահանջմունքի բավարարման անհրաժեշտությունը, 

դաստիարակության գործընթացը բարենպաստ է, երբ այն ընթանում է բարյացակամ 

մթնոլորտում, առանց ճնշման և հրահանգների: 

- երեխայի հաջողության հասնելու պահանջմունքը բավարարելու, նրա նվաճումները 

պատշաճ գնահատելու և ինքնահաստատմանը նպաստելու անհրաժեշտությունը, 

դաստիարակությունն արդյունավետ է միայն երեխայի հետագա հաջողությունների 

ակնկալման պայմաններում: 

- երեխայի ակտիվության պահանջմունքի բավարարման անհրաժեշտությունը, 

դաստիարակության արդյունավետությունը պայմանավորված է գործընթացում 

դրսևորվող երեխայի ակտիվությամբ: 

- դաստիարակության հնարավոր արդյունքների նախագծումը, դրանց ուղղված 

մանկավարժական եղանակների պլանավորումը: 

- դաստիարակության բոլոր ինստիտուտներիս համագործակցության 

անհրաժեշտությունը, դաստիարակության ընդհանուր մոտեցման մշակումը: 

Դաստիարակության գործընթացի օրինաչափություններից բխում են 

դաստիարակության սկզբունքները: Դրանք են. 

- անհատականացված դաստիարակության, 

- դաստիարակչական ներգործությունների միասնության, 

- դաստիարակկության ընթացքում կյանքի և աշխատանքի հետ կապի, 

- դաստիարակության ընթացքում երեխայի ակտիվության խրախուսման և 

ուղղորդման, 



- դաստիարակության ընթացքում երեխայի հաջողությունների, նրա դրական             

կողմերի ընդգծման, 

- երեխայի իրավունքների հաշվառման, նրա անձի նկատմամբ հարգանքի, 

- պահանջկոտության և երեխայի կարողությունների մեջ վստահության, 

- անձնային զարգացման և հասարակական դաստիարակության միասնության: 

       Մանկավարժական գործընթացն արդյունավետ է, երբ այն ունի սկիզբ (նպատակ) 

և վերջ (արդյոնք): Նշված օրինաչափությունից դուրս է բերվում  երեք սկզբունք: 

Առաջին՝ դաստիարակության ընթացքում երեխայի հաջողությունների խրախուսման, 

դրական կողմերի շեշտադրման և անհաջողություններ, վրիպումների շրջանցման 

սկզբունք է: Հաջորդ սկզբունքը ՝ երեխայի ուժերի և կարողությունների մեջ 

վստահության, նրան ուղղորդելու ընթացքում պահանջկոտության սկզբունքը: Եվ 

երրորդը՝ դաստիարակելու ժամանակ երեխայի իրավունքների, նախասիրությունների 

և հետաքրքրասիրությունների հաշվառման, նրա անձի հանդեպ հարգանքի սկզբունքն 

է: Դաստիարակության բոլոր ինստիտուտների համագործակցության  

օրինաչափությունից բխում են հետևյալ սկզբունքները, դաստիարակչական 

ներգործությունների միասնության, կյանքի և աշխատանքի հետ կապի, անհատական 

և հասարակական դաստիարակության միասնության սկզբունքները: 

Դաստիարակության օրինաչափությունների և սկզբունքների հիման վրա մշակվում  և 

իրականացվում են ն/դ դաստիարակության նպատակն ու խնդիրները: 

Ստուգման հարցեր 

1. Բնութագրել մանկավարժական հիմնական հասկացությունները, ապացուցել, 

որ դաստիարակությունը հասարակական գործառույթ է 

2. Ինչով է պայմանավորված մանկավարժական  գործունեության 

արդյունավետությունը 

3. Բնութագրել նախադպրոցական տարիքը 

4. Քննարկել նախադպրոցականի զարգացման հիմնական ձեռքբերումները 

5. Թվարկել նախադպրոցական դաստիարակության ավանդական խնդիրները 
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ԽՈՍՔԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ- 6ժամ 

 

 ԼՍԱՐԱՆԱՅԻՆ ԺԱՄԵՐ 

(6  ժամ) ՆՊԱՏԱԿԸ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 

  տեսա

կան 

գործնա

կան 

1 1. Խոսքի տեսակները, 

դրանց 

փոխակապակցումն ու 

հարաբերակցումը 

2. Մենախոսություն և 

երկխոսություն 

 

2  Սույն թեմայի 

նպատակը վերա-

պատրաստվողին 

խոսքի տեսակների, 

դրանց 

փոխկապակցման 

ու հարաբերակցման 

ձևերին ըստ 

ամենայնի 

ծանոթացնելն է, 

որոնց իմացությունը 

խոսքի զարգացման 

կարևորագույն 

բաղադրատարրերի

ց է:  

Թեմայի ուսումնասիրությունից 

հետո ակնկալվում են հետևյալ 

վերջնարդյունքները՝ 

Կիմանա, 

 Խոսքի տեսակները, դրանց 

առնչակցություններն ու կիրառ-

ման ոլորտները:  

Լիարժեքորեն կպատկերատցնի 

խոսքի տեսակների փոխկա-

պակցումը և հարաբերակցումը 

գործառական և իրադրական 

ոճերում: 

խմբային մենախոսության և 

երկխոսության գործառման ձևեր, 



Իմանալ 

մեկախոսության և 

երկխոսության 

հաղորդակցական 

արժեքն ու 

կիրառման 

հնարավորությունն

երը: 

դրանց դերն ու նշանակությունը 

հաղորդաակցման ժամանակ։   

Կկարողանա՝  

թեմայի և այլ գիտությունների, 

միջառարկայական աղերսների 

հնարավոր առնչությունները 

տեսնել, 

կատարել խոսքի տեսակների 

ճիշտ ընտրություն և գործնական 

կիրառություն:  

իրականացնել դրանց  կիրառել 

նախադպրոցականի խոսքի 

զարգացման ուսուցման 

ընթացքում։ 

3. Խոսքի տեսակներն ըստ 

կազմության: 

 2 Արժևորել 

հաղորդակցման 

ժամանակ  խոսքի 

տեսակ-ների (ըստ 

կազմության)  

ձևավորման և զար-

գացման 

կարևորությունը և 

գիտակցել դրանց 

գործադրման 

նշանա-կությունը 

նախադպրոցական 

տարիքի 

երեխաների խոսքի 

Կիմանա՝ 

 Խոսքի տեսակներն ըստ 

կամության, դրանց ձևավորվում 

և զարգանում։ 

Կկարողանա՝ 

 Խոսքի զարգացման դասերի 

օրինակով բացատրել դրանց 

դերն ու նշանակությունը և 

ապահովել ճիշտ գործադրումը։  



զարգաման  

հարցում։ 

4. Խոսքի տեսակներն ըստ 

նշանակության: 

 2 Ծանոթանալ, 

կարևորել և 

գնահատել խոսքի 

տեսակներն ըստ 

նշանակության:  

 

Կիմանա՝ 

Խոսքի տեսակներն ըստ 

նշանակության:  

Դրանց դերն ու նշանակությունը 

նախադպրոցականի  խոսքի 

զարգացման ընթացքում:  

Կկարողանա դրանք կիրառել  

խոսքի զարգացման դասերի 

ժամանակ:  

 Թեմայի ամփոփում և 

գնահատում. ինքնուրույն 

աշխատանքների 

թղթապանակի հանձնում 

1  

 

ԹԵՄԱ 1․  Խ Ո Ս Ք Ի   Տ Ե Ս Ա Կ Ն Ե Ր Ը,   Դ Ր Ա Ն Ց   Փ Ո Խ Կ Ա Պ Ա Կ 

Ց Ու Մ Ն   Ու  Հ Ա Ր Ա Բ Ե Ր Ա Կ Ց Ու Մ Ը 

 

Խոսքն ունի հետևյալ տեսակները` ներքին կամ իմպրեսիվ, արտաքին կամ 

էքսպրեսիվ,  բանավոր և գրավոր: Արտաքին խոսքն արտասանվող և լսվող 

հնչյունային խոսքն է: Հնչյունային, կենդանի խոսքի շնորհիվ է, որ կատարվում է 

հաղորդակցումը, հնարավոր է դառնում փոխըմբռնումը: Բուն մտածողության 

գործընթացը տեղի է ունենում ներքին խոսքի միջոցով, ուստի այն դառնում է 

արտաքին (գրավոր և բանավոր) խոսքի անհրաժեշտ նախապայման: 

Ներքին խոսքն առաջին հերթին բանավոր և գրավոր խոսքը հասկանալն է։ 

Իրականանում է հետևյալ փուլերով` խոսքային հաղորդումների ընկալում (երբ մենք 

մտածում ենք ինչ-որ բանի մասին, մտքում լուծում ենք որևէ խնդիր, վերհիշում ենք 

որևէ խոսակցություն կամ ընթերցած գրքի բովանդակություն․), դրանց հնչունային և 



տառային կազմի վերլուծություն (վերծանում) և որոշակի իմաստային (սեմանտիկ) 

կատեգորիաների հետ այդ հաղորդումների համեմատում։ Այն անվանում են նաև 

համր խոսք,  լուռ մտորում։ Ներքին խոսքին բնորոշ են ընդհատվածությունը, 

մասնատվածությունը և կրճատությունը։ Ներքին խոսքից արտաքին կամ 

արտահայտչական խոսքին անցնելու համար անհրաժեշտ է ոչ միայն պարզ 

ձայնավորում, այլ նաև ներքին խոսքի վերակառուցում, այն է` շարահյուսորեն 

կապակցված, ծավալուն և հասկանալի խոսք։  

Արտաքին խոսքն իր հերթին լինում է բանավոր և գրավոր։  

Բանավոր խոսքը լեզվի կենդանի, բնական ձևն է և անմիջական հաղորդակցման 

դեր է կատարում: Այն մեծ առավելություն ունի գրավոր խոսքի նկատմամբ: Բանավոր 

խոսքի արտասանական, հնչական հատկանիշները, ձայնի ելևէջները, դադարները, 

խոսողի դիմախաղերը, շարժումները և այլն մեծապես նպաստում են մտքի ճիշտ 

հաղորդմանը, համապատասխան վերաբերմունքի արտահայտմանը: 

Բանավոր խոսքը իրականացվում է խոսակցության կամ երկխոսության 

միջոցով: Երկխոսությունը` որպես հաղորդակցման պարզագույն ձև, տեղի է ունենում 

համատեղ կյանքի և աշխատանքի ընթացքում: Որքան մոտ են զրուցակիցներն իրենց 

համատեղ գործունեությամբ և մասնագիտությամբ, այնքան փոխվում է երխոսության 

կառուցվածքն ու արտահայտման եղանակը: Երկխոսությունը սեղմ է, ոչ ծավալային:  

Ուսուցչի ասածը, որպես արտաքին խոսք, աշակերտները կրկնում են մտքում, 

վերարտադրում գրավոր կամ բանավոր: Սակայն հաճախ ասվում են այնպիսի բաներ, 

որ անհնար է անմիջապես վերարտադրել: Դրանք բուն են դնում աշակերտների 

հոգում, սերմ ձգում, արմատներ արձակում և մի օր, որպես արտաքին խոսք, 

դրսևորվում կոնկրետ գործունեության մեջ: Այս տեսակետից առանձնապես մեծ է 

ուսուցչի գեղեցիկ, հուզական խոսքի և գեղարվեստական գրականության 

ներգործությունը: Մեծ է խոսքի ներգործության ուժը: Լեզուն ոչ միայն հաղորդակցման 

միջոց է, այլև ներգործության, գործի մղելու հզոր միջոց: Ներքին խոսքի հիմնական 

աղբյուրն արտաքին խոսքն է` բանավոր և գրավոր:  

Հաճախ  երկխոսության թեման, նյութը ընդարձակվում է և, ըստ 

նպատակադրության, այն վերածվում է զրույցի, որի մեջ դրսևորվում են նաև 

մենախոսության տարրեր: Այս դեպքում փոխվում է հաղորդման բնույթը, 

նախադասությունների կառուցվածքը, կապակցությունը, խոսքի տրամաբանությունն 

ու հաջորդականությունը: Այստեղ էլ խոսքի արտահայտչականությունն ավելանում է 

ձայնային միջոցների հաշվին: 



Դպրոցական մենախոսությունները կարդացածի պատմումն են, նկարների կամ 

հանձնարարված թեմայի շուրջ պատմությունների հյուսումը, ելույթները, բանավոր 

շարադրությունները և այլն: 

Բանավոր խոսքի սեղմությունն արտահայտվում է թե´ բառերի, թե´ 

քերականական ձևերի օգտագործման մեջ: Խոսողը բառերի ընտրության մեջ ազատ է, 

երբեմն շեղվում է քերականական օրինաչափություններից, ավելի հաճախ է փոխում 

նախադասության շարադասությունը, թերի են մնում որոշ մտքեր: Այդ բոլորը, 

սակայն, չի խանգարում խոսքի ըմբռնմանը: Օրինակ` երբ ուսուցիչը որևէ աշակերտի 

հրավիրում է գրատախտակի մոտ` գրելու, ասում է. «Արմե´ն, գրատախտակին …», 

փոխանակ`  «Արմե´ն, ե´կ գրատախտակի մոտ»:  

Նշված բացն ու թերասացությունը, իհարկե, լրացվում են այլ միջոցներով (ձայնի 

համապատասխան ելևէջումներով, ժեստերով): 

Գրավոր խոսքն ավելի մշակված է, նախապատրաստված, համեմատաբար քիչ 

վրիպումներով, երբեմն աննշան վրիպումներով: Այն կարող է ուղղված լինել ինչպես 

ժամանակակիցներին, այնպես էլ հետագա սերունդներին: Այն չունի բանավոր խոսքի 

հնչերանգային հագեցվածությունը և ձգտում է ավելի փաստացիության, ճշտության: 

Այն կառուցվում է գրական լեզվի կանոններին և օրինաչափություններին 

համապատասխան:  

Գրավոր խոսքը գրաֆիկական տեսքով տեղեկատվությունն է(տառերի 

օգնությամբ) և հենվում է բանավոր խոսքի վրա: 

Գրավոր խոսքը, լինելով բանավոր խոսքի գրային պատկերը, չունի այդ 

առավելությունները, այն է` բանավոր խոսքի հնչերանգային նրբերանգներն ու 

ներգործության ուժը: Գրավոր խոսքը բանավոր խոսքի համեմատությամբ 

հաղորդակցման օժանդակ միջոց է, սակայն խոսքի կայունացման ու փոխանցման, 

մարդկային մտքի ստեղծագործությունները, աշխատանքային փորձն ու գիտական 

հայտնագործությունները սերունդներին ավանդելու տեսակետից անփոխարինելի դեր 

ու նշանակություն ունի ժողովրդի ընդհանուր քաղաքակրթության բարձրացման 

գործում։  Գրավոր խոսքն իր մշակվածությամբ, ճշտությամբ, բառապաշարի 

հարստությամբ ու գեղեցկությամբ, լեզվական օրենքների ու օրինաչափությունների 

ճիշտ կիրառությամբ, անկասկած, ավելի բարձր ու անթերի է, քան բանավոր խոսքը. 

սակայն, չնայած դրան, այնուամենայնիվ, այն իր արտահայտչական 

հնարավորություններով շատ ավելի ցածր է, քան բանավոր խոսքը և բացարձակորեն 

հենվում է  բանավոր խոսքի վրա։  

Սակայն չպետք է անտեսել գեղարվեստական գրավոր խոսքի ազդեցությունը 

բանավորի վրա: Գեղարվեստական գրականության խոսքը ներգործում է 



աշակերտների բանավոր խոսքի վրա: Վերջինս էլ իր հերթին ազդում է աշակերտի 

գրավորի վրա: 

Եթե բանավոր խոսքի համար կարևոր են ուղղախոսությունն ու 

առոգանությունը, ձայնի ելևէջումն ու հնչերանգը, ապա գրավորի համար` 

ուղղագրությունն ու կետադրությունը: 

Լեզվի բառային կազմը ևս տարբեր ձևով է օգտագործվում բանավոր և գրավոր 

խոսքի մեջ: Բանավոր խոսքի ժամանակ խոսողը բառերի ընտրության մեջ ազատ է, 

րոպեի պահանջով և մտքի անմիջական թելադրանքով: Սակայն այդ նույն բառը 

գրավոր խոսքում կարող է համարվել ոչ տեղին և ոճական տեսակետից անհարմար: 

Ուստի խոսողը, դուրս գալով գրքի սահմաններից և պատրաստի դարձվածքներից, 

ազատորեն օգտագործում է զանազան համանիշներ ու հականիշներ, 

շարահյուսական տարբեր ձևեր, ժողովրդական ոճեր ու գեղեցիկ 

արտահայտություններ: Գրողը կատարում է բառերի ավելի հաջող ընտրություն, 

տեղին օգտագործում յուրաքանչյուր բառ ու արտահայտություն: Ուսուցչի խնդիրն է` 

համաչափորեն  զարգացնել աշակերտի թե´ բանավոր, թե´ գրավոր խոսքը, իհարկե, 

շեշտը դնելով հիմնականում բանավորի վրա, որի թերությունները գրավորի 

համեմատությամբ շատ են: Ուստի լուրջ ուշադրություն պետք է դարձնել բանավոր 

խոսքին ներկայացվող պահանջներին` բառապաշարի հարստություն, քերականական 

կանոնների ճիշտ կիրառություն, խոսքի բովանդակայնություն, հստակություն, 

տրամաբանական կապակցվածություն, արտահայտչականություն և 

պատկերավորություն, ուղղախոսական նորմաների պահպանում և այլն: 

Սեփական խոսքն արտահայտում է խոսողի կամ գրողի մտածությունները, 

խոհերը, ապրումները: Սա արտահայտման բանավոր և գրավոր հաղորդակցման 

հիմնական ձևն է: Սեփական խոսքի տարատեսակ է հեղինակային խոսքը, որն 

այդպիսին դառնում է գեղարվեստական ստեղծագործության որոշ տեսակներում, 

որոնցում հանդես են գալիս կերպարներ: Ուրիշի խոսքը ասված կամ գրված միտք է և 

ուրիշի խոսքի դիմում ենք, երբ որևէ գաղափար է պետք հաստատել, համոզիչ 

դարձնել: Ուրիշի խոսքը կարող է դառնալ բնաբան: Ներքին խոսքը գրավոր խոսքում 

հանդես եկող երևույթ է: Ներքին խոսքը մեր գրականության մեջ համեմատաբար նոր 

երևույթ է և բոլոր արձակագիրները չեն, որ դիմում են ներքին խոսքի: Շիրվանզադեն 

«Քաոսը» գրելիս գործածել է քառասուներկու ներքին խոսք: 

Ըստ կառուցվածքային առանձնահատկությունների՝ խոսքը լինում է արձակ և 

չափածո: Արձակ խոսքը (վեպ, պատմվածք, հեքիաթ և այլն) բնորոշվում է ծավալայիև 

կառուցվածքի ազատությամբ, շարահյուսական բազմազան կառույցների   

շարունակական շարադրանքով, իսկ չափածո խոսքն(բանաստեղծություն, պոեմ և 



այլն) աչքի է ընկնում բառերի,  քերականական արտահայտությունների ընտրությամբ 

(ռիթմիկ տողերով հանգավոր կան անհանգ խոսքն է):  

Մենախոսությունը  գեղարվեստական երկի մեջ հերոսի ինքնարտահայտման 

ձև է (ի տարբերություն երկխոսության՝ դիալոգի), երբ նա համեմատաբար լայն 

ընդգրկումով բացահայտում է իր հոգեվիճակը, շրջապատող իրադրությունը։ 

Մենախոսությունը բնորոշ է թատերգությանը, քնարերգությանը, արձակին։ Առավել 

հատկանշական է դրամատիկական գործերին (Ուիլիամ Շեքսպիրի «Համլետ»-ի 

«Լինե՞լ, թե՞ չլինել» հատվածը)։ Մենախոսության բնույթ ունեն քնարական շատ 

բանաստեղծություններ (Պ․ Դուրյան, «Տրտունջք», Ս․ Եսենին, «Սև մարդը» և այլն)։ 

Երկխոսություն/դիալոգ/ (հունարեն- զրույց, խոսակցություն), խոսակցություն է 

երկու անձանց միջև։ Երկխոսության յուրաքանչյուր արտահայտություն ուղղված է 

խոսակցին ի հարցումն կամ ի պատասխան։ 

Գրականության մեջ երկխոսությունը կերպարի բնութագրման միջոցներից է, 

թատերգական ժանրերում՝  խոսքի հիմնական ձևը, որը ներկայացման մեջ դառնում է 

բեմական իրադրությունների հիմք։ Երկխոսությունը նաև գրական-փիլիսոփայական 

ժանր է․ փիլիսոփայական որոշ երկեր գրվել են երկխոսության ձևով։ 

Չափազանց կարևոր է շփվելու, հաղորդակցվելու ունակությունը, որը պետք է 

անընդհատ զարգացնել: Տվյալ անհատի հետ շփվելը ինչքան հետաքրքիր լինի, այնքան 

ավելի մեծ հնարավորություններ կբացվեն նրա առաջ: Բայց հաճելի զրուցակից լինելու 

համար, բացի բազամազան հետաքրքրություններից և ճարտասանությունից,  

անհրաժեշտ է նաև համբերատարություն՝ որոշ սխալներից խուսափելու համար: 

Հոգեբանները, ուսումնասիրելով մարդկային հաղորդակցման 

յուրահատկությունները, խորհուրդ են տալիս խուսափել երկխոսության ժամանակ 

հաճախ հանդիող մի քանի սխալներից, դրանք են պարծենկոտությունը, չափազանց 

շատ խորհուրդներ տալը,  սեփական անձը  դարձնել խոսակցության առանցքային 

թեմա, չարախոսությունը, վախ սխալվելուց:   

    Խոսակցության մեջ գլխավոր սխալներից է անընդհատ վախենալը սխալվելուց: Երբ 

մարդը չափազանց կենտրոնացած է խոսում, որպեսզի տպավորություն գործի 

խոսակցի վրա, այն միանգամից աչքի է զարնում: Զրուցակիցը ընկալում է 

յուրաքաչյուր բառը, իսկ նրա մտքերը ասես կենտրոնացած են անդունդում, այլ ոչ թե 

արտահայտած բառերում: Անհրաժեշտ է լինել ազատ: Մտածեք, թե ինչ եք ասում և 

ասեք, թե ինչ եք մտածում:  

Ինչպե՞ս խուսափել նման սխալներից: Պատասխանը պարզ է: Քիչ 

կենտրոնացեք Ձեզ վրա: Բոլոր  խոսակցությունները տանում են դեպի Ձեր սեփական 

Ես-ը: Թույլ մի տվեք, որ Ձեր Ես-ը հաղթի Ձեզ, պարզապես հաղորդակցվեք: 



Մենախոսության բառարանային մեկնաբանությունն է՝  ներքին խոսք՝  ինքն իր 

հետ, կամ մեկ անձի շարունակական խոսք՝ ուղղված ունկնդրին: Բանավոր 

մենախոսական խոսքը  հաղորդակցման բարդ ձևերից է, որը հաստատելու համար 

կարելի է բերել այսպիսի օրինակ: 1907 թվականին երիտասարդ բանասեր Լ. Վ. 

Շերբան  ժամանում է Գերմանիա, որպեսզի սովորի և ուսումնասիրի Գերմանիայում 

հնագույն ժամանակներից բնակվող փոքրաքանակ սլավոնական ժողովրդի՝ 

լուժիչանների լեզուն: Ի դեպ, այդ ժամանակ լուժիցերենի մասին գիտկանակնները 

չափազանց քիչ տեղեկություններ ուներին: Շուտով Շերբան գիրք  գրեց այդ լեզվի 

հնչյունաբանության, շարահյուսության և իմաստաբանության վերաբերյալ, մնում էր 

միայն լեզվակիրներից մի քանի պատմողական բնույթի երկեր գրի առնել իբրև տվյալ 

լեզվի նմուշ: Բայց այս հարցում խոչընդոտներ են առաջացել, որոնց մասին Շերբան 

այսպես է գրել իր գրքի նախաբանում «Ես չկարողացա գտնել մարդկանց, ովքեր կարող 

էին ինչ-որ բան հստակորեն շարադրել: Միգուցե տարեց մարդկանց շրջանում 

այդպիսի մարդիկ լինեին, բայց նրանք էլ, ըստ իրենց կարծիքի, նպատակահարմար 

թեմա չունեին:  ․․․ Ես զարմանքով արձանագրում եմ այն փաստը, որ երբեք չեմ լսել 

մենախոսություն, միայն երկխոսություններ: Եղել են դեպքեր, երբ իմ իմացած մարդիկ 

գնացել են Լայբցիգ ցուցահանդեսի, կամ ուրիշ քաղաքներ՝ ինչ-ինչ գործերով, բայց 

երբեք չեն պատմել իրենց տպավորությունների մասին: Խոսքը սահմանափակվում էր 

ավելի կամ պակաս աշխույժ երկխոսությամբ: Ի դեպ, մենախոսության կարողության 

բացակայությունը ապշեցրել է շատ ճանապարհորդների, միսիոներիների, 

առևտրականների: Օրինակ, ռուս պատմաբան Ե. Ֆ. Բուդդեն 19-րդ դարի վերջերին 

գրում էր, որ իրենց գյուղացիները երկար չեն խոսում, իսկ մենախոսություն համարյա 

չկա: Բանավոր մենախոսական խոսք-ելույթը մարդկության զարգացման 

պատմության ընթացքում հսկայական դեր ունեցած հնագույն գիտության՝ 

հռետորության հիմքն է:  Հնագույն աշխատություններում պատմվում է հռետորության 

աստվածային ծագման մասին: Յուպիտերը իր մոտ է կանչել Մերկուրիին և հրամայել 

է մարդկանց տալ հռետորությունը: Այս լեգենդի համաձայն՝ հռետորությունը 

մարդկության զարգացման սկիզբն է հանդիսանում:  Հռետորության գոյության 2500 

տարվա ընթացքում պերճախոսության էությունը տարբեր կերպ է մեկնաբանվել:  

Գոյություն ունեն երեք հիմնական խմբերի սահմանում. առավել ընդհանուր ձևով 

հռետորությունը ներազդելու արվեստ է, որի հիմքում ընկած են երկու հիմնական 

կատեգորիաներ՝ ըմբռնում- ընկալումը և կամքը: Ազդելով մարդկանց վրա՝ հռետորը  

փորձում է ներշնչել նրանց մտքեր, զգացմունքներ, որոշումներ, գրավել նրանց միտքը, 

սիրտը և կամքը: 



Մենախոսական ելույթը հռետորության հիմքն է, որը  տեղեկատվության 

փոխանցման  մի գործընթաց է՝  նպատակամիտված խոսքի միջոցով մարդկանց վրա 

ազդելու:  Ընդ որում, իբրև մենախոսական ելույթի նպատակ կարող է հանդիսանալ 

կամ ունկնդիրների տեղեկացումը, կամ նրանց մեջ այս կամ այն զգացմունքի կամ 

էմոցիայի արթնացումը, կամ նրանց որևէ նպատակային գործողության ուղղորդելը: 

Ըստ այդմ էլ՝ տարբերակում են տեղեկատվական(հաղորդում, զեկուցում, ելույթ 

ժողովի, միտինգի ժամանակ և այլն), համոզչական(հանդիսավոր ելույթ, 

շնորհավորական, ցավակցական խոսք,  մաղթանք ) և ուղղորդող – սադրիչ խոսք-

ելույթ (հավաքներին քաղաքական, գովազդային ելույթներ):  

Մենախոսության կառուցվածքը։  Բանավոր մենախոսական ելույթը բաղկացած է երեք 

մասից. ներածություն, հիմնական մաս և եզրակացություն բաժիններից: 

Ներածական հատվածում հիմնավորվում է թեմայի արդիականությունը, 

հիմնավորվում է թեմայի ընտրության, ունկնդիրների և ելույթ ունեցողի կապը՝   

ներկայացվող առարկայի նկատմամբ լսարանի ուշադրությունը գրավելու  

նպատակով:  

Երբեմն նախաբանի նշանակությունը գերագնահատվում է՝ համարելով այն 

ունկնդիրների ուշադրությունը նյութի հիմնամասին բևեռող կարևորագույն 

նախապայման: Անշուշտ, ելույթի հաջող սկիզբը ստեղծում է սպասման, 

հետաքրքրության մթնոլորտ, բայց եթե հիմնական մասում հռետորը չի արդարացնում 

այդ սպասումները, հիասթափությունը և թեմայի նկատմամբ հետաքրքրության 

կորուստն անխուսափելի է:  Հռետորները, փորձելով իրենց ելույթի նախաբանն 

առավել հետաքրքրական դարձնել, օգտագործում են հետևյալ միջոցները. 

1. տվյալ թեմայի վերհանման հետադարձ դիտարկում, 

2. թեմայի հիմնավորում՝ հաշվի առնելով դրա արդիականությունը,  

3. ըստ անհրաժեշտության՝ ներածական-նախապատրաստական խոսքից 

հրաժարում, այսինքն անմիջական անցում բուն թեմային, 

4. թեմայի հիմնական դրույթների բացատրություն, մեկնաբանում,  

5. ըստ անհրաժեշտության՝ ձեռքբերումների ամփոփ ներկայացում,  

6. նախատեսված ելույթի նպատակի շարադրում:  

Հիմնամասում տրամաբանական անթերի և ճշգրիտ փաստերի օգնությամբ 

բացահայտվում է թեմայի էությունը: Ընդ որում, փաստարկումը ունկնդիրներին մղում 

է թեմային տրամադրվել ստեղծագործական մոտեցմամբ՝ հրավիրելով երկխոսության 

և քննարկման:  

Եզրակացության մեջ թեմայի ամփոփումն է ներկայացվում: Այս պարագայում ևս 

կան յուրահատկություններ: Եթե հռետորը չի կարողացել պահպանել կարգը, ապա 



նա ստիպված է ընդհատել խոսքը կիսատ թողած՝ խոսքին տալով կիսավարտության 

նրբերանգ : 

Երկխոսություն։ Ընդհանուր առմամբ երկխոսությունը` որպես բանավոր 

հաղորդակցման ձև,  երկու և ավելի սուբյեկտների լեզվական շփումն է: Այն 

փոխհամագործակցության գործընթաց է, որի ընթացքում խոսքը փոխարինվում է 

պատասխանով, և անընդհատորեն փոփոխվում են դերերը: Եթե խոսողներից որևէ 

մեկը հրաժարվում է պատասխան խոսքից, ապա այն վերածվում է մենախոսության: 

Իսկ եթե երկուսն էլ հրաժարվում են, ապա, բնականաբար,  դադարում է 

հաղորդակցումը:  

Բովանդակային առումով երկխոսությունները կարող են էականորեն 

տարբերվել՝ պայմանավորված խոսակիցների նպատակով և առաջադիր խնդիրներով:  

Յուրաքանչյուր մասնակցի խոսքային վարքագիծը կարելի է բաժանել փուլերի, 

որոնցից մեկը խոսքային փուլն է, մյուսը՝ լռությանը: Այս իրողությունը թույլ է տալիս 

երկխոսությունը համարել ռիթմիկ գործընթաց: Ավելին, խոսքի և լռության 

հարաբերակցությունը կախված է յուրաքանչյուր մարդու բնավորության 

անհատական  գծերից:  Ընդ որում, ամերիկացի հոգեբանների ու սոցիոլոգների 

ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ տարբեր մասնագիտությունների 

ասպարեզում, կախված տվյալ անհատի լռության և խոսքի փուլերի փոխհաջորդման 

ընթացքից,  արտահայտվում ու գնահատվում են մասնագիտական կարողությունները 

և հնարավորությունները: Օրինակ, հանրախանութների վաճառողների ասպարեզում 

կատարված հարցումների ու ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվել է, որ 

լավագույն աշխատող համարվում են այն անձինք, որոնց մոտ խոսքային փուլն ավելին 

է, քան լռությանը: 

Անդրադառնալով երկխոսության տեսակներին՝ նշենք, որ առանձնացվում է 

երկու տեսակ՝ տեղեկատվական և մեկնաբանական: Տեղեկատվական 

երկխոսությունը կիրառվում է այն դեպքում, երբ հաղորդակցվողներից մեկն ուզում է 

լրացնել իր գիտելիքի կամ իմացության պակասը: Մեկնաբանական երկխոսությունը 

բնութագրվում է նրանով, որ գիտելիքը կամ տեղեկությունը խոսակիցների մոտ գրեթե 

հավասար է, բայց մեկնաբանությունն ու մոտեցման տեսանկյունն  է տարբեր: 

Հետևաբար, երկխոսական բնույթի հաղորդակցման համար՝ իբրև հիմնական 

նախապայման, կարելի է առանձնացնել տեղեկության կամ գիտելիքի պակասը: Եթե 

հաղորդակցման ընթացքում նոր տեղեկություն չփոխանցի, այլ միայն կրկնվեն 

հանրահայտ իրողություններ, ապա հաղորդակցումը որպես այդպիսին չի կայանա 

կամ ձևական բնույթ կունենա՝  շատ ավելի համարվելով դատարկաբանություն: 

Որպես օրինակ բերենք Ա. Չեխովի հայտնի կերպարներից մեկին՝ Իպոլիտ 



Իպոլիտովիչին, ով, լինելով քչախոս, հաղորդակցվելիս էլ զբաղվում էր ծայրահեղ 

դատարկաբանությամբ. «Ձմռանն անհրաժեշտ է վառարան վառել, իսկ ամռանը 

առանց վառարանի էլ տաք է: Ամռանը գիշերը բացում ես պատուհանը և 

այնուամենայնիվ տաք է, իսկ ձմռանը երկշերտ պատուհանն էլ չի օգնում»: Նույնիսկ 

մահվան մահճում զառանցում է, որն, ըստ էության, վերածվել է 

դատարկաբանությունն ընդգծող թևավոր խոսքի. «Վոլգան թափվում է Կասպից ծով, 

իսկ ձիերն ուտում են վարսակ և խոտ»: 

Երկխոսության բավարար տեղեկատվականությունը ձևավորվում է ոչ միայն 

հաղորդվող տեղեկության նորությամբ, այլև ընտրված լեզվական միջոցների 

օգնությամբ՝ ընդգծելով   ընկալվող  նյութը նոր հարթության մեջ: Այս տեսանկյունից 

դիտելով՝ հետաքրքրական օրինակ է Վ. Վիսոցկու ստեղծագործությունից մեկ 

հատված, ինչպես՝ «Я не люблю, когда мои читают письма, Заглядывая мне через 

плечо»։ Նկատենք, որ բերված օրինակում առաջին նախադասությունը նորություն չի 

բերում, առավել ևս չի մղում երկխոսության (ով է սիրում, որ իր նամակները կարդան), 

բայց երկրորդ տողն արդեն վերափոխում է ողջ իրադրությունը՝ ստեղծելով կոնկրետ 

իրադրություն, տրամարդելով երկխոսության:  

Ի դեպ, ինչպես որ ավելորդ տեղեկատվությունը, այնպես էլ դրա պակասը չեն 

նպաստում լիարժեք հաղորդակցման կայացմանը: Այս պարագայում կարևորվում է 

ինֆորմացիայի հաղորդման չափը, որը ցանկալի է, որ լինի տեղին և ժամանակին, ըստ 

էության, այն  հաղորդակցման կուլտուրայի չափանիշ կարելի է համարել:  

Երկխոսության մղող հաջորդ կարևոր պայմանը հաղորդակցման, շփման 

կարիք ունենալն է: Այսինքն՝ մարդը ցանկություն ունի լրացնելու իր գիտելիքի, 

ինֆորմացիայի պակասը, որի լրացման համար դիմում է երկխոսության:  

Հաջորդ պայմանը, որն անհրաժեշտ է ցանկացած հաղորդակցման և 

մասնավորապես երկխոսության համար, հետաքրքրությունների ընդհանուր 

շրջանակն է, ինչպես նաև միևնույն լեզվին տիրապետելը:  

Երկխոսության տեսակները: Խոսողական հաղորդակցման ասպարեզում 

առանձնացվում է երկու կարգի շփման ձև. տեղեկատվական և աշխատանքային – 

գործնական: Տեղեկատվական տեսակը բնորոշ է հաղորդակցման ցանկացած ոլորտի. 

առօրյա-կենցաղային, գործնական, մասնագիտական և այլն:  

Ինչ վերաբերում է գործնական շփմանը, ապա այս պարագայում հստակ 

առանձնացվում են հաղորդակցվողների դերերը:  

Երկխոսության նպատակից և խնդիրներից, ինչպես նաև հաղորդակցման հստակ 

վիճակից ու հաղորդակցվողների դերից ելնելով՝ կարելի է առանձնացնել 

երկխոսական շփման հետևյալ հիմնական տեսակները. 



1. կենցաղային խոսակցություն, որին բնորոշ են թեմաների բազմազանությունը, 

անմիջականությունը, թեմայից  հաճախակի շեղումները և այլն: 

2. գործնական զրույց (տարբերակված մոտեցում քննարկվող առարկայի, 

հաղորդակցական նպատակների եւ գործընկերների նկատմամբ, առաջադիր 

նպատակին հասնելու համար գործընկերների ասածներին արագ 

արձագանքել, գործընկերների ասածների նկատմամաբ քննադատական – 

գնահատողական վերաբերմունք, առաջարկությունների և առարկության 

առկայություն, վերլուծական մոտեցում սուբյեկտի գնահատման և 

առարկայական փաստերի ընկալման առումով և այլն),  

3.  հարցազրույց, 

4.  բանակցություն: 

 

 

 

 

ԽՈՍՔԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐՆ   ԸՍՏ    ԿԱԶՄՈՒԹՅԱՆ    

 

Ըստ կազմության՝ խոսքը լինում է շարուն և պարբերավոր: Շարուն խոսքի 

նախադասությունները կապվում են առանց հնչերանգային միասնություն կազմելու: 

Միմյանց հետ զրուցելիս, գիտական ուսումնասիրություն շարադրելիս, հիմնականում 

արտահայտվում են այս եղանակով: Իսկ պարբերավոր խոսքը ունի արվեստավոր 

կառուցվածք և այն բաղկացած է պարբերույթից կամ պարբերույթներից: Պարբերույթը 

ներդաշնակ կառուցվածք է, այն բնորոշվում է երկու հիմնական հատկանիշներով՝ 

ներքին կառուցիկությամբ և կշռույթով կամ ռիթմով: Պարբերույթը կառուցվածքային 

առումով բաղկացած է երկու մասերից: Ըստ անդամների քանակի՝ պարբերույթները 

լինում են պարզ և բազմանդամ: Պարբերույթը անթերի է, եթե հատվածները 

կանոնավորապես սկսվում և ավարտվում են միևնույն բաղադրիչներով: Ըստ 

անդամների ձևավորման առանձնահատկությունների՝ պարբերույթները լինում են 

երեք տեսակի՝ բանաստեղծական, ճարտասանական և պատմողական: 

Բանաստեղծական է այն պարբերույթը, որի անդամները կամ հատվածները կազմում 

են ռիթմական հավասար միավորներ: Օրինակ՝ 

Մնաք բարով դուք,արոտներ սիրուն, 

Ամառն անց կացավ,հոտն իջնում է տուն: 

Մենք ետ կգանք ձեզ նորեկ գարունքին, 



Երբ զարթնեն ուրախ երգերը կրկին, 

Երբ որ սարերը զուգվեն կանաչով, 

Երբ որ ջրերը վազեն կարկաչով: /Ֆ.Շիլլեր/ 

Ընդգծված անդամները հավասար կշռույթ ունեն, հետևաբար պարբերույթը 

բանաստեղծական է: 

Ճարտասանական պարբերույթի անդամներն ունենում են անհավասար կշռույթ

․  հաջորդ անդամը նախորդից, կամ միայն վերջինը՝ բոլորից  երկար է լինում, ինչպես 

օրինակ՝ 

    Մաքրություն է պետք, 
   1. Որ քարերն անգամ 
    Ներքնապես զգան 
    Իրենց երբեմնի հեղուկ վիճակում, 
   2. Որ արտաշնչեն բույսերն էլ արև 
    Եվ ոչ թե միայն անտես թթվածին, 
   3. Որ մարդն էլ իրեն լավ զգա այնպես, 
    Ինչպես մեղեդին՝վսեմ տաճարում, 
    Գույնը՝հանճարեղ կտավի վրա, 
    Եվ խաղալիքը՝մանկան ձեռներին…/Պ.Սևակ/ 

Այս պարբերույթի նախընթացը բաղկացած է երեք անդամներից, որոնցից 

առաջին երկուսը հավասար են միմյանց, իսկ վերջինը կրկնակի երկար է նրանցից: 

Պատմողական պարբերույթը երկու առանձնահատկությամբ տարբերվում է 

նախորդներից: Նախ՝ և´ բանաստեղծական, և´ ճարտասանական պարբերույթները 

կշռույթավոր այնպիսի միություններ են, որոնք պետք է արտաբերվեն մեկ շնչով, 

այնինչ պատմողականի անդամները կարող են կշռույթից զուկ լինել, ուստի և 

ռիթմական միություն չդառնալ: 

Պարբերույթի զանազան տեսակներն ու կառույցները միմյանցից տարբերվում 

են իրենց արտասանական առանձնահատկություններով՝ հատվածների, անդամների 

ու մասերի միջև ընկնող դադարներով, նախընթացի անդամների բարձրացող և 

վերջընթացի իջնող ելևէջներով և այլն, սակայն բոլոր դեպքերում էլ արտասանվելով 

իբրև հնչերանգային միություն՝ պարբերավոր խոսքը դառնում է պաթետիկ, 

հռետորական, հանդիսավոր, ազդու և տպավորիչ: 

Անդրադառնալով խոսքի արտահայտությանը և բովանդակությանը՝ նշենք, որ 

դարերի ընթացքում յուրաքանչյուր ժողովուրդ մշակում է լեզվական տարբեր 

արտահայտչամիջոցներ և եղանակներ, ստեղծում աշխարհընկալման իր լեզվական 

ձևերը և արտահայտման տարբեր հնարավորություններ, յուրաքանչյուր խոսքի մեջ 

գոյություն ունեն երկու տիպի երևույթների շփում՝ 

1.նյութական կյանքը 



2.նրա արտացոլումը, որը կազմում է խոսքի բովանդակությունը և խոսքի 

արտահայտությունը:  

Արտահայտությունը և բովանդակությունը երկու տարբեր երևույթներ են, որոնք 

փոխադարձաբար կապված են միմյանց և միևնույն ժամանակ հակադրվում են, քանի 

որ միևնույն արտահայտությունը կարող է տարբեր բովանդակություններ ունենալ և 

նույն բովանդակությունը կարող է ունենալ տարբեր արտահայտություններ: 

Արտահայտության և բովանդակության անհամատեղելիության դեպքում առաջ են 

գալիս երկու կարգի բովանդակություն՝ արտաքին և ներքին: Արտահայտությունը 

ներքին և արտաքին բովանդակություն է ունենում հատկապես բանաստեղծական 

խոսքում: Այստեղ կարևորվում է այն հանգամանքը, որ լեզուն միջոց է ոչ միայն մտքերն 

ու մտածություններն արտահայտելու, այլև միջոց է հույզերն ու զգացմունքները 

դրսևորելու: Տերյանը այն բանաստեղծներից է, ով մեր լեզվի առօրյա խոսքով ստեղծել 

է զգացմունքային հուզական բովանդակություն ունեցող բանաստեղծություններ: 

Ներքին բովանդակությունը տարբեր է լինում ծածկագրերում և 

գաղտնախոսություններում: Եթե բանաստեղծական խոսքում ներքին և արտաքին 

բովանդակությունների արդյունքն է մտածողության հատուկ եղանակը, ապա 

գաղտնախոսություններում կամ գաղտնագրություններում այն արդյունք է 

միտումնավորության, այսինքն՝ խոսքի միտումնավոր կառուցվածքին:  

Խոսքն ունի իր որոշակի ծավալը։ Ըստ ծավալի՝ խոսքը կարող է լինել 

համառոտ(բանաստեղծությունը, քառյակը, առակը, հանելուկը, հեռագիրը և այլն), 

ընդարձակ(վեպը, վիպակը, ընդարձակ ճառը և այլն)  և  միջին(պատմվածքը, լեգենդը, 

զեկուցումը, պոեմը և այլն):  
 

 

 

 

ԽՈՍՔԻ ՏԵՍԿՆԵՐՆ ԸՍՏ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ 

 

Մենք ապրում ենք բնության և մարդու արարած զարմանահրաշ աշխարհում, 

որը փորձում ենք ճանաչել, գնահատել, պահպանել, զարգացնել: Մենք նաև խոսում 

ենք աշխարհի և աշխարհում կատարված ու կատարվող երևույթների մասին: Մենք 

խոսքով ներկայացնում ենք` ով է նա, ինչ է սա, ինչպիսին է այն և այլն: Մարդուն 

հետաքրքրում է, և նա խոսում է նաև այն մասին, թե ինչ և ինչպես են այդ անում, ինչ է 

կատարվում, ինչու է կատարվում, ինչպես է կատարվում և այլն: Այս ամենն էլ 

կազմում են խոսքի բովանդակությունը: 

Երեխաներին պիտի բացատրել, որ խոսքի տեսակները պայմանավորված են 

նրա բովանդակությամբ, այսինքն` այն հանգամանքով, թե ինչ հարց է պարզաբանվում 



տվյալ նյութում, ինչպես է այն պարզաբանվում, ինչ կարծիք ունի խոսողը 

պարզաբանվող հարցի մասին: Ըստ Կազարցևայի` խոսքի հատկանիշները երեքն են` 

խոսքի գործառույթները, խոսքի նշանակությունը(դրված հարցը), կառուցվածքը և 

լեզվաոճական միջոցները: Խոսքի տեսակներն ըստ նշանակության լինում են` 

պատմողական (որոշակի հաջորդականությամբ առարկայի գործողությունները 

ներկայացնելը(ի՞նչ է, ո՞վ է, այն ինչպե՞ս է տեղի ունենում), նկարագրական(առարկայի 

(երևույթի) համալիր հատկանիշների միաժամանակյա նկարագրություն(ո՞վ է, 

ինչպի՞սին է), դատողական (տարբեր փաստերի, երևույթների, դեպքերի 

մեկնաբանում, բացատրում, պատճառահետևանքային կապերի բացահայտում(ինչու՞ 

են այդ առարկաներն ու երևույթներն այդպիսին, ինչու՞ այդպես եղավ), 

գնահատող(ինչ-որ բանի, ինչ-որ մեկի մասին արտահայտված վերաբերմունք, 

գնահատում):  

Պատմողական խոսք: Ընթերցած նյութի պատմելը կամ վերարտադրելը 

առարկաների կատարած գործողությունների, ընթերցած ստեղծագործության գործող 

անձանց արարքների, նրանց գործունեության մասին որոշակի հաջորդականությամբ 

հաղորդումն է: 

 Պատումի(տեքստի) վերնագիրը պատմողին պիտի հուշի` ու՞մ կամ ինչի՞ 

մասին պիտի պատմի և ներկայացնի, թե ի՞նչ է տեղի ունենում (ունեցել): 

 Պատմողական խոսքը (տեքստում) սովորաբար սկսվում է այնպիսի 

նախադասությամբ, որում ցույց են տրվում դեպքերի  ժամանակը, տեղը, 

գործողությունները: Այն պատասխանում է ի՞նչ, ո՞վ, ե՞րբ, որտե՞ղ 

հարցերին: Օրինակ` «Ժուկով ժամանակով»,  «Օրերից մի օր», «Մի 

անգամ ամռանը»,  «Մի երեկո …»  և այլն: 

 Պատմողական տեքստի հենակետային բառերն ընտրելու կարողության 

ձևավորման ժամանակ ուսուցիչը պիտի  նկատի ունենա, որ պատումը 

պահանջում է սահմանական եղանակի շարժման բայեր, որոնք ցույց են 

տալիս գործողության արդյունք: 

 Պատմելու ժամանակ օգտագործվում են մի անգամ, օրերից մի օր, այդ 

ժամանակ, հանկարծ, անսպասելի, այդ օրերին, դրա հետևից, հենց որ և 

նման այլ բառեր և արտահայտություններ: 

Նկարագրական խոսք:  Նկարագրությունն առարկայի, երևույթի համալիր 

հատկանիշների մասին միաժամանակյա հաղորդումն է: Առարկայի, մարդու, 

երևույթի, տեսարանի հատկանիշները կարելի է ներկայացնել` պայմանավորված 

խոսողի հետապնդած նպատակներով. ինչ նպատակ է  հետապնդում, ինչն է 

կարևորում, հատկապես ո՞ր հատկանիշի վրա է կամենում հրավիրել ունկնդրի 



(ընթերցողի) ուշադրությունը: Սակայն կառուցվածքային գծակարգը շատ 

նկարագրությունների համար նույնն է:  

Նկարագրման քայլերը` առարկայի (մարդու) ընդհանրացրած գնահատումը-

առարկայի նկարագրությունը-առարկայի էական, կոնկրետ հատկանիշները, 

առարկայի դերը, նշանակությունը նկարագրողի համար: 

Օրինակ` Իմ ընկերուհին լավ մարդ է: Նա բարեհամբույր ու գեղեցիկ աղջիկ է: 

Ընկերուհիս աշխատասեր է, նպատակասլաց: Նրա աչքերում միշտ թախիծ կա, իսկ 

շուրթերին` քնքուշ ժպիտ: Ես առանց իմ ընկերուհու չեմ կարող մի քայլ անել. նա իմ 

խորհրդատուն է, օգնականն ու պահապանը: 

Դատողական խոսք: Այսպիսի խոսքն ունի տարբեր կառուցվածք: 

I տարբերակ. նախ տրվում է այն միտքը, որը բացատրվում  է, որը պիտի ապացուցվի: 

Այնուհետև ներկայացվում է ապացուցման, բացատրության հատվածը: Օրինակ` 

Դանիել Վարուժանը հայոց լեռները «կույս» բառով է բնութագրում, որովհետև դրանք 

մխրճված են ամպերի մեջ, և ոչ ոք ոտք չի դրել այնտեղ. 

         Ծեր ճակատները կույս են` լոկ   Աստուծմե համբուրված, 

Թխակարկառ ուսերնիդ  կլվա կապույտն երկնքին: 

II տարբերակ. նախ տրվում է բացատրությունը (ապացույցը), ապա` 

եզրակացությունը: Օրինակ`  քանի որ հայոց լեռները մխրճված են ամպերի մեջ, և ոչ 

ոք ոտք չի դրել այնտեղ, Դ. Վարուժանը դրանք բնութագրում է  «կույս» բառով: 

Բացատրվող, մեկնաբանվող, ապացուցվող մասը պիտի բավականին 

հիմնավոր լինի` համոզիչ, զրուցակցի համար հասկանալի: 

Դատողությունը պիտի ունենա հետևյալ կառուցվածքը. բացատրվելիք, 

ապացուցվելիք փաստը ներկայացնող խոսք-բացատրությունը, ապացույցը, 

դատողությունը ներկայացնող  խոսք-եզրակացություն-գնահատում: 

Դիտելով մեզ շրջապատող իրականությունը` մենք հաճախ գնահատում ենք 

առարկայի, մարդու գործողությունը, միջավայրի վիճակը, մարդկանց արտաքինը, 

վարքը և այլն: 

Գնահատումը սուբյեկտիվ խոսք է: Այն ձևավորվում է տարաբնույթ 

զգացմունքային - արտահայտչական և քերականական միջոցներով, որոնք օգնում են 

ունկնդրին (ընթերցողին)` հասկանալ խոսողին (գրողին): Խոսքի զգացմունքային-

արտահայտչական միջոցների յուրացումն օգնում է ըմբռնել մարդու ներաշխարհի 

ազդեցությունը լեզվի վրա, իմանալ, թե ինչպես է մարդն արտահայտում իր 

զգացմունքները, իրականությանը տված գնահատականը: 

Օրինակ` Ինձ համար մի անգնահատելի պահ է արևածագը: Ա~յ քեզ հեքիաթ … 

Այն կարծես լցնում է հոգիս, սիրտս: Ես նայում եմ արևի շողերի տակ փայլփլող իմ    



քաղաքի պատուհաններին, ծառերին ու ծաղիկներին, դպրոց վազող մանուկներին, ու 

ինձ թվում է, որ աշխարհում չկա ինձանից երջանիկ մարդ: Մեծ երջանկություն է, երբ 

երկար տարիներ դիմավորում ես արևածագը … 

Հրաշք է արևի մուտքը երկիր … 

Գնահատող խոսքը կապված է զգացմունքային ոլորտների հետ: 

Տարբերվում է գնահատման երկու տեսակ. 

 մտածողության տրամաբանական կողմով պայմանավորված 

գնահատում, 

 զգացմունքները, հոգեկան հուզումները ներկայացնող գնահատում: 

Սրանցով էլ պայմանավորված` իբրև գնահատող խոսք օգտագործվում են 

տարաբնույթ չափազանցությունները և փոխաբերությունները, որոնք լավագույնս 

արտահայտում են խոսողի (գրողի) սուբյեկտիվ վերաբերմունքը: 

Գնահատող խոսքին հատուկ է որոշակի բառապաշար` ինքնատիպ 

շարահյուսական կառույցով: Օրինակ` ընդունված է մի շարք գոյականներ խոսքում 

գործածել փոխաբերական իմաստներով` որպես ինչ-որ մի անձի գնահատող 

բնութագրում: Օրինակ` հսկա կառուցվածքով մարդուն կարող են անվանել փիղ, 

փոքրամարմին` մուկիկ, բարձրահասակ աղջկան` բարդի, կեչի, խորամանկին` աղվես 

և այլն: Գնահատող խոսքում օգտագործվում են նաև այնպիսի արտահայտություններ, 

ինչպիսիք են` այդ մասին խոսելն ավելորդ է, այդ հրաշք է, այդ ի˜նչ երեկո էր և այլն:  

 Նորություն չէ, որ գիտելիքն ամրակայվում է պարբերաբար կատարվող 

կրկնությունների և այն կիրառելու ճանապարհով, իսկ ձևավորված կարողությունները 

հմտությունների են վերածվում երկարատև աշխատանքի արդյունքում: Հետևաբար 

ուսուցիչը պետք է լեզվական տեսանկյունից լավ ուսումնասիրի ընթերցանության 

տեքստերը, հստակ պատկերացնի յուրաքանչյուր ստեղծագործության լեզվական 

առանձնահատկությունները, որպեսզի դրանք ծառայեցնի լեզվական նյութի 

ամրակայմանն ու խոսքի զարգացման նպատակներին: 

 Փորձը ցույց է տալիս, որ այս տարիքի երեխաներն ավելի հաճույքով են 

սովորում այն, ինչ անմիջականորեն առնչվում է իրական կյանքին, իրենց 

շրջապատին, կենցաղին, ուստի ընթերցանության համար ընտրված նյութի ուսուցման 

արդյունավետությունը ենթադրում է համապատասխան երևույթների շաղկապում 

շրջապատի, իրական կյանքի, երեխաների սեփական փորձի ու ապրումների հետ: 

Դրա շնորհիվ ուսուցանվող երևույթը կամ իրողությունը կդառնա շոշափելի, իրական, 

և երեխան կկարողանա վերլուծության, իր նախկին և նոր դիտարկումների հիման վրա 

բնութագրել դրանք, որոշակի եզրակացությունների հանգել, դատողություններ անել: 



 Այս ճանապարհով նա կսովորի նկարագրական, վերլուծական, դատողական 

բնույթի խոսք կառուցել, միևնույն ժամանակ ճանաչել իրեն շրջապատող աշխարհն իր 

տարբեր դրսևորումներով` կենդանի և  անկենդա բնություն, մարդկային 

հարաբերություններ, ազգային սովորություններ և այլն: Երեխային  հանձնարարվում 

է իր ունեցած տեղեկությունների և փաստերի հիման վրա պատմողական կամ 

նկարագրական խոսք կառուցել: Այս դեպքում երեխան չի դառնում լսածի փաստերը, 

դեպքերը մեքենայաբար վերարտադրողը, այլ կարողանում ինքնուրույն 

խոսքկառուցել՝ օգտագործելով սեփական  դիտարկումները /թեկուզև ոչ հարուստ/:    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ՏԱՐՐԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐԱՑՈՒՄՆԵՐԻ 

ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ 

5 ժամ՝ 3 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական 

Վերապատրաստման դասընթացի նպատակն է՝ բարձրացնել նախադպրոցական 

ուսումնական հաստատությունների մանկավարժական աշխատողների ընդհանուր 

պատրաստվածության մակարդակը, ընդլայնել նրանց կողմից նախադպրոցական 

տարիքի երեխաների տարրական մաթեմատիկական պատկերացումների 

ձևավորման գործընթացի ժամանակակից մոտեցումների և տեսական հիմքերի 

ընկալումը, ապահովել շարունակական ինքնազարգացման կայուն հենք, ուղղորդել 

դեպի պլանավորած վերջնարդյունքների հասանելիության ապահովում: 

 

Դասընթացի ավարտին մանկավարժական աշխատողն ունակ կլինի՝ 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. ներկայացնելու նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում 

երեխաների տրամաբանության և տարրական մաթեմատիկական պատկերացումների 

զարգացմանն ուղղված ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների 

սկզբունքները, օրինաչափությունները, մեթոդները, 

 2. հստակ ձևակերպելու մաթեմատիկայի պարապմունքի նպատակը, խնդիրները, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

3. կատարելու մաթեմատիկայի պարապմունքի պլանավորում, 

4. օգտագործելու մաթեմատիկայի պարապմունքի անցկացման տարբեր մեթոդներ, 

5. ընտրելու պարապմունքի իրականացման համար անհրաժեշտ պարագաներ, 

6. իրականացնելու գործնական, նախագծային,, հետազոտական աշխատանքներ, 



գ. ընդհանրական/ փոխանցելի կարողություններ 

7. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռք բերած գիտելիքները,  

8. կատարելագործելու ձեռք բերած հմտությունները: 

 

Դասընթացի համառոտ նկարագիրը 

Դասընթացը կազմում է ընդհանուր ՝ 5 (3 տեսական և 2 գործնական) ժամերից, որոնք 

կիրականացվեն ինտերակտիվ քննարկումների և PPT սահիկաշարի հիման վրա։ 

Ունկնդիրներին ինքնուրույն ուսումնասիրության համար տրամադրվելու են 

բաշխման նյութեր: Դասընթացի ընթացքում լինելու են անհատական և խմբային 

հանձնարարություններ։  

 

 Թեմաներ Տեսական Գործնական  

1.  Նախադպրոցական կրթության 

պետական կրթական չափորոշչի 

ընդհանուր դրույթները, 

Նախադպրոցական տարիքի երեխաների 

ակնկալվող կարողունակությունները: 

Նախադպրոցական կրթական ծրագրերի 

բովանդակությունը 

1 ժամ  

2.  Նախադպրոցական տարիքի երեխաների 

տրամաբանական մտածողության 

զարգացման և տարրական 

մաթեմատիկական պատկերացումների 

ձևավորման մեթոդները, միջոցները: 

Օրինակելի պարապմունքի 

պլանավորում 

1 ժամ  



3.  Նախադպրոցական տարիքի երեխաների 

տրամաբանական մտածողության 

զարգացման և տարրական 

մաթեմատիկական պատկերացումների 

ձևավորման մեթոդները, միջոցները: 

Օրինակելի պարապմունքի 

պլանավորում 

 1 ժամ 

4.  Դիդակտիկ խաղերի դերը տարրական 

մաթեմատիկական գիտելիքների 

ամրապնդման գործում: Տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների կիրառումը որպես 

նախադպրոցական տարիքի երեխաների 

մաթեմատիկական պատկերացումների 

ձևավորման միջոց 

1 ժամ  

5.  Դիդակտիկ խաղերի դերը տարրական 

մաթեմատիկական գիտելիքների 

ամրապնդման գործում: Տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների կիրառումը որպես 

նախադպրոցական տարիքի երեխաների 

մաթեմատիկական պատկերացումների 

ձևավորման միջոց 

 1 ժամ 

 

 

 

1. Նախադպրոցական կրթության պետական կրթական չափորոշչի ընդհանուր 

դրույթները: Նախադպրոցական տարիքի երեխաների ակնկալվող 



կարողունակությունները: Նախադպրոցական կրթական ծրագրերի 

բովանդակությունը 

2. Նախադպրոցական տարիքի երեխաների տրամաբանական մտածողության 

զարգացման եվ տարրական մաթեմատիկական պատկերացումների 

ձևավորման մեթոդները 

3. Նախադպրոցական տարիքի երեխաների տրամաբանական մտածողության 

զարգացման եվ տարրական մաթեմատիկական պատկերացումների 

ձևավորման միջոցները 

4. Դիդակտիկ խաղերի դերը տարրական մաթեմատիկական գիտելիքների 

ամրապնդման գործում 

5. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառումը որպես նախադպրոցական 

տարիքի երեխաների մաթեմատիկական պատկերացումների ձևավորման 

միջոց 

 

 

 

Թեմա 1. ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇՉԻ 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԸ: ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔԻ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ 

ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԿԱՐՈՂՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ 

ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ: 

 Մինչև 6 տարեկան երեխաների զարգացման և կրթական չափորոշիչներն 

ընդհանուր առմամբ նկարագրում են, թե ինչ պետք է իմանա և ինչ պետք է կարողանա 

անել երեխան որոշակի տարիքում: Դրանք զարգացման տարբեր ոլորտներում մինչև 6 

տարեկան երեխաների վերաբերյալ մեր ունեցած ակնկալիքներն են՝ պայմանավորված 

տարիքային բնականոն զարգացման օրինաչափություններով և ազգային-

մշակութային առանձնահատկություններով: 

Չափորոշիչները ներկայացնում են ընդհանուր նպատակներ վաղ մանկության 

տարիների զարգացման և կրթության համար և ուղղորդում են բոլոր 



մեծահասակներին ճիշտ և արդյունավետորեն շփվելու 0-6 տարեկան երեխաների հետ' 

անկախ այն բանից, թե 1) երեխաները հաճախում են մանկապարտեզ, խնամքի կամ 

զարգացման ու կրթության որևէ հաստատություն, թե հիմնականում մեծանում են 

տանը, 2) նրանք իրենց տարիքին բնորոշ զարգացող, թե տարբեր կարողություններ և 

կարիքներ ունեցող երեխաներ են, 3) երեխաները վաղ տարիքից սովորում են խոսել 

մեկ լեզվով, թե մի քանի լեզուներով և այլն: 

Չափորոշիչները գործիք են այն մեծահասակների համար, ովքեր 

պատասխանատու են այս նպատակները հասկանալու և բոլոր երեխաների 

առաջընթացն ապահովող հնարավորություններ ստեղծելու և փորձառություններ 

ապահովելու համար: 

Չափորոշիչները ստիպում են նաև մտածել, խորապես ըմբռնել և գիտելիքներ 

ձեռք բերել երեխաների անհատականության, ընտանեկան մշակույթի, որոշակի 

հարմարեցումների և փոփոխությունների մասին, որոնք կարող են տարբեր լինել 

երեխաների առանձնահատուկ հանգամանքների դեպքում: 

Վաղ մանկությունը երեխայի աճի, զարգացման և սովորելու բացառիկ 

ժամանակաշրջանն է: Կարևոր է նկատի ունենալ, որ որոշ երեխաներ կարող են 

չափորոշիչներով սահմանված ակնկալիքներից շատ ավելի բարձր ցուցանիշներ 

ունենալ, մինչդեռ որոշ երեխաներ էլ հնարավոր է, որ ամբողջապես չտիրապետեն այս 

փաստաթղթում նշված գիտելիքներին և հմտություններին: Այս իմաստով շատ կարևոր 

է, որ երեխաների տվյալ տարիքին համապատասխան զարգացման և 

ուսումնառության հետ կապված ակնկալիքների մասին մտածելիս մենք 

ուշադրություն դարձնենք նաև նրանց անհատական առանձնահատկություններին: 

Երեխաները տարբեր են լինում՝ կախված իրենց բնածին հատկություններից, ունեցած 

փորձից, ունակություններից, առողջական վիճակից և սովորելու նկատմամբ ունեցած 

վերաբերմունքից, հետևաբար նրանց զարգացումը տարբեր տեմպերով է ընթանում: 

Պետք է ընդունել, որ երեխաների միջև այսպիսի տարբերությունները բնական են: 

Ուստի անհրաժեշտ է հարգանք դրսևորել բոլոր երեխաների նկատմամբ և նրանց 



վերաբերվել որպես ունակ անհատների, որոնք կարող են սովորել, հասկանալ իրենց 

շրջապատող աշխարհը, ընտրություն կատարել և արտահայտել իրենց սեփական 

կարծիքը: 

Մինչև 6 տարեկան երեխաների զարգացման և կրթական չափորոշիչների 

հիմքում ընկած է այն համոզմունքը, որ երեխաների ուսումնառությունը և զարգացումը 

բազմակողմանի է, քանի որ ֆիզիկական զարգացմանը զուգընթաց զարգանում են 

երեխայի խոսքը և լեզուն, զգացմունքները, սոցիալական շփման և իմացական 

կարողությունները: Հետևաբար երեխայի առողջ և համակողմանի զարգացման համար 

կարևոր են ուսումնառության բոլոր ոլորտները և դրանք պետք է հավասարապես 

արժևորվեն: 

Մեծահասակներն ընդհանուր առմամբ մեծ դեր և ազդեցություն ունեն 

երեխաների աճի և զարգացման վրա, բայց հատկապես ծնողներն են իրենց երեխաների 

առաջին և ամենակարևոր ուսուցիչները: Ուսուցիչները և ընտանիքները պետք է 

աջակցեն, որ երեխաների մեջ զարգանան ամբողջ կյանքի ընթացքում սովորելու 

ցանկությունն ու հմտությունները: Մեծահասակները պետք է իմանան, որ երեխայի 

զարգացումը տեղի է ունենում հաջորդական փուլերով և կախված է նրա ունեցած 

փորձառությունից, ընտանեկան մշակույթից ու անհատականությունից: 

Մինչև 6 տարեկան երեխաների զարգացման չափորոշիչները մշակվել են՝ 

առաջնորդվելով երեխայի զարգացման վերաբերյալ կառուցողական սկզբունքներով: 

Ըստ այդ սկզբունքների՝ երեխաները լավ են զարգանում այն միջավայրում, որտեղ 

բավարարվում են նրանց ֆիզիկական, մտավոր և հոգեբանական կարիքները, որտեղ 

նրանք պաշտպանված են զգում, արժևորվում են որպես անհատներ և ակտիվորեն 

ներգրավվում են նոր հմտություններ և գիտելիքներ ձեռք բերելու նպատակով 

կազմակերպված բազմաբնույթ աշխատանքներում: Նրանք իրենց գիտելիքները և 

արժեքային համակարգը կառուցում են հասակակիցների, ծնողների և այլ 

մեծահասկաների հետ փոխհարաբերությունների, ինչպես նաև ֆիզիկական ու 

հասարակական միջավայրի ակտիվ ուսումնասիրությունների միջոցով: Երեխայի 



առողջ, ներդաշնակ և համակողմանի զարգացման համար անհրաժեշտ է աշխատանք 

տանել նրա ֆիզիկական, իմացական, հուզական և սոցիալական ոլորտների 

հավասարաչափ զարգացման ուղղությամբ: 

Չափորոշիչները դասակարգված են ըստ զարգացման հետևյալ ոլորտների. 

1. Շարժողական զարգացում 

2. Խոսք և հաղորդակցում 

3. Իմացական զարգացում 

4. Սոցիալական, հուզական և անձնային զարգացում 

5. Ինքնասպասարկում, առողջության պահպանում և անվտանգություն 

6. Սովորելու նկատմամբ վերաբերմունք 

Մինչև 6 տարեկան երեխաների զարգացման չափորոշիչները կարող են տարբեր 

կիրառություններ ունենալ: Մասնավորապես. 

• բարելավել ուսուցումը, հիմք հանդիսանալ մինչև 6 տարեկան երեխաների 

ուսումնական ծրագրերը բարելավելու համար, 

• բարելավել ծնողավարության հմտությունները և վարքը, օգնել ծնողներին 

իրատեսական ակնակալիքներ ունենալու մինչև 6 տարեկան երեխաներից, ինչպես 

նաև երեխայի տարիքին համապատասխան տարբեր խաղեր կազմակերպելու նրանց 

համար, 

• բարելավել մանկավարժների մասնագիտական պատրաստվածությունը. ուղենիշ 

լինել դաստիարակների վերապատրաստման ծրագրերի մշակման համար, 

• գնահատել նախադպրոցական ծրագրերի արդյունավետությունը, հիմք հանդիսանալ 

ընտրելու կամ մշակելու համար երեխաների առաջընթացի գնահատման միջոցներ' 

որպես ծրագրի արդյունավետության ամբողջական գնահատման մաս, 

• բարձրացնել հանրության գիտակցությունը վաղ մանկության շրջանի կարևորության 

վերաբերյալ, օգնել հասարակությանը ավելի լավ հասկանալ և արժևորել վաղ 

մանկության տարիքը, ինչպես նաև իրենց ավանդն ունենալ մինչև 6 տարեկան 

երեխաներին որակյալ ծառայություններով ապահովելու հարցում: 



Վաղ մանկության զարգացման խնդիրներով զբաղվող մասնագետները կարող են այս 

չափորոշիչներն օգտագործել տարբեր նպատակներով. 

• սահմանելու զարգացման նպատակները, որոնց երեխաները պետք է հասնեն ծննդից 

մինչև 6 տարեկան հասակը, 

• բարելավելու ուսումնական միջավայրը, 

• ապահովելու ուսումնառության շարունակական գործընթացը: 

Չափորոշիչները դաստիարակների/մանկավարժների համար ստեղծում են այն հիմքը, 

որի վրա նրանք կարող են պլանավորել ուսուցումը: Սույն փաստաթուղթը, իհարկե, 

ուսումնական ծրագիր չէ, սակայն այն ներկայացնում է այն ոլորտները, որոնց վրա 

մանկավարժները պետք է հիմնվեն երեխաների ուսուցումը պլանավորելիս: 

Մասնագետները պետք է հիշեն, որ դրանք նախատեսված են նախադպրոցական 

տարիքի երեխաների համար իրատեսական պլանավորման, խաղային 

ուսումնադաստիարակչական գործունեության հարստացման և յուրաքանչյուր 

երեխայի աճի խթանման ու լիակատար ներուժի վերհանման խնդիրների 

իրականացման համար: 

Չափորոշիչները կարող են լինել նաև գործիք/ միջոց այն ծնողների համար, որոնք 

հաճախ անհանգստանում են, թե արդյոք իրենց երեխաները «ճիշտ» գիտելիքներ և 

հմտություններ են ստանում' հետագայում դպրոց գնալու համար: Չափորոշիչների 

օգնությամբ ծնողները կտեսնեն, որ առօրյա գործողությունների միջոցով երեխաներին 

կարելի է սովորեցնել այն, ինչ նրանց պետք է իմանալ հետագայում դպրոցում 

հաջողության հասնելու համար: 

Միևնույն ժամանակ կարևոր է ընդգծել, որ չափորոշիչները նախատեսված չեն 

• որոշելու համար, թե արդյոք երեխան «պատրաստ է» մանկապարտեզ կամ դպրոց 

գնալու, թե' ոչ, 

• օգտագործվելու որպես գործիք՝ երեխաների ախտորոշման կամ պիտակավորման 

նպատակով, 

• պատճառ հանդիսանալու, որ երեխաները զրկվեն նոր ծրագրերի կամ 



փորձառությունների մասնակցելուց, 

• մի երեխային մյուսի հետ համեմատելու համար, 

• երեխայի զարգացման մակարդակը գնահատելու համար, 

• որպես ուսումնական ծրագիր օգտագործելու համար (թեև ուսուցիչները կարող են այս 

նյութերն օգտագործել ուսումնական պարապմունքներ պլանավորելու համար): 

Այս փաստաթուղթը  պետք է նպաստի մեր երեխաների համար նախատեսված 

ծառայությունների որակի բարձրացմանը, երեխաների համակողմանի և ներդաշնակ 

զարգացմանը, ինչն էլ իր հերթին կօգնի, որ հետագայում երեխաները դպրոցում 

հաճույքով սովորեն: 

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

  

1. Նախադպրոցական կրթության պետական կրթական չափորոշիչը (այսուհետ` 

չափորոշիչ) հանրակրթության պետական կրթական չափորոշչի բաղկացուցիչ մաս 

կազմող նորմատիվ իրավական ակտ է, որը սահմանում է նախադպրոցական տարիքի 

երեխաների (ըստ տարիքային խմբերի) զարգացման կրթական ծրագրերի 

բովանդակությունը, նրանց ներկայացվող վերջնարդյունքները, ուսումնական 

բեռնվածության առավելագույն ծավալը, նախադպրոցական տարիքի երեխաների 

կրթության և զարգացման վերջնարդյունքի ապահովման հիմքերը: 

2. Չափորոշչի հիմքում նախադպրոցական տարիքի երեխաների 

կարողունակությունների վրա հիմնված մոտեցումն է: 

3. Չափորոշիչը ներառում է՝ 

1) ուսումնադաստիարակչական հիմնական բնագավառները, կրթական ծրագրի 

բաղադրիչները և դրանց սահմանման մանկավարժահոգեբանական սկզբունքները. 

2) երեխաների ուսումնական, խաղային բեռնվածության առավելագույն չափը կամ 

դրանց հարաբերակցությունը. 

3) երեխաների զարգացման ընթացքի և առաջադիմության մակարդակի 

դիտարկման ձևերը. 



4) նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում ներառական և 

երեխայակենտրոն միջավայրի չափանիշները, որոնք հաստատում է կրթության 

պետական կառավարման լիազորված մարմինը. 

5) նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում երեխայի անվտանգ 

միջավայրի և աղետներին պատրաստվածության չափանիշները: 

4. Չափորոշիչը հանդիսանում է երեխայակենտրոն կրթության հիմքը. 

հնարավորություն է ընձեռում արձագանքելու երեխաների կարիքներին և 

հետաքրքրություններին, հարգելու յուրաքանչյուր երեխայի անձը, խթանելու 

համատեղ ուսումնառության գործընթացը: 

5. Նախադպրոցական կրթության պետական կրթական չափորոշչի 

իրականացումը նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կողմից 

պարտադիր է՝ անկախ դրանց կազմակերպաիրավական ձևից և ենթակայությունից: 

6. Ըստ չափորոշչի, մշակվում են միջին և բարձրագույն մասնագիտական 

հաստատությունների նախադպրոցական ֆակուլտետների (բաժինների) 

ուսումնական ծրագրեր և վերապատրաստումների թեմատիկ պլաններ, ծնողական 

կրթության ծրագրեր: 

 

II. ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔԻ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ 

ԿԱՐՈՂՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

9. Նախադպրոցական կրթության կարողունակություններն են՝ 

7.  մաթեմատիկական և տեխնիկական կարողունակություն՝ 

երեխան կարողանում է կատարել պարզ մաթեմատիկական գործողություններ, 

համեմատում, հետազոտում է առարկաները և երևույթները, գտնում է տարբեր 

խնդիրների լուծումներ, ճանաչում է թվանշանները, տիրապետում է նախաթվային և 

թվային հասկացություններին. երեխան կարողանում է որոշել առարկաների քանակը, 

համեմատել դրանք ըստ մեծության, չափի, ձևի և գույնի, տարբերակել մասը և 

ամբողջը, երկրաչափական պատկերներն ըստ հատկանիշների: Կարողանում է 



առարկաները տարբերակել նաև ըստ նյութի: Ցուցաբերում է հետաքրքրություն 

սարքավորումների հանդեպ, կարողանում է ծանոթ տեխնիկական հանգույցներից 

կառուցել նոր համադրություններ. 

12. Իմացական ոլորտում նախադպրոցական տարիքի երեխաների զարգացման և 

կրթական վերջնարդյունքներն են. 

1) վաղ մանկության տարիքի առաջին խումբ՝ 

ա. երեխան, ինքնուրույն տեղաշարժվելով տարածության մեջ, ծանոթանում է իրեն 

շրջապատող առարկայական աշխարհին, 

բ. առարկաներով կատարում է հարաբերակցված գործողություններ, 

գ. ճանաչում է իրեն ծանոթ դեմքեր, առարկաներ. 

2) վաղ մանկության տարիքի երկրորդ խումբ՝ 

ա. երեխան ուսումնասիրում և համեմատում է առարկաները, 

բ. հետաքրքրություն է ցուցաբերում նոր առարկաների նկատմամբ, 

գ. հասկանում է առարկայական գործողությունների և իրադարձությունների 

հաջորդականությունը, դրանց միջև գոյություն ունեցող կապերը, 

դ. ծանոթ առարկաներով կատարում է ֆունկցիոնալ գործողություններ, 

հետաքրքրություն է դրսևորում մեծահասակների գործողությունների նկատմամբ. 

3) կրտսեր առաջին խումբ՝ 

ա. երեխան դասակարգում է առարկաներն ըստ կոնկրետ հատկանիշի, 

բ. ուսումնասիրում է շրջապատող միջավայրը, փորձում է հարցերի միջոցով 

բավարարել իր հետաքրքրությունները, 

գ. ունի առարկաների մեծության, չափի, ձևի և քանակի մասին տարրական 

պատկերացումներ, ճանաչում է հիմնական գույները, երկրաչափական պարզ 

պատկերները, 

դ. մեկ առարկան փոխարինում է այլ առարկաներով, հասկանում դրանց 

նշանակությունը, 

ե. ունի տարրական պատկերացումներ իր և իր ընտանիքի մասին, 



զ. առանձնացնում է իրեն մյուսներից, դրսևորում է համառություն 

ցանկություններում և գործողություններում. 

4) կրտսեր երկրորդ խումբ՝ 

ա. երեխան մտապահում և վերարտադրում է ներկայացվող որոշակի 

տեղեկատվությունը, 

բ. կողմնորոշվում է տարածության և ժամանակի մեջ, 

գ. նկարագրում է առարկաների, երևույթների առանձին կողմերը, 

դ. ունի առարկաների մեծության, չափի, ձևի և քանակի վերաբերյալ որոշակի 

պատկերացումներ, ճանաչում է գույները, երկրաչափական պատկերները, 

ե. հասկանում է երևույթների միջև պատճառահետևանքային պարզագույն 

կապերը, 

զ. դրսևորում է հասակակիցների հետ համատեղ գործելու ցանկություն, մտավոր 

ակտիվություն, հանդես է գալիս նախաձեռնողի դերում, 

է. կենտրոնացնում է ուշադրությունն առաջադրանքի, խաղի կանոնների 

պահպանման վրա, 

ը. դրսևորում է տարբեր նյութերով աշխատելու տարրական հմտություններ, 

թ. տարբերում է մասնագիտությունները, դրանց հիմնական գործառույթները, 

ժ. ունի տարրական պատկերացումներ ինչպես հայկական, այնպես էլ այլ ազգերի 

մշակութային տարրերի մասին. 

5) միջին խումբ՝ 

ա. երեխան ցուցաբերում է հաշվի, թվերի, քանակի իմացություն, թվաբանական 

պարզ խնդիրներ լուծելու կարողություն, 

բ. մասնակցում է համատեղ կազմակերպվող աշխատանքներին և ավարտին 

հասցնում առաջադրանքը, 

գ. հասակակիցների հետ համատեղ գործունեության ընթացքում դրսևորում է 

իմացական ակտիվություն, երևակայություն, կարծիք հայտնելու կարողություն, 



դ. ճանաչում է աշխարհը փորձարկումների, ինքնուրույն գործողությունների 

միջոցով, խմբավորում առարկաները, պատկերներն ըստ ընդհանուր հատկանիշների, 

ե. հասկանում է շրջապատող աշխարհի և բնության երևույթների 

միասնականությունը և փոխկապվածությունը, ունի տարրական պատկերացումներ 

կենդանական աշխարհի և անկենդան բնության մասին, կարևորում է մարդու 

աշխատանքը, դրա արդյունքները, 

զ. ճանաչում է փոխադրամիջոցները, գիտի դրանց դերը մարդու կյանքում, 

է. ունի տարրական պատկերացումներ ազգերի մշակութային 

առանձնահատկությունների մասին, 

ը. մեծահասակների օգնությամբ կողմնորոշվում է տեղեկատվության 

բազմազանության մեջ և կատարում նպատակամետ ընտրություն. 

6) ավագ խումբ՝ 

ա. երեխան վերլուծում է երևույթների պատճառահետևանքային կապերը, 

ներկայացնում է իր պատկերացումներն ու վերաբերմունքը, 

բ. նկարագրում և մեկնաբանում է շրջապատող միջավայրում ընթացող 

երևույթները, սեփական որոշումներն ու գործողությունները, 

գ. առաջադրանքներ կատարելիս դրսևորում է ճանաչողական հետաքրքրություն և 

ստեղծագործականություն, 

դ. մոդելավորում է առարկաները, հեքիաթի հերոսներին, բնության երևույթները 

պայմանական նշաններով, առանձին պատկերներով, տարբերում է ճանապարհային 

երթևեկության պարզ նշանները, 

ե. ունի պատկերացումներ տնտեսական պարզ հասկացությունների, ազգային և այլ 

ազգերի մշակութային առանձնահատկությունների, հայրենի երկրի մասին. 

զ. դրսևորում է քննադատական վերաբերմունք ներկայացվող նյութի նկատմամբ, 

կողմնորոշվելով տեղեկատվության բազմազանության մեջ, կատարում է գրագետ 

ընտրություն, կատարում է հետևություններ և այդ առնչությամբ արտահայտում իր 

կարծիքը, 



է. դրսևորում է մեդիա և թվային գրագիտություն, նշում է իրական և մեդիա 

միջավայրերի տարբերությունները՝ մեդիայից ստացված տեղեկատվությունը 

համադրելով իրական կյանքին, 

ը. հասկանում է մեդիա գործիքների կիրառության բազմազանությունը, 

մեծահասակի աջակցությամբ հստակ նպատակով կարողանում է կիրառել դրանք 

կրթական և խաղային միջավայրում: 
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15. Նախադպրոցական կրթության բովանդակությունը պայմանավորված է 

նախադպրոցական տարիքային բոլոր փուլերի զարգացման անհատական 

առանձնահատկություններով: 

16. Նախադպրոցական կրթության բովանդակությունը կազմում են 

նախադպրոցական տարիքի երեխաների զարգացման և կրթական ընդհանուր 

նպատակներին համապատասխան ընտրված` ընկալման, ըմբռնման ու յուրացման 

համար նախատեսված գիտելիքները, կարողությունները, հմտությունները և 

տարրական բարոյական արժեքային հարաբերությունները: 

17. Նախադպրոցական տարիքի երեխաների կրթության բովանդակությունը 

հիմնականում ներառում է զարգացման հետևյալ ոլորտները` 

1) շարժողական ոլորտ. 

2) խոսքի և հաղորդակցական ոլորտ. 

3) հուզական, սոցիալ-անձնային ոլորտ. 

4) իմացական ոլորտ. 

5) ինքնասպասարկման, անվտանգության, առողջ ապրելակերպի ոլորտ: 

18. Կրթության բովանդակության` չափորոշչով սահմանված հասանելի 

մակարդակը ապահովվում է կրթության բաղադրիչների միջոցով, որոնք 



իրականացվում են գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների 

ձևավորմամբ` երեխաների զարգացման ոլորտներին և ուղղություններին 

համապատասխան կազմված, կրթության պետական կառավարման լիազոր մարմնի 

կողմից հաստատված Նախադպրոցական կրթական ծրագրի համաձայն: 

19. Կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի կողմից 

հաստատված նախադպրոցական կրթական ծրագրերի կատարումը ուսումնական 

հաստատությունների կողմից պարտադիր է: 

20. Նախադպրոցական կրթական ծրագիրը հիմք է նախադպրոցական 

ուսումնական հաստատությունների կրթական գործունեության 

համապատասխանության օբյեկտիվ գնահատականի համար: 

21. Նախադպրոցական կրթական (հիմնական) ծրագիրը նախադպրոցական 

կրթության նպատակների իրականացմանն ուղղված, տարիքային 

առանձնահատկություններին համապատասխան` ուսումնադաստիարակչական 

գործընթացի բովանդակության, կրթության կազմակերպման ձևերի, կիրառվող 

մեթոդաբանության, տեխնոլոգիաների ամբողջություն է, որն ապահովում է 

նախադպրոցական կրթության պետական չափորոշչով սահմանված 

վերջնարդյունքները: 

22. Նախադպրոցական կրթական ծրագրով սահմանված մակարդակն 

ապահովվում է կրթության բովանդակային բաղադրիչների միջոցով, որոնք 

իրականացվում են ըստ տարիքային խմբերի և յուրաքանչյուր երեխայի զարգացման 

առանձնահատկությունների ու կրթության և զարգացման առանձնահատուկ 

պայմանների կարիքի, երեխաների գիտելիքների, կարողությունների և 

հմտությունների ձևավորմամբ՝ այդ տարիքի երեխաների 

առանձնահատկություններին, զարգացման ոլորտներին և ուղղություններին 

համապատասխան: 

23. Նախադպրոցական կրթական ծրագիրը սահմանում է յուրաքանչյուր 

տարիքային խմբի կրթության բովանդակության ընդհանրական կառուցվածքը, 



կանոնակարգային պահերը, ուսումնական տարվա սկիզբը, ավարտը, հիմնական 

ուղղություններին հատկացվող շաբաթական և տարեկան պարապմունքների 

քանակը, սաների շաբաթական բեռնվածության առավելագույն քանակը, ակնկալվող 

արդյունքներն ըստ զարգացման ոլորտների, գործունեության ձևերի: 

24. Նախադպրոցական կրթական ծրագրերի բովանդակությունը ներկայացվում է 

զարգացման հետևյալ հիմնական բնագավառներով (ուղղություններով)՝ 

1) խոսքի, լեզվամտածողության, տրամաբանության, գրաճանաչության, 

ընդհանուր ճանաչողական զարգացում. 

2) հուզակամային և սոցիալ-անձնային զարգացում. 

3) շարժողական և ֆիզիկական զարգացում. 

4) աշխարհաճանաչման ինքնուրույնության, ստեղծագործական 

ունակությունների և հնարամտության զարգացում. 

5) բարոյական, ազգային, էկոլոգիական, իրավական և սեռային գիտակցության և 

մտածելակերպի զարգացում՝ արժեքային հիմունքների փոխանցմամբ: 

25. Նախադպրոցական կրթական ծրագրի հիման վրա մշակվում և հաստատվում 

են նախադպրոցական կրթության իրականացման, այդ թվում` այլընտրանքային 

օրինակելի կրթական ծրագրեր և պլաններ` ուսումնական, ուսումնամեթոդական, 

ուսումնաօժանդակ ձեռնարկներ: 

26. Նախադպրոցական կրթական ծրագրերին ներկայացվում են հետևյալ 

պահանջները՝ 

1) համապատասխանությունը նախադպրոցական կրթության չափորոշչին. 

2) կրթության աշխարհիկ բնույթը. 

3) երեխաների և մեծահասակների փոխգործունեության անհատակողմնորոշված 

(երեխայակենտրոն) մոտեցման ապահովումը. 

4) ազգային ավանդույթների և համամարդկային արժեքների զուգորդումը. 

5) նախադպրոցական կրթության բովանդակության մեջ երեխայի խոսքի, 

տրամաբանության, ֆիզիկական, մտավոր, գեղարվեստական զարգացման, 



իրավունքներին և պարտականություններին, բնագիտության հիմունքներին 

ծանոթացման ներառումը: 

27. Կրթական ծրագրերը պետք է նպատակաուղղված լինեն` 

1) հետաքրքրասիրության զարգացմանը` որպես նախադպրոցականի 

ճանաչողական (իմացական) ակտիվության գործոնի. 

2) երեխայի ընդունակությունների զարգացմանը. 

3) ստեղծագործական երևակայության զարգացմանը. 

4) հաղորդակցական հմտությունների ձևավորմանը: 

28. Կրթական ծրագրերը պետք է ապահովեն` 

1) երեխաների ֆիզիկական և հոգեկան առողջության պահպանումն ու 

ամրապնդումը, ֆիզիկական, հոգեկան և սոցիալական զարգացումը, յուրաքանչյուր 

երեխայի հուզական բարվոքությունը. 

2) երեխայի անձի, նրա ստեղծագործական ունակությունների զարգացման համար 

միջավայրի և պայմանների ստեղծումը. 

3) համամարդկային արժեքներին, օրինականության գաղափարին 

հաղորդակցումը, շփումը. 

4) ընտանիքի հետ համագործակցությունը՝ երեխայի լիարժեք զարգացման 

գործում: 

29. Կրթական ծրագրերը պետք է նախատեսեն երեխայի կյանքի կազմակերպման 3 

ձև` 

1) պարապմունքներ՝ որպես ուսուցման կազմակերպման հատուկ ձև. 

2) խաղային գործունեության տեսակներ. 

3) օրվա ընթացքում երեխայի ազատ ժամանակի տնօրինում: 

30. Կրթական ծրագրերը պետք է ներառեն երեխաների անհատական և համատեղ 

գործունեության օպտիմալ համադրումը, նրանց տարիքին առանձնահատուկ 

գործունեության տեսակների հաշվառմամբ: 



31. Երեխաների ուսումնական, խաղային բեռնվածության առավելագույն չափը և 

հարաբերակցությունը փոխկապակցված են կրթության բովանդակության, երեխայի 

տարիքային առանձնահատկությունների և անհատական հնարավորությունների, 

ուսուցման ձևերի և մեթոդների, հաստատության աշխատանքային ռեժիմի հետ: 

32. Ուսումնական և խաղային բեռնվածության հարաբերակցությունում 

գերակշռում է խաղայինը. ռեժիմային բոլոր պահերն ուղեկցվում են տարբեր խաղերով 

և խաղային մեթոդներով: 

33. Նախադպրոցական տարիքի երեխաների զարգացման ընթացքի գնահատումն 

իրականացվում է մանկավարժների կողմից շարունակական դիտարկման, 

փաստագրման և անհատական թղթապանակների վարման միջոցով: 

34. Նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունում մինչև 1 տարեկան 

երեխաների զարգացնող միջավայրին ներկայացվող պահանջներն են (զարգացնող 

միջավայր, անվտանգության ապահովում, առողջության պահպանում)՝ 

1) խմբասենյակի տարածքում (այսուհետ` տարածք) առկա են մանեժներ կամ այլ 

սարքավորումներ, որոնք ապահովում են երեխաների անվտանգությունը. 

2) տարածքում առկա է փափուկ հատակ` չորեքթաթ շարժվող երեխաների համար. 

3) տարածքում առկա են սարքավորումներ, միջոցներ` երեխաների նստակյաց 

խաղերի համար. 

4) տարածքում առկա են սարքավորումներ, միջոցներ` երեխաների 

հենաշարժողական ակտիվության համար` ճոճանակ, ճոճաթոռ, շարժաթոռ. 

5) տարածքում առկա են գունեղ նկարներ, խաղալիքներ` ինքնուրույն և մեծերի հետ 

գործունեության ընթացքում կիրառելու համար. 

6) տարածքում առկա են երեխաների ձեռքի շարժումներն ու գործողությունները 

խթանող խաղալիքներ և պարագաներ. 

7) խմբում առկա են սյուժետային խաղալիքներ (մանկական կահույք, սպասք, 

տիկնիկներ, մեքենաներ, կենդանիներ և այլն). 



8) առկա են մանկական երաժշտական գործիքներ, ձայնային հնչեղությամբ 

խաղալիքներ. 

9) առկա են նկարազարդ, կտորից գրքեր, գունավոր մատիտներ. 

10) առկա են նվագարկիչ, ձայնարկիչ, այլ տեխնիկական միջոցներ: 

35. Նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունում 1-ից մինչև 3 տարեկան 

երեխաների զարգացնող միջավայրին ներկայացվող պահանջներն են` 

1) խմբասենյակում առկա են խաղային պարագաներ երեխաների ճանաչողական 

զարգացման համար` խճանկար, «մատրյոշկա» տիկնիկներ, բուրգ, երկրաչափական 

տարբեր անցքերով աղյուսիկներ, բազմագույն խորանարդիկներ, գնդակներ, փոքրիկ 

մեքենաներ, գրքեր գունեղ նկարներով. 

2) առկա են երեխաների սյուժետային խաղերի համար նյութեր. տիկնիկներ, 

տարբեր չափերի կենդանիներ, տիկնիկների հագուստ, խաղալիք կահույք, տարբեր 

ձևերի և գույների կառուցողական նյութեր, խաղալիք-հեռախոսներ, խորանարդիկներ, 

փայտիկներ և այլն. 

3) առկա են խաղային նյութեր և սարքավորումներ` երեխաների երաժշտական 

ունակությունների զարգացման համար. 

4) առկա են նյութեր և սարքավորումներ` երեխաների ստեղծագործական 

գործունեության համար. ալբոմներ, թղթեր, վրձիններ, մատիտներ, ֆլոմաստերներ, 

պլաստիլին և այլն. 

5) բոլոր նյութերը հասու և մատչելի են երեխաներին` աշխատելու համար. 

մատիտները սրված են, ֆլոմաստերները` թարմ, վրձինները` մաքուր. 

6) առկա են խաղալիքներ` զբոսանքների ժամանակ խաղալու համար. փոքրիկ 

դույլեր, կաղապարներ, բահեր և այլն. 

7) առկա են խաղեր և սարքավորումներ` քայլքի և այլ շարժումների համար. 

8) տարածքում առկա է երեխաների համատեղ խաղերի համար առանձնացված 

հատված. 

9) բոլոր խաղալիքները, նյութերը երեխաների համար հասանելի են. 



10) տարածքը զարդարված է գունեղ նկարներով, ծաղիկներով, բույսերով. 

11) խմբասենյակում առկա են դիդակտիկ նյութեր` երեխաների զգայարանների, 

մանր մկանների համակարգի և սյուժետային խաղերի զարգացման համար. 

12) խմբասենյակում և դրանից դուրս ստեղծված են պայմաններ շարժունակության 

խանգարումներ ունեցող երեխաների համար. հարմարեցված աթոռ սեղանով, 

կանգնակ, սայլակ, քայլակ, տարբեր չափսերի բարձեր, աթոռակներ նստելու ճիշտ 

դիրք ապահովելու համար, հարմարեցված սպասք (սպասքի ադապտացիաներ), 

հարմարեցված գրենական պիտույքներ: 

36. Նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունում 3-ից մինչև 6 տարեկան 

երեխաների զարգացնող միջավայրին ներկայացվող պահանջներն են` 

1) հաստատությունում առկա են՝ սարքավորումներ և դիդակտիկ միջոցներ 

երեխաների համակողմանի զարգացման համար. 

2) տեսալսողական միջոցներ. 

3) ալբոմներ, գեղարվեստական գրականություն և այլ նյութեր երեխաների 

տպավորությունները հարստացնելու համար. 

4) ստեղծված են պայմաններ մարդու, պատմության, մշակույթի մասին երեխաների 

պատկերացումների զարգացման համար. խմբասենյակում առկա են` 

դիդակտիկ խաղեր (լոտո, դոմինո, նկարների հավաքածուներ), տարբեր 

սյուժետային խաղային հավաքածուներ, լեգոներ և խաղալիքներ` տարաբնույթ 

գործունեության ժամանակ երեխաների զարգացման համար. 

5) խաղեր երեխաների ինտելեկտուալ զարգացման համար (դոմինո, շաշկի, 

շախմատ և այլն). 

6) խաղալիքներ և սարքավորումներ սենսորային զարգացման համար. 

7) դիտողական, նկարազարդ նյութեր. 

8) պայմաններ երեխաների անհատական և համատեղ ակտիվության դրսևորման 

համար. 

9) պայմաններ երեխաների առողջության պահպանման և ամրապնդման համար. 



10) բժշկական սարքավորումներ երեխաների բուժկանխարգելիչ միջոցառումների 

համար. 

11) հատուկ տարածքներ երեխաների հետ տարվող մանկավարժահոգեբանական 

աջակցության ծառայությունների մատուցման համար. 

12) ստեղծված են խելամիտ ֆիզիկական հարմարեցումներ երեխաների 

զարգացման առանձնահատկություններին համապատասխան. 

13) ստեղծված են պայմաններ երեխաների գեղարվեստագեղագիտական 

զարգացման համար. 

14) տարածքի գեղագիտական ձևավորումներ` ուղղված երեխաների 

գեղարվեստական զարգացմանը (նկարներ, վերատպություններ, ժողովրդական 

ստեղծագործության նմուշներ, երեխաների, մեծերի աշխատանքների 

ցուցահանդեսներ և այլն). 

15) ստեղծված են պայմաններ երեխաների թատերական գործունեության 

զարգացման համար. 

16) կան օժանդակ հարմարություններ թատերական գործունեության 

կազմակերպման համար. 

17) առկա են թատրոնների տարաբնույթ տեսակներ (ստվերային, 

ստվարաթղթային, սեղանային և այլն). 

18) առկա են թատերական բեմականացումների համար ատրիբուտներ. 

19) ստեղծված են պայմաններ երեխաների երաժշտական գործունեության համար. 

20) առկա է երաժշտական դահլիճ. 

21) առկա են երաժշտական գործիքներ, նվագարաններ և երաժշտադիդակտիկ 

խաղեր՝ տեղադրված համապատասխան զարգացման կենտրոնում. 

22) հաստատությունում ստեղծված են պայմաններ երեխաների կառուցողական 

գործունեության զարգացման համար. 

23) խմբասենյակներում առկա են մանր (սեղանային) և խոշոր (հատակի) 

կառուցողական նյութեր, տարբեր տիպի կոնստրուկտորներ, մոզաիկաներ, 



կտրվածքներով նկարներ, բնական նյութեր՝ տեղադրված համապատասխան 

զարգացման կենտրոնում. 

24) հաստատությունում ստեղծված են պայմաններ երեխաների էկոլոգիական 

կրթության համար. առկա են դիտողական պարագաներ, բնական նյութեր, բնության 

երևույթները նկարագրող պաստառներ. 

25) հաստատությունում առկա են կանաչապատման անկյուններ (սենյակային 

բույսեր), ստեղծված են պայմաններ բույսերի խնամքի և աճեցման համար (այգի, 

բանջարանոց, ծաղկանոց և այլն). 

26) առկա է առանձին տարածք կենդանի բնության համար (ձմեռային այգի, 

կենդանական անկյուն և այլն). 

27) հաստատությունում առկա են ազգային պատմությունն ու մշակույթը 

նկարագրող պաստառներ. 

28) հաստատությունում առկա է պետական խորհրդանիշների անկյուն (դրոշ, 

զինանշան, օրհներգ). 

29) առկա են ազգային, ժողովրդական կենցաղի առարկաների նմուշներ, ազգային 

տարազներով տիկնիկներ. 

30) առկա է մանկական գեղարվեստական գրականություն. 

31) խմբասենյակում առկա են երթևեկության կանոններին ծանոթացնող դիդակտիկ 

խաղեր և խաղալիքներ, բակում ստեղծված են պայմաններ երթևեկության կանոնները 

կիրառելու համար. 

32) հաստատությունում ստեղծված են պայմաններ երեխաների ֆիզիկական 

զարգացման համար. առկա է մարզադահլիճ, դեկորատիվ կամ իսկական լողավազան, 

ֆիզիկական ակտիվության համար անհրաժեշտ սարքավորումներ, մարզական գույք. 

33) խմբասենյակում առկա են նյութեր և սարքավորումներ երեխաների մոտ թվի, 

մեծության, տարածական և ժամանակային պատկերացումների ձևավորման համար 

(թվանշաններ, կշեռքներ, չափման միավորներ գրատախտակ, օրացույց, ժամացույց. 



ավազի, արևային ժամացույց և այլն)՝ տեղադրված համապատասխան զարգացման 

կենտրոնում. 

34) համակարգչի առկայություն՝ մեդիագրագիտության և մեդիաանվտանգության 

կանոններին տիրապետելու համար անհրաժեշտ հավելվածներով. 

35) առկա են նյութեր և սարքավորումներ երեխաների փորձարարական 

աշխատանքների ցուցադրման համար (գլոբուս, քարտեզ, մակետներ, նկարների 

հավաքածուներ, մագնիս, սեղանային տպագիր խաղեր և այլն). 

36) հաստատությունում ստեղծված են պայմաններ երեխաների խոսքի 

զարգացման համար. 

37) առկա է մանկական գրադարան. 

38) առկա են առանձին տարածքներ օտար լեզուների ուսուցման համար. 

39) առկա է ծրագրամեթոդական գրականության անկյուն աշխատողների և 

ծնողների համար. 

40) առկա են նկարների հավաքածուներ և սեղանային տպագիր խաղեր՝ խոսքի 

զարգացմանն ուղղված. 

41) առկա է առանձին տարածք խաղերի համար. 

42) բակում, հողամասում առկա են խաղային սարքավորումներ. 

43) հաստատությունում առկա են խաղեր և խաղալիքներ տարբեր տեսակի 

խաղերի համար. սյուժետադերային, շարժուն, մարզական, դիդակտիկ և այլն. 

44) խմբասենյակում առկա են նյութեր, որոնք կարող են հիմք ծառայել` որպես 

փոխարինող առարկաներ օգտագործելու համար. 

45) խմբասենյակում և դրանից դուրս ստեղծված են պայմաններ շարժունակության 

խանգարումներ ունեցող երեխաների համար. հարմարեցված աթոռ սեղանով, 

կանգնակ, սայլակ, քայլակ, տարբեր չափսերի բարձեր, աթոռակներ նստելու ճիշտ 

դիրք ապահովելու համար, հարմարեցված սպասք (սպասքի ադապտացիաներ), 

հարմարեցված գրենական պիտույքներ. 



46) նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում կիրառվող սարքերը, 

սարքավորումները, խաղալիքներն ու նյութերը պետք է համապատասխանեն 

տարիքին, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության 

նախարարի 2002 թվականի դեկտեմբերի 20-ի «Նախադպրոցական 

կազմակերպությունների (հիմնարկների)» N 2.III.1 սանիտարական նորմերը և 

կանոնները հաստատելու մասին» N 857 հրամանի և Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության 2014 թվականի մարտի 6-ի «Խաղալիքների անվտանգության 

տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության 2004 թվականի նոյեմբերի 11-ի N 1551-Ն որոշումն ուժը կորցրած 

ճանաչելու մասին» N 278-Ն որոշման պահանջներին: 

 

 

Թեմա 2. ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔԻ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ 

ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ՏԱՐՐԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ 

ՊԱՏԿԵՐԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ, ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ: ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ 

ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ 

Արդի փուլում տեղեկատվական գլոբալ փոփոխությունների հոսքում առավել 

առաջանցիկ են արագ կողմնորոշվող, գործիմաց, ինտելեկտուալ մարդիկ, ովքեր 

կկարողանան զարմացնել ոչ այնքան իրենց գիտելիքների հարուստ պաշարով, որքան 

իրենց ինտելեկտուալ ներուժով՝ իրավիճակում արագ մտածելու և կողմնորոշվելու, 

որոշումներ կայացնելու և ակտիվ գործելու ունակություններով ու 

կարողություններով։ 

Մարդու ինտելեկտն առաջին հերթին որոշվում է որ թե կուտակած գիտելիքների 

պաշարով, այլ տրամաբանական մտածողության բարձր մակարդակով։ 

Մտածողությունը շրջապատող իրականության արտացոլման բարձրագույն ձև է, այն 

իրականության ընդհանրացված և միջնորդավորված ճանաչողությունն է։ 



Մտածողությունը տալիս է հնարավորություն՝ ճանաչելու առարկաների և երևույթների 

էությունը։ Մտածողության շնորհիվ հնարավոր է դառնում կանխատեսել այս կամ այն 

գործողության արդյունքը, իրականացնել ստեղծագործական, նպատակաուղղված 

գործունեություն։ 

Որքան մարդն ավելի շատ գիտի, այնքան հարուստ է նրա աշխարհայացքը, 

այնքան առավել շատ են ծագում նոր հարցեր, այնքան ակտիվ և ինքնուրույն է միտքը։ 

Նախադպրոցականի մտավոր զարգացման խնդիրներով զբաղվող ականավոր 

մասնագետ Ն. Պոդյակովը նշում է, որ այսօր չափազանց կարևոր է երեխաներին 

սովորեցնել մտածել՝ հուշելով նրանց իմացության բանալին, օգնել ինքնուրույն որոնել 

և որոշումներ կայացնել, քանի որ նախադպրոցական մանկությունը մտավոր 

զարգացման և դաստիարակության ամենանպաստավոր շրջանն է։ 

Նախադպրոցական տարիքում շրջապատող իրականության հանդեպ 

իմացական վերաբերմունքը դրսևորվում է հետաքրքրասիրության և ճանաչողական 

հետաքրքրքությունների ձևով։ Իմացական հետաքրքրությունը տարբերակված և 

ընտրովի իմացական վերաբերմունք է արտաքին աշխարհի հանդեպ, այն դրսևորվում 

է նորը ճանաչելու, անհայտը պարզելու, հետքրքրող երևույթի էության մեջ 

ներթափանցելու և ներքին կապերն ու հարաբերությունները հասկանալու 

ցանկությամբ։ Իմացական հետաքրքրությունն արդեն նպատակաուղղված իմացական 

ակտիվությունն է, որի հիմքում ընկած է ակտիվ մտավոր գործունեությունը։  

Մտավոր զարգացումը մտածական կոնտեքստում տեղի ունեցող քանակական և 

որակական փոփոխությունների գործընթաց է՝ պայմանավորված է երեխայի 

անհատական զարգացմամբ, միջավայրի ներգործությամբ, հատուկ կազմակերպված 

մանկավարժական աշխատանքով և սեփական փորձով։ 

Մտածողությունը նախադպրոցական տարիքում զարգանում է աստիճանաբար։ 



Վաղ տարիքին բնորոշ է առարկայական մտածողություն, որը կոչվում է 

ակնառու-գործնական։ Գործնական մտածողությանը փոխարինելու է գալիս 

ակնառու-պատկերային մտածողությունը, որը նպաստում է զգայական և 

երևակայական փորձի վերացարկմանը, զգայական աշխարհընկալմանը։ 

Ավագ նախադպրոցական տարիքում ձևավորվում է խոսքով հիմնավորված 

տրամաբանական վերացարկման կարողությունը, որը նպաստում է տրամաբանական 

մտածողությանը։ 

Տրամաբանությունը /ծագել է հունարեն logike- բանականություն բառից/ 

գիտություն է մտածողության այնպիսի օրենքների ու ձևերի, միջոցների, հնարների 

մասին, որոնք տարբերվում են իրենց ընդգծված որոշակիությամբ, ոչ 

հակասականությամբ, այնպիսի հիմնավորվածությամբ ու հաջորդականությամբ, 

որոնք ենթարկվում են միայն տրամաբանական օրինաչափություններին ու 

օրենքներին։ 

Տրամաբանական մտքերը դրսևորվում, իրացվում են այնպիսի ձևերում, 

ինչպիսիք են՝ հասկացությունները, դատողությունները, եզրահանգումները։ 

Տրամաբանական օրենքներն իրականության մեջ առավել հաճախ հանդես են գալիս 

որպես տրամաբանական մտածողության կանոններ։ 

Մտածողությունը շրջապատող իրականության, աշխարհի ճանաչողության և 

գիտակցական ընկալման գործընթաց է։ 

Նախադպրոցականների տրամաբանական մտածողության զարգացման 

լավագույն միջոցներ են տրամաբանական խաղերը, վարժությունները, խնդիրները, 

համակարգչային խաղերը, գլուխկոտրուկները, թանգրամները, փազլները, լեգոները, 

հանելուկները, տարաբնույթ իրավիճակային առաջադրանքները և այլն։ 



Տրամաբանական մտածողության զարգացման հիմնական հնարներն են 

համեմատումը, վերլուծությունը, համադրումը, վերացարկումը և ընդհանրացումը, 

կոնկրետացումը։ 

Համեմատումը տրամաբանական հնար է, որի միջոցով սահմանվում են 

առարկաների, երևույթների նմանություններն ու տարբերությունները։ 

Համեմատման կանոններն են՝ 

 Համեմատել կարելի է միայն համեմատվող առարկաները, այսինքն՝ 

այնպիսիք, որոնք ունեն ընդհանուր հատկանիշներ և տարբերություններ։ 

 Համեմատումը պետք է անցկացվի որոշակի հիմնավորմամբ 

 Հիմնավորումը պետք է վերցված լինի նույն հարաբերակցությամբ։ 

Վերլուծություն և համադրում 

Վերլուծությունը տրամաբանական հնար է, որի օգնությամբ երեխան մտովի 

առարկան բաժանում է մասերի։ 

Համադրումը տրամաբանական հնար է, որի միջոցով երեխան առարկայի 

վերլուծության վերաբերյալ մասերը մտովի միավորում է մեկ ամբողջության մեջ։ 

Համեմատումը և վերլուծությունը անխզելիորեն կապված են միմյանց հետ։ 

Վերացարկում և ընդհանրացում 

Վերացարկումը տրամաբանական հնար է, որի օգնությամբ երեխան մտովի 

առանձնացնում է առարկաների էական հատկանիշները և տարվում այն նշաններով 

ու հատկանիշներով, որոնք տվյալ պահին էական չեն։ Վերացարկելով, տարվելով 

կոնկրետ առարկաների ոչ էական հատկանիշներով, դրանով հանդերձ՝ երեխան 

մտովի միավորում է այդ առարկաները խմբերի և դասերի մեջ՝ դրանց ընդհանուր և ընդ 

որում էական հատկանիշներով։ 



Վերացարկումը և ընդհանրացումը միասնական, անխզելի գործընթացներ են։ 

Դրանց միջոցով երեխան ստանում է ընդհանուր հասկացություններ։ 

Հասկացություններն արտահայտվում են բառերով։ 

Հասկացության միջոցով արտացոլվում են առարկայի, երևույթի էական 

հատկանիշները, կողմերը։ Ցանկացած հատկանիշ կապ ունի զգայական ընկալման ու 

պատկերացումների հետ, սակայն իրենք ևս հանդիսանում են որպես միջնորդավորող 

ընդհանրացման արդյունքի համար, որը վերաձևավորվում է մարդու ուղեղում որպես 

զգայական նյութ՝ այնպիսի տրամաբանական հնարներով, ինչպիսիք են 

համեմատումը, վերլուծությունը, համադրումը, վերացարկումը, ընդհանրացումը և 

կոնկրետացումը։ 

Շրջապատող աշխարհը և իրականությունը և՛ մեծերը, և՛ փոքրերը ճանաչում են 

հասկացությունների և այդ բազայի վրա կառուցվող մտածողության այլ ձևերի՝ 

դատողությունների և եզրահանգումների միջոցով։ 

Դատողությունը մտքի ձև է, որտեղ հաստատվում կամ հերքվում է առարկայի, 

իրողության հատկանիշների առկայությունը։ 

Ըստ էության դատողությունը մտածողության առավել բարդ կառուցվածքային 

միավոր է, քան հասկացությունը, թեև շատ հասկացություններ ձևավորվում են մեծերի՝ 

ուսուցման ընթացքում կատարած դատողություների հիման վրա։ 

Կոնկրետացումը տրամաբանական հնար է, որի օգնությամբ երեխան 

համակողմանիորեն ճանաչում է միավոր առարկաները։ 

Ճանաչելով շրջակա աշխարհը՝ երեխան համեմատում է առարկաները միմյանց 

հետ, սահմանում դրանց նմանություններն ու տարբերությունները, վերլուծության և 

համադրման միջոցով բացահայտում իրերի, առարկաների էությունը, առանձնացնում, 

դասակարգում է հատկանիշները, վերացարկելով՝ ընդհանրացնում դրանք։ այդ 



գործողություների արդյունքում ձևավորվում են հասկացություններ շրջապատող 

իրականության մասին։ 

Ավագ նախադպրոցական տարիքում երեխաների գիտակցության մեջ 

ձևավորվում են նաև նշանների՝ սիմվոլների ֆունկցիոնալ պատկերացումները, 

գործառույթն իրականացնելու մղումը, որի յուրացման արդյունքում երեխան 

գիտակցում է, որ մեկ առարկան կարելի է փոխարինել այլ առարկայով, ինչպես նաև 

ռեալ առարկան կարելի է փոխարինել նշանով։ Սիմվոլների /խորհրդանիշների/ 

ֆունկցիաների զարգացումը ի հայտ է գալիս երեխաների գրաֆիկական 

գործողություններում, նկարներում։ Պրակտիկ գործողություններում ի հայտ են գալիս 

նոր կապեր առարկաների հատկանիշների միջև։ 

Տրամաբանական մտածողությունն առավել լայն իմաստով անվանում են 

տրամաբանական ուղիով անցում մեկ պատկերացումից այլ պատկերացման։ 

Ժամանակակից հոգեբանության մեջ մտածողության ձևերը՝ ակնառու-

գործնական, ակնառու-պատկերային և տրամաբանական, դիտարկվում են որպես 

երեխայի օնթոգենետիկական /օրգանիզմի անհատական/ զարգացման հաջորդական 

փուլեր։ 

Երեխայի մտածողության օնթոգենետիկական զարգացումն իրականանում է 

առարկայական գործողությունների և շփման միջոցով, հասարակական փորձի 

յուրացման գործընթացում և հատկապես՝ երեխայի առաջատար գործունեության՝ 

խաղի միջոցով։ Խաղային գործունեության մեջ բարենպաստ պայմաններ են 

ստեղծվում երեխայի ինտելեկտի զարգացման, ակնառու գործնական 

մտածողությունից բանավոր տրամաբանական մտածողության անցման համար։ Հենց 

խաղի միջոցով են զարգանում երեխայի ընդունակությունները՝ ստեղծելով 

ընդհանրացված տիպիկ կերպարներ և երևույթներ, մտովի վերափոխելով դրանք։ 



Նախադպրոցական տարիքի երեխաների ինտելեկտուալ ընդունակությունների 

զարգացումը ժամանակի հրատապ հիմնախնդիրներից մեկն է։ Ինտելեկտուալ 

զարգացած երեխաները արագ են հիշում նյութը, դյուրին են հարմարվում նոր 

միջավայրին, առավել վստահ են իրենց ուժերի վրա, լավ են նախապատրաստվում 

դպրոցին։ 

Նախադպրոցական կրթության նորացման արդի փուլում տրամաբանական 

մտածողության զարգացման հիմնախնդրի հրատապությունը առանձնահատուկ տեղ 

է հատկացնում նախադպրոցական տարիքում կրթության որակի արդյունավետության 

բարձրացմանն ու ապահովմանը, որն էլ հանգեցնում է տրամաբանական 

մտածողության զարգացման՝ մտավոր գործողությունների նոր միջոցների և ձևերի 

որոնումների՝ հաշվի առնելով նախադպրոցականների պահանջմունքներն ու 

հետքրքրությունները։ 

Ավագ նախադպրոցական տարիքի (5-6 տարեկաններ) երեխաների տարրական 

մաթեմատիկայի ուսուցման ծրագիրը դիտում է որպես երեխաների իմացական 

ընդունակությունների սիստեմատիկ, մտավոր զարգացմանը նպաստող գործընթաց, 

որի ժամանակ երեխաներին հաղորդվում է գիտելիքների համակարգ։ Ծրագիրը 

նախատեսում է պարապմունքների, դիդակտիկ խաղերի, զարգացնող զանազան 

խաղերի, խնդիրների, խաղ-վարժությունների, դիդակտիկ նյութերի, 

պարապմունքների զանազան տեսակների կապերի, նպատակային 

առաջադրանքների, զբոսանքների և էքսկուրսիաների միջոցով նպաստել ծրագրային 

խնդիրների ուսուցմանը, ամրապնդմանը, այդ թվում՝ երեխաների մեջ գրաֆիկական, 

տրամաբանական մտածողության զարգացմանը։ 

Մաթեմատիկական բովանդակությամբ խաղերը օգնում են երեխաների մեջ 

դաստիարակել հետաքրքրասիրություն, նպաստում նրանց հետազոտական, 

ստեղծագործական որոնումներին։ Ոչ սովորական խաղային իրավիճակը 

խնդրահարույց տարրերով, նպատակին հասնելու ցանկությունը, որոշման կայացման 



ժամանակ դժվարություների հաղթահարումը, սկսած գործը մինչև վերջ ավարտելու 

կարողությունը ոչ միայն հետաքրքրություն են առաջացնում երեխաների մեջ, այլև 

նպաստում նրանց հուզական, բարոյակամային ակտիվության ձևավորմանը։ 

Պրակտիկ գործողությունների և այնպիսի առաջադրանքների, վարժությունների 

կատարումը, ինչպիսիք են «Գտի՛ր օրինաչափությունը», «Դասակարգի՛ր ըստ ձևի, 

գույնի, մեծության», «Խմբավորի՛ր միանման ձևերը», «Գտի՛ր նմանություններն ու 

տարբերությունները», «Ո՞վ ավելի...», «Գտի՛ր տրամաբանական սխալը» և այլն, 

գլուխկոտրուկները, զբաղմունքային, տրամաբանական խնդիրները, խաղերը 

նպաստում են երեխաների մտածական գործընթացի զարգացմանը, 

ինքնարտահայտման, ինքնուրույնության դրսևորմանը։ 

Պրակտիկ գործողությունների իրականացումը զբաղեցնող նյութի կիրառմամբ 

երեխաների մեջ մշակում է ճանաչողական խնդիրների ընկալում, որոշումներ 

կայացնելու նոր ուղիների որոնում։ Աստիճանաբար երեխաների մեջ ի հայտ են գալիս 

ստեղծագործական տարրեր, տրամաբանական խնդիրների նոր տարբերակների 

հորինում։ 

Երեխաների տարրական մաթեմատիկական պատկերացումների ձևավորման, 

տրամաբանական մտածողության, մասնավորապես՝ ինքնուրույն մտածողության 

զարգացման, ճանաչողության բերկրանքը զգալու լավագույն միջոց են 

տրամաբանական-մաթեմատիկական խաղերը, խնդիրները, վարժությունները, 

առաջադրանքները։ 

Տրամաբանական-մաթեմատիկական խաղերի ընտրության ժամանակ հաշվի են 

առնվում հետևյալ սկզբունքները. 

 Երեխաների հետ տարվող աշխատանքների իրականացումը 

համակարգված ձևով։ 

 Աշխատանքներին ուղղված միջոցառումների կապը առօրյա կյանքի հետ։ 



 Հաշվի առնելով երեխաների անհատական և ֆիզիոլոգիական 

առանձնահատկությունները՝ աշխատանքի կազմակերպման տարաբնույթ 

ձևերի կիրառումը /խաղեր, պարապմունքներ, ժամանցներ, 

զվարճալիքներ, մրցույթներ, վիկտորինաներ/։ 

Տրամաբանական-մաթեմատիկական խաղերի անցկացման ժամանակ կիրառվում են 

հետևյալ մեթոդները և հնարները. 

Խաղային մեթոդներ 

 Պրակտիկ գործողությունների իրականացում՝ անհրաժեշտ 

տեղեկատվության ստացման ուղղությամբ, 

 Խաղային իրավիճակ։ 

Խոսքային մեթոդներ 

 Զրույց, 

 Վիճահարույց հարցեր, 

 Եզրակացությունների ձևակերպում։ 

Ուսուցման այլ մեթոդներ ու հնարներ 

 Գործողությունների իրականացման միջոցների ցուցադրում, 

 Խնդրահարույց իրավիճակ, 

 Վարժություններ, 

 Հարցեր, հարցադրումներ։ 

Տրամաբանական մտածողության զարգացումը մաթեմատիկական միջոցներով: 

Փազլներ, թանգրամներ, լաբիրինթոսներ, հայկական առածներ ու ասացվածքներ, 

կյուիզեների <<փայտիկներ>>, լեգո: Հանրահայտ է, որ տրամաբանությունը նպաստում 

է անձի մշակութային, ինտելեկտուալ զարգացմանը: Նախադպրոցական կրթության 

ոլորտում նորարարական գործընթացներն իրականանում են անհատակողմնորոշիչ 



մոտեցման սկզբունքի հիման վրա, որի շրջանակներում էլ տեղի են ունենում երեխայի 

սոցիալականացումը և զարգացումը՝ հաշվի առնելով նրա անհատական 

առանձնահատկությունները և ընդունակությունները: Կյանքի ռիթմին համընթաց, 

արդի պայմաններում համակարգչային գրագիտությունը օրեցօր աճում է, որի 

տեսական հիմքերից մեկը տրամաբանությունն է, իսկ նախադպրոցականի 

ինտելեկտուալ զարգացման հիմքը տրամաբանական մտածողության զարգացումն է: 

Վերջին տարիներին հոգեբանամանկավարժական գիտության բնագավառում 

կատարված ուսումնասիրությունների հիման վրա առաջ քաշվեց գիտական 

վարկածներից մեկը, ըստ որի՝ եթե կառուցվի տրամաբանական հնարների 

զարգացման համալիր համակարգ՝ երեխայի մտավոր գործողությունների 

ուղեկցմամբ, ապա դա թույլ կտա բարձրացնել երեխաների տարրական 

մաթեմատիկական պատկերացումների զարգացման մակարդակը: 

Ճանաչողական հետաքրքրությունը ուսումնական գործունեության առաջատար 

խթանն է, դրդապատճառը, որը նպատակաուղղում է անձին՝ ճանաչողության 

միջոցներով գիտելիքների տիրապետմանը: Ինչպես ցույց են տվել 

հետազոտությունները (Ս. Արխիպովա, Ն. Բելյաևա, Լ. Բոժովիչ և ուրիշներ), 

ճանաչողական հետաքրքրությունը հանդիսանում է ուսումնական գործունեության 

հիմքը, քանի որ՝ 

 Հետաքրքրասիրությունը նպաստում է խոր և կայուն գիտելիքների 

ձևավորմանը: 

 Զարգացնում է մտածական գործունեության որակը, նպաստում 

ընդունակությունների ձևավորմանը: 

 Ստեղծում է առավել բարենպաստ հուզական մթնոլորտ հոգեկան 

գործընթացների համար: 



Նախադպրոցականների ինտելեկտուալ զարգացման համար կարևորագույն 

միջոց է տարրական մաթեմատիկական պատկերացումների ուսումնասիրությունը 

մանկապարտեզում: 

Արդի պայմաններում մաթեմատիկայի ուսուցումը օրավուր ձեռք է բերում մեծ 

նշանակություն: Դա բացատրվում է ամենից առաջ մաթեմատիկա գիտության 

զարգացմամբ և գիտելիքների տարբեր բնագավառներ նրա ներթափանցմամբ: 

Մանկապարտեզում մաթեմատիկայի ուսուցումը ամենից առաջ 

նպատակաուղղված է երեխաներին դաստիարակելու շրջակա իրականությունը տրա-

մաբանորեն լիարժեք փաստարկելու, պատճառաբանելու կարողությամբ, 

սովորույթով: Մտածողության մաթեմատիկական ոճին բնորոշ են մտքի 

հստակությունը, համառոտությունը, ճշգրտությունը և տրամաբանությունը, 

սիմվոլիկայից օգտվելու կարողությունը: Այս առնչությամբ սիստեմատիկ ձևով 

վերակառուցվում են մաթեմատիկայի ուսուցման բովանդակությունը և՛ 

մանկապարտեզում, և՛ դպրոցում: 

Ոչինչ այնպես չի նպաստում երեխաների մտածողության, հատկապես 

տրամաբանական մտածողության զարգացմանը, ինչպես մաթեմատիկան: 

Մաթեմատիկայի բացառիկ դերը առաջին հերթին նրանով է բացատրվում, որ այն 

նախադպրոցական ուսուցման համակարգում ամենատեսական գիտությունն է, որ 

ուսումնասիրվում է մանկապարտեզում: 

Մտավոր դաստիարակության կարևորագույն խնդիրներից են՝ ընկալման 

զարգացումը, որն իրականացվում է զգայական դաստիարակության միջոցով, և 

մտածողության զարգացումը, որն իրենից ներկայացնում է մտավոր 

գործողությունների զարգացմամբ պայմանավորված' մտավոր գործունեության 

ձևավորման գործընթաց: Մտածողության գործընթացը հենվում է ընկալման, 

զգայական փորձի վրա, որը դրդում է մտածական գործողությունների: Մտածական 



գործողությունների շնորհիվ ձևավորվում են պատկերացումներ առարկաների, 

պատկերների հատկությունների հատկանիշների, հարաբերությունների վերաբերյալ: 

Այսպես՝ գործողություններ կատարելով տարաբնույթ բազմությունների հետ 

(առարկաներ, խաղալիքներ, երկրաչափական պատկերներ/ձևեր), երեխաները 

սովորում են սահմանել բազմությունների հավասարությունը և անհավասարությունը, 

քանակը անվանել բառերով՝ «շատ», «քիչ», «հավասար»: Կոնկրետ բազմությունների 

համեմատությունը նախապատրաստում է երեխաներին թվի վերաբերյալ հետագա 

հաջորդ հասկացությունների յուրացմանը: Բազմությունների համեմատության 

գործողությունները հիմք են հանդիսանում ոչ միայն մանկապարտեզում մտավոր 

զարգացման, այլև հետագայում դպրոցական ուսումնառության ընթացքում: 

Բազմությունների վերաբերյալ պատկերացումները երեխաների մոտ ձևավորում են 

հիմքեր՝ վերացական թիվ հասկացության, թվերի բնական շարքի վերաբերյալ: 

Բնական թվերի, երկրաչափական պատկերների, մեծության, մասի և ամբողջի 

վերաբերյալ հասկացությունները արտացոլում են շրջակա իրականության 

առարկաների և հարաբերակցության կապերը: 

Ապացուցվել է, որ նպատակաուղղված ուսուցման գործընթացում մաթեմա-

տիկական գործունեության տեսակներին ծանոթացումը երեխաներին կողմնորոշում է 

այդ կապերի և հարաբերությունների ընկալմանը: Տարրական մաթեմատիկական 

պատկերացումների վերաբերյալ երեխաների գիտելիքների և կարողությունների 

ձևավորումը պետք է իրականացնել այնպես, որ ուսուցումը տա ոչ միայն անմիջական 

գործնական արդյունք (համրանքի հմտություններ, տարրական մաթեմատիկական 

գործողությունների իրականացում), այլև լայն զարգացնող էֆեկտ: Որպես կանոն' 

նախադպրոցականների մաթեմատիկական պատկերացումների զարգացման ներքո 

հասկանում են երեխաների ճանաչողական ակտիվության ձևերի որակական 

փոփոխություններ, որոնք տեղի են ունենում տարրական մաթեմատիկական 

պատկերացումների և դրանց հետ սերտորեն առնչվող տրամաբանական 



գործողությունների ձևավորման արդյունքում: Մանկավարժական փորձի, գիտական 

հետազոտությունների վերլուծությունը (Ա. Լեուշինա, Ն. Նեպոմնյաշչայա, Ա. 

Ստոլյար, և ուրիշներ) հաստատում է, որ մաթեմատիկայի ուղղությամբ ռացիոնալ 

կազմակերպված ուսուցումը ապահովում է երեխաների ընդհանուր մտավոր 

զարգացումը: 

Այս դեպքում կարևոր նշանակություն ունի մեծի կողմից մանկավարժական 

ղեկավարումը: Երեխաները ձեռք են բերում տարրական գիտելիքներ առարկաների 

բազմության, թվի, մեծության և ձևի վերաբերյալ, սովորում են կողմնորոշվել 

ժամանակի և տարածության մեջ: Նրանք տիրապետում են հաշվելու և պայմանական 

չափումների կարողություններին, սահմանում քանակական հարաբերությունները 

մեծությունների, ամբողջի և մասերի միջև: Տարրական մաթեմատիկական 

պատկերացումների ձևավորման ընթացքում կարևոր դեր ունի չափումների 

ուսուցումը որպես տարրական միջոց՝ ճանաչելու շրջակա իրականության 

քանակական բնութագիրը: Դա նախադպրոցականին տալիս է հնարավորություն՝ 

ամենից առաջ օգտվել ոչ միայն ընդհանուր ընդունված միջոցներից, այլև 

պայմանական չափերից՝ սորուն, հեղուկ նյութերի չափման ժամանակ: 

Միաժամանակ, երեխաների մոտ զարգանում է աչքաչափը, որը կարևոր է նրանց 

զգայական զարգացման համար: 

Մաթեմատիկայի սիստեմատիկ ուսուցման գործընթացում երեխաները 

տիրապետում են հատուկ տերմինաբանության, թվերի երկրաչափական 

պատկերների (շրջան, քառակուսի, ուղղանկյուն, եռանկյուն, ձվածիր/օվալ և այլն, 

դրանց տարրերի /կողմեր, գագաթ, անկյուն, հիմք) անվանումներին: Սակայն 

աշխատանքը միայն պարապմունքներով չի ավարտվում: 

Պետք է նկատի ունենալ, որ շատ կարևոր է կրթական իրավիճակներում ողջ 

ուսուցողական տարածքի ռացիոնալ օգտագործումը: 



Մաթեմատիկայի պարապմունքների ընթացքում երեխաները ձեռք են բերում 

տարրական մաթեմատիկական գիտելիքներ, կարողություններ, դրսևորում կամայիև 

ջանքեր մաթեմատիկական խնդիրների լուծման գործում: Ուսումնական խնդիրների 

լուծման ժամանակ դաստիարակը սովորեցնում է երեխաներին լինել կազմակերպված, 

ինքնուրույն, ուշադիր լսել, կատարել առաջադրանքը ժամանակին: Դա դարձնում է 

երեխաներին կարգապահ, նպաստում է նրանց մոտ նպատակաուղղվածության, 

պատասխանատվության ձևավորմանը, այսինքն՝ վաղ տարիքից երեխաներին 

մաթեմատիկայի ուսուցումը ապահովում է նրանց համակողմանի զարգացումը: 

Տարրական մաթեմատիկական պատկերացումների, գիտելիքների ձևավորման և 

դրան հաջորդիվ՝ երեխաների մաթեմատիկական զարգացման գործընթացում 

անհրաժեշտ է առանձնացնել հետևյալ գլխավոր խնդիրները. 

 Գիտելիքների ձեռք բերում բազմությունների, թվի, մեծության, ձևի, 

տարածակաև, ժամաևակայիև պատկերացումների վերաբերյալ՝ որպես 

մաթեմատիկական գիտելիքների զարգացման հիմք: 

 Շրջակա իրականության վերաբերյալ քանակական, տարածական, 

ժամանակային պատկերացումների, հարաբերությունների տարրական 

կողմնորոշման ձևավորում: 

 Հաշվի, չափմաև, հաշվարկմաև, մոդելավորման, ընդհանուր ուսումնական 

կարողությունների, հմտությունների ձևավորում: 

 Մաթեմատիկական հասկացությունների յուրացում, տիրապետում, 

 ճանաչողական հետաքրքրությունների և ընդունակությունների, 

տրամաբանական մտածողության, ընդհանուր ինտելեկտուլ զարգացում: 

Այս խնդիրները դաստիարակի կողմից առավել հաճախ լուծվում են 

միաժամանակ, ինչպես յուրաքանչյուր մաթեմատիկայի պարապմունքի, այնպես էլ 

մանկական ինքնուրույն գործունեության տարբեր տեսակների ժամանակ: 



Բազմաթիվ հոգեբանամանկավարժական հետազոտությունների և նախա-

դպրոցական հաստատությունների մանկավարժական լավագույն փորձի 

ուսումնասիրությունները վկայում են այն մասին, որ միայն ճիշտ կազմակերպված 

մանկական գործունեության և համակարգված ուսուցման դեպքում է հնարավոր 

ժամանակին ապահովել նախադպրոցականի մաթեմատիկական զարգացումը: 

Գիտամանկավարժության մեջ Ն. Բելոուսը, Ռ. Բերյոզինան, Զ. Միխայլովը, Ե. 

Գումեննիկովը, Ե. Սոլովևան և այլք նշում են, որ մաթեմատիկայի ուսուցման 

հաջողությունը պայմանավորված է ամենից առաջ երեխաների 

հետաքրքրասիրության առկայությամբ, քանի որ հայտնի է, որ հույզերը շարժիչ ուժ են 

հանդիսանում, որոնք ի զորու են ակտիվացնել կամ արգելակել ճանաչողության 

գործընթացը: 

Երեխաների մշտական հետաքրքրության բարձրացումը խթանում է խաղային 

գործունեությունը, ինքնարտահայտման ակտիվությունը, պատասխանը գտնելու 

համար որոնումները, խաղի գաղտնիքների բացահայտումը, այս բոլորը նպաստում են 

նրանց ինտելեկտուալ գործունեության արդյունավետության բարձրացմանը: 

Անշուշտ, պակաս կարևոր դեր չեն խաղում նաև կրթական գործընթացում 

կիրառվող դիդակտիկ նյութերը, քանի որ դիտողականության սկզբունքը ստեղծում է 

ավելի խոր զգայական ըմբռնում, իսկ զգայական ընկալումը և տրամաբանական 

ընկալումը բոլոր տարիքային փուլերում էլ միշտ փոխադարձ կապի մեջ են գտնվում: 

Երեխան տիրապետում է պրակտիկ գիտելիքների, սովորում է առանձնացնել 

առարկայի էական հատկությունները, սահմանում առարկաների մասերի և միմյանց 

միջև հարաբերակցությունը: 

Կառուցողական գործունեությունը զգալի տեղ ունի նախադպրոցական 

ուսուցման և դաստիարակության համակարգում, այն ճանաչողական բարդ 



գործընթաց է, որի ընթացքում տեղի է ունենում երեխաների ինտելեկտուալ 

զարգացումը: 

Կառուցողական աշխատանքը նախադպրոցականի արգասաբեր գործու-

նեության տեսակ է, որի արդյունքում ակնկալվում է երեխաների կողմից 

կոնստրուկցիայի ստեղծում ըստ օրինակի, ըստ առաջադրվող պայմանների, ինչպես 

նաև՝ սեփական մտահղացմամբ: 

 

ՓԱԶԼՆԵՐ 

Կտրտված նկարը կամ փազլը խաղ-գլուխկոտրուկ է, մոզաիկա, որը պահանջում 

է նկար կամ պատկեր ստեղծել կտրտված տարբեր մասերից: Փազլ խաղի հայրենիքը 

համարվում է Անգլիան. այն ամենատարածված խաղերից է, որը զարգացնում է 

տրամաբանական մտածողությունը, ուշադրությունը, հիշողությունը և 

երևակայությունը: 

Այդ հրաշք-պատկերները շատ օգտակար են մարդու մտածողության ու 

ճանաչողական ունակությունների զարգացման համար: 

Ըստ հոգեբանների` փազլով խաղալը նպաստում է առարկայական և տրա-

մաբանական մտածողության, կամային ուշադրության, ընկալման զարգացմանը, 

ինչպես նաև առարկաների առանձնացումը` ըստ ձևի, գույնի, չափի և այլն, 

սովորեցնում է ճիշտ ընկալել ընդհանուրի և մասնակիի միջև կապը, զարգացնում է 

ձեռքի մանր մկանային համակարգը: 

Ներկայումս գոյություն ունեն մեծ թվով տարբեր տեսակի և ձևերի փազլներ: 

Դրանց բոլորի նպատակը մեկն է՝ բազմաթիվ կտրտված առանձին մասերից ստանալ 

մեկ ամբողջական նկար: 



Փազլի բարդությունը կախված է կտրտված մասերի քանակից և չափսից' որքան 

շատ է կտրտված մասերի քանակը և որքան փոքր են դրանք, այնքան այն բարդ է 

համարվում: 

Փոքր փազլի դասական քանակը 54 մասից է բաղկացած: Մանկական 

փազլներում սովորաբար պատկերված են լինում հեքիաթների, մուլտֆիլմերի սիրված 

հերոսներ, ավտոմեքենաներ, տարբեր գունեղ նկարներ, բնապատկերներ: Որոշ 

գլուխկոտրուկներ հայտնի են հին ժամանակներից: Հետաքրքիր տրամաբանական 

խնդիրներ հայտնաբերվում են եգիպտական բուրգերի պատերին, հին հունական 

ձեռագրերում և այլ պատմական հուշարձաններում: Գլուխկոտրուկների 

միջնադարյան պատմության ծաղկման ժամանակաշրջան կարելի է համարել 9-րդ 

դարը: Կրթական մակարդակի աճը և գիտության նկատմամբ կրոնի 

անհանդուրժողականության նվազումը հանգեցրին տրամաբանական խնդիրների 

սիրահարների շրջանակների ընդլայնմանը: Այդ ժամանակ էլ հայտնվեց 

գլուխկոտրուկների առաջին գիրքը Եվրոպայում՝ իռլանդացի լուսավորիչ Ալկոփնի 

«խնդիրներ երիտասարդ խելքի զարգացման համար» գիրքը: 

Գլուխկոտրուկները ամենից շատ տարածում ստացան 19- րդ և 20- րդ դարերի 

սահմանում: Ամերիկացի Սեմ Լոյդի և անգլիացի Հենրի Դյուդենի գործունեության 

շնորհիվ գլուխկոտրուկները մտցվեցին բազմաթիվ պարբերականների մեջ, 

բնակչության լայն շերտերի մոտ դարձան տարածված: Լոյդը համարվում է ամբողջ 

աշխարհում ամենահայտնի գլուխկոտրուկի՝ «15 փազլ»-ը հեղինակը: Խաղը այնքան 

տարածված էր, որ որոշ գործատուներ ստիպված էին արգելել աշխատավայրում դրա 

օգտագործումը: 

Գլուխկոտրուկների զարգացման հաջորդ թռիչքը եղավ 1974 թվականին՝ 

հունգարացի Ռուբիկ էռնյոյի հայտնադործումը՝ հայտնի խորանարդիկը: Ռուբիկի 

խորանարդը դարձավ ոչ միայն խաղալիք, այլև մաթեմատիկոսների և ինժեներների 

հետազոտությունների օբյեկտ: Այդ ժամանակից ի վեր ամբողջ աշխարհում 



անցկացվում են Ռուբիկի խորանարդի արագ հավաքման մրցումներ: 

Գլուխկոտրուկները ներկա ժամանակներում բուռն կերպով զարգանում են:  

Շուկայում անընդհատ հայտնվում են նոր խաղեր, որոնք կոչված են պահել 

մարդու ինտելեկտը կենսական տոնուսի մեջ, զարգացնել տրամաբանությունը, 

վարժեցնել ոչ ստանդարտ մտածելակերպը և բարձրացնել տրամաբանության 

մակարդակը ամբողջությամբ: 

1992 թվականից անցկացվում են Փազլսպորտի աշխարհի առաջնություններ, 

որտեղ մասնակիցները մրցում են թղթի վրա գլուխկոտրուկների արագ լուծման 

համար: 

 

ԼԱԲԻՐԻՆԹՈՍՆԵՐ 

Լաբիրինթոսները զարգացնում են երեխաների ուշադրությունը, 

տրամաբանությունը և մտածողությունը: Բացի այդ, երեխաներն այն ընդունում են 

որպես զվարճալի, հետաքրքրաշարժ խաղեր, գլուխկոտրուկներ, այլ ոչ թե մեծերի 

կողմից տրվող ձանձրալի հանձնարարականներ: 

 

ԹԱՆԳՐԱՄՆԵՐ 

Թանգրամները երեխաների տրամաբանական մտածողությունը, կառուցողական 

միտքը զարգացնող խաղեր են, որոնք միաժամանակ զարգացնում են նրանց 

ուշադրությունը, մանր մկանային համակարգը: Թանգրամ-գլուխկոտրուկները (չին 

գիտնական թանգրամի անունով) փազլների տարատեսակ են, որ հորինվել են 

չինացիների կողմից նախադպրոցական տարիքի երեխաների համար: 

Թարգմանաբար այն նշանակում է «Վարպետության յոթ տախտակ»: 



Խաղի համար օգտագործվում է 7 ձև (պատկեր), որոնցից որոշարկված ձևով 

կարելի է կազմել մեծ պատկեր: Մեծ պատկերը կարող է լինել քառակուսի կամ 

եռանկյունի, իսկ բարդ պատկերը՝ մարդ, կատու, շուն կամ փիղ, թվանշան, տառ և այլն: 

Գլուխկոտրուկի լուծման համար կարևոր է պահպանել 2 պայման. 

 Անհրաժեշտ է օգտագործել թանգրամի բոլոր 7 պատկերները. 

 Պատկերները միմյանց չպետք է ծածկեն: 

Առավել բարդ և հետաքրքիր է երեխաների համար տարբեր պատկեր- 

ուրվագծերից ձևերի վերաստեղծումը: Ձևերի վերաստեղծումը ըստ ուրվագծերի 

պահանջում է ձևերի տեսողական մասնատում բաղադրիչ մասերի, այսինքն 

երկրաչափական ձևերի: 

 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՌԱԾՆԵՐ ԵՎ ԱՍԱՑՎԱԾՔՆԵՐ 

Առածները և ասացվածքները ժողովրդական կենդանի խոսակցական 

բանաձևային ասույթներ են՝ բաղկացած որոշակի թեմա և իմաստ արտահայտող 

բառերից: Դրանք ժողովրդի դարավոր կենսափորձից բխող սեղմ ու պատկերավոր, 

իմաստալից ընդհանրացումներ են սոցիալական կյանքի, բարքերի, կենցաղի 

վերաբերյալ: Առածը այլաբանական ստեղծագործություն է, որի բուն իմաստն 

արտահայտվում է անուղղակի, միջնորդավորված, մինչդեռ ասացվածքն 

իրականությունն արտահայտում է ուղղակի: 

Մեր կեղմից ներկայացված աշխատանքում զետեղել ենք մաթեմատիկական 

բովանդակությամբ առածներ և ասացվածքներ: 

 

ԿՅՈԻՒԶԵՆԵՐ՝ «ԳՈՒՆԱՎՈՐ ՓԱՅՏԻԿՆԵՐ» 



Ուշագրավ են ամբողջ աշխարհում հայտնի բելգիացի մաթեմատիկոս Խ. 

Կյուիզեների մշակած դիդակտիկ նյութերը նախադպրոցական և կրտսեր դպրոցական 

տարիքի երեխաների համար: Դրանք նաև անվանում են Կյուիզեների գունավոր 

փայտիկներ, որոնք կիրառվում են որպես միջոց նախադպրոցական տարիքի 

երեխաների տրամաբանական մտածողության և մաթեմատիկական 

պատկերացումների զարգացման համար: 

Դրանց կիրառման կարևոր առանձնահատկությունը ունիվերսալությունն է 

վերացականությունը, բարձր արդյունավետությունը, որոնք առավելապես 

պատասխանում են թվի և հաշվի ուսուցման մոնոգրաֆիկ (հունարեն monos-մեկ, 

եզակի բառից) մեթոդին: Փայտիկները, ինչպես նաև մաթեմատիկական 

պատկերացումների զարգացման այլ նյութերը գործիք են երեխայի ուսումնական-

ճանաչողական գործունեության համար: Մեծ է դրանց դերը՝ երեխաներին մատչելի՝ 

դիտունակության, բարդ վերացարկման սկզբունքի իրացման շնորհիվ 

գործողությունների իրացմամբ մաթեմատիկական հասկացությունների 

տիրապետության գործում: Կարևոր են նաև երեխաների զգայական փորձի 

կուտակման, կոնկրետից անցում կատարելու վերացական մտածողության, թվի, 

հաշվի առանձին պարզագույն հասկացությունների ըմբռնման ու զարգացման 

գործում: 

Կյուիզեների գունավոր փայտիկները որպես դիդակտիկ նյութ լիովին 

համապատասխանում են նախադպրոցականների տարրական մաթեմատիկական 

պատկերացումների ձևավորման սպեցիֆիկ առանձնահատկություններին, ինչպես 

նաև այդ տարիքի երեխաների մտածողության զարգացման մակարդակին. 

Հիմնականում՝ ակնառու-գործնական, ակնառու-պատկերային մտածողության: 

Առարկաների հետ տարբեր գործողությունների արդյունքում երեխաների մեջ 

ձևավորվում են հաշվելու, չափման, առանձնացման և միավորման  հմտություններ, 

նախադրյալներ՝ ընդհանուր մտավոր զարգացման, համար: Պրակտիկ 



գործողությունների արդյունքում երեխան հասնում է այն եզրահանգման, որ թիվը ի 

հայտ է գալիս հաշվի և չափման ժամանակ, և նման պատկերացումը թվի մասին 

առավել լիարժեք է: 

Մաթեմատիկայի տեսանկյունից փայտիկները բազմություն են, որոնց վրա 

հեշտությամբ նշմարվում են համարժեքության հարաբերությունները: Այս բազմության 

մեջ թաքնված են մաթեմատիկական բազմաթիվ իրավիճակներ: Գույնը և մեծությունը, 

մոդելավորելով թիվը, երեխաներին տանում են տարբեր վերացարկման 

հասկացությունների, որոնք ծագում են նրանց մտածողության մեջ՝ որպես ինքնուրույն 

պրակտիկ գործունեության արդյունք: 

Թվային պատկերները, թվի քանակական կազմը միավորներից և ավելի փոքր 

թվերից, առանձին եզակի միավորների համակողմանի ուսումնասիրությունը 

համահունչ են մանկապարտեզում իրականացվող ժամանակակից դիդակտիկային: 

Փայտիկները այժմ ընդգրկվել են երեխաների դպրոցի նախապատրաստման, 

նախնական մաթեմատիկական ծրագրում՝ որպես ժամանակակից ուսուցման 

համակարգի մեկ բաղադրիչ: Ուսուցման ժամանակակից տեխնոլոգիայում գունավոր 

փայտիկները ներառվում են նաև դպրոցում երեխաևերի նախամաթեմատիկական 

նախապատրաստակաև փուլում: Գունավոր փայտիկների օգնությամբ երեխաներին 

դյուրին է դառնում նաև գիտակցությանը հասցնել «մեծ-փոքր», «մեծ-փոքր….ով» 

հարաբերակցությունը, ծանոթացնել հատկությունների տարանցիկ փոփոխությանը, 

սովորեցնել ամբողջը բաժանել մասերի, ցույց տալ, վարժեցնել նրանց ըմբռնելու թվի 

կախվածությունը միավորներից և երկու փոքր թվերից, օգնել յուրացնել այնպիսի 

հասկացություններ, ինչպիսիք են՝ «ձախ», «աջ», «երկար-կարճ», «մեծ-փոքր», «միևնույն 

գույնի», «միևնույն երկարության» և այլն: 

 

ԿՈԼՈՒՄԲՈՎՅԱՆ ՁՈՒ 



Բնավոր արտահայտություն է, որը նշանակում է դժվար իրավիճակից, 

դրությունից դուրս գալու սրամիտ, անսպասելի պարզ ելք: «Կոլումբովյան ձու» 

արտահայտությունը կապված է մի պատմության հետ, որը տեղի է ունեցել 

իսպանական (իտալական ծագմամբ) հայտնի ծովագնաց Քրիստոփոր Կոլումբոսի 

հետ: 

Կարդինալ Մենդոզի մոտ հյուրընկալության ժամանակ, Կոլումբոսը հյուրերին 

պատմում էր, թե ինչպես ինքը հայտնագործեց այդ երկիրը: Հյուրերից մեկը, հանիրավի 

ուսերը թոթվելով, ասում է. «Այդ ամենը այնքան հեշտ է»: Նայելով նրան՝ Կոլումբոսը 

տալիս է ձուն և ասում բոլորին. «Այնպես արեք, որ ձուն սեղանին կանգնի իր կրնկի 

վրա»: Ընդդիմադիր հյուրի և մյուսների բոլոր ջանքերը ձուն կանգնեցնելու համար 

անցան ապարդյուն: 

- Դա անհնարին է,- ասաց Կոլումբոսի ընդդիմախոսը: 

- Դա շատ պարզ և հեշտ է,- ծիծաղելով պատասխանեց ծովագնացը և կոտրելով 

ձվի մի ծայրի կրունկը, առանց դժվարության կանգնեցրեց այն: Տեսնելով այդ՝ 

մյուսները հակադրվեցին, թե կարող էին նաև իրենք էլ անել դա, իսկ դրան Կոլումբոսը 

հակադարձեց. 

- Տարբերությունն այն է, պարոնայք, որ ինչ որ դուք կարող էիք անել, չարեցիք, իսկ 

ես իրականում այն արեցի: 

«Կոլումբովյան ձու» 

Մաթեմատիկական խաղ-կոնստրուկտոր «Կոլումբովյան ձուն» նախատեսված է 

նախադպրոցական և կրտսեր դպրոցական տարիքի երեխաների համար: 

Դրանով խաղում են երեխաները՝ կոլումբովյան ձվի մասերից պատրաստելով 

ամենատարբեր առարկաներ, զվարճալի պատկերներ, թռչուններ, կենդանիներ: 

Խաղի կանոններն են՝ 



 կոնստրուկտորի մասերը պետք է միացվեն այնպես, որ միմյանց չծածկեն, 

 պատկերների կազմման ժամանակ պետք է օգտագործվեն կոնստ-

րուկտորի բոլոր մասերը: 

Խաղն ունի չորս աստիճանի բարդություն, առավել բարդ մակարդակների 

խաղերն օգտագործվում են կրտսեր դպրոցական տարիքի երեխաների համար: 

 

ԼԵԳՈ 

«ԼԵԳՈ» դանիերենից թարգմանաբար նշանակում է «Խելացի խաղ»: Լեգոն 

մշտապես նոր գաղափար է, նոր բացահայտում, այն երեխաների համար առավել 

սիրված գործունեության տեսակ է: 

Մարդը, որն ունակ է կառուցողական մտածողություն դրսևորելու, արագ 

մտածելու, լուծելու տրամաբանական խնդիրներ, առավել արագ է հարմարվում 

կյանքին, քանի որ գտնում է դժվար իրավիճակից դուրս գալու ելքեր, ընդունում 

իռացիոնալ լուծումներ: 

Նախադպրոցականների կառուցողական գուծունեության ներգործությունը 

մտավոր գործունեության վրա ուսումնասիրել է Ա. Լուրիան: Իր 

ուսումնասիրություններում Լուրիան եզրահանգել է նրան, որ «կառուցողական 

աշխատանքի մեջ վարժությունները էական ազդեցություն են ունենում երեխայի 

զարգացման վրա, արմատապես փոխում են նրա ինտելեկտուլ գործունեության 

բնույթը»: Լեգո- կառուցողականը նպաստում է երեխաների՝ 

 Պատկերային տրամաբանական մտածողության զարգացման 

ձևավորմանը, 

 Երևակայության զարգացմանը, սեփական մտահղացումների իրացմանը, 

 Ճանաչողական գեղարվեստագեղագիտական ընդունակությունների 

զարգացմանը, 



Ուշադրության, հիշողության, խոսքի զարգացմանը: 

Միաժամանակ, լեգո- կառուցողականը արդյունավետ դաստիարակչական միջոց 

է, որն օգնում է միավորել մանկավարժների և ընտանիքի ուժերը երեխայի 

դաստիարակության և զարգացման գործում: 

Եթե կրտսեր նախադպրոցական տարիքում օգտագործվում է «Դուպլո» 

հավաքածուն (խոշոր դետալներ), ապա ավագ նախադպրոցական խումբը 

համալրվում է լեգո-կառուցողականի նոր սերիա-հավաքածուներով «Եդուկատուն» 

/մանր դետալներ, կենդանիներ, տրանսպորտ, մարդուկներ, «Բիոնիկ» դետալներ-

ձևափոխիչներ: 

Լեգո հավաքածուին բնորոշ են այնպիսի որակներ, ինչպիսիք են՝ գեղագիտական 

ճաշակը, գունեղ, վառ գույները, ամրությունը, կայունությունը: Լեգո կառուցողականը 

զբաղեցնող նյութ է, որը խթանում է տրամաբանական մանկական, երևակայությունը, 

երեխաների մանր մկանային համակարգը, շարժողական հմտությունները: 

Ինչպես ցույց է տվել փորձը, ավագ նախադպրոցական տարիքում մտածողության 

զարգացման արդյունավետ միջոցներից են՝ դիդակտիկ խաղերը, տրամաբանական- 

մաթեմատիկական խաղերը և վարժությունները: Դիդակտիկ բառն ինքնին ասում է այն 

մասին, որ այդ խաղերը ուղղված են երեխաների մտավոր զարգացմանը: Դիդակտիկ 

խաղում ուսուցողական խնդիրը միավորելով խաղային ձևի հետ, պատրաստի 

բովանդակության և կանոնների առկայությունը տալիս է հնարավորություն՝ առավել 

պլանաչափ ձևով այն կիրառելու երեխաների մտավոր դաստիարակության համար: 

Կարևոր է հիշել, որ խաղը երեխայի համար և՛ բերկրանք է, և՛ բավականություն: Բոլոր 

երեխաները սիրում են խաղալ, մեծից է կախված, թե որքանով այդ խաղերը կլինեն 

բովանդակալից և օգտակար: Խաղալով՝ երեխան կարող է ոչ միայն ամրապնդել 

նախկինում ստացած գիտելիքները, այլև ձեռք բերել նոր կարողություններ, 



հմտություններ, զարգացնել մտավոր ընդունակությունները: Այդ նպատակով 

կիրառվում են հատուկ խաղեր' հագեցած տրամաբանական բովանդակությամբ: 

Մանկավարժության մեջ դիդակտիկ խաղը դիտարկվում է որպես արդյունավետ 

միջոց երեխայի զարգացման և այնպիսի ինտելեկտուալ, հոգեկան գործընթացների 

համար, ինչպիսիք են՝ ուշադրությունը, մտածողությունը, և երևակայությունը: 

Դիդակտիկ խաղերի միջոցով երեխաներին սովորեցնում են ինքնուրույն մտածել, 

օգտվել ստացած գիտելիքներից տարբեր պայմաններում՝ տրված խնդրին 

համապատասխան: Մաթեմատիկական խաղերն այն խաղերն են, որոնք 

մոդելավորված են մաթեմատիկական կառուցվածքով, հարաբերությամբ, 

օրինաչափությամբ: Պատասխանը գտնելու համար անհրաժեշտ է նախապես խնդրի 

կամ խաղի բովանդակության, պայմանների, կանոնների վերլուծություն: Լուծման 

ընթացքում պահանջվում է մաթեմատիկական մեթոդների և եզրահանգման 

կիրառություն: Մաթեմատիկական խաղերի բազմազանության մեջ են մտնում 

տրամաբանական խաղերն ու վարժությունները: Դրանք ուղղված են մտածողության 

վարժեցմանը, տրամաբանական գործողությունների իրականացմանը: Երեխաների 

մտածողության զարգացման նպատակով օգտագործվում են խնդիրների և 

վարժությունների տարբեր տեսակներ: Դրանք խնդիրներ են՝ գտնելու բաց թողած ձևը, 

շարունակելու պատկերների շարքը, որոնումներ՝ բաց թողած թվի, պակասող ձևերի 

վերաբերյալ: Հետևաբար, տրամաբանական-մաթեմատիկական խաղերը այն խաղերն 

են, որտեղ մոդելավորված են մաթեմատիկական հարաբերությունները, 

օրինաչափությունները՝ ենթադրվող տրամաբանական գործողությունների 

իրականացման համար: 

Ուսուցանող խաղերի կառուցվածքն իր մեջ ներառում է հետևյալ հիմնական 

տարրերը, ուսուցողական խնդիրը, խաղային գործողությունը, կանոնները և 

արդյունքը: Ուսուցողական խնդիրը մշակվում է մեծերի կողմից: Դրանք 

նպատակաուղղված են նոր գիտելիքների ձևավորմանը և տրամաբանական 



մտածողության զարգացմանը: Յուրաքանչյուր փուլում ուսուցողական խնդիրը 

բարդանում է և անխզելիորեն կապվում խաղային գործողությունների և կանոնների 

հետ: Կանոնները հստակ ամրագրվում են, իսկ խաղային զորեղությունները թույլ են 

տալիս լուծել ուսուցողական խնդիրները խաղայինի միջոցով: Տրամաբանական-

մաթեմատիկական խաղերում և վարժություններում կիրառվում են հատուկ նյութեր, 

երկրաչափական պատկերներ, գծապատկերներ, շղթաձևեր, գծապատկեր-

գործողություններ: 

Այսպիսով, մաթեմատիկայի հանդեպ ճանաչողական հետաքրքրասիրության 

զարգացումը նպաստում է ուսուցման այնպիսի ձևի կազմակերպմանը, որի ընթացքում 

զբաղեցնող նյութերի միջոցով երեխան ներգրավվում է ինքնուրույն որոնումների 

գործընթաց, դեպի նոր գիտելիքների հայտնաբերում, լուծելով վիճահարույց բնույթի 

խնդիրներ: 

Օրինակելի պարապմունքի պլանավորում: Արդյունավետ պարապմունք 

իրականացնելու կարևոր նախապայման է հանդիսանում պարապմունքին 

հանգամանալից նախապատրաստվելը: Սա ենթադրում է նյութին մանրամասնորեն և 

բազմակողմանիորեն ծանոթանալը և պարապմունքի ողջ ընթացքը մոդելավորելը: 

Թեմայի ընտրությունից հետո պարապմունքի պլանավորումը կարելի է տրոհել 

հետևյալ հաջորդական քայլերի՝ 

1-ին քայլը պարապմունքի նպատակի հստակ գիտակցելն է. ուր ուզում ենք հասնել, ինչ 

ուղիով, ինչ միջոցներով: Նպատակի և դրանից բխող խնդիրների ձևակերպման 

հարցում դաստիարակը պետք է օգտվի չափորոշչային պահանջներից և ծրագրի 

համապատասխան բաժնից: Ձևակերպված խնդիրների իրականացումից հետո 

երեխայի ձեռք բերած գիտելիքներն ու կարողությունները պետք է բավարարեն 

չափորոշչի  պահանջներին: Բացի այս նորմատիվային պահանջներից, դաստիարակը 

պետք է տեսնի նաև տվյալ պարապմունքի իրատեսական հնարավորությունները, 

կիրառելիությունն ու իր մեջ պարունակող դաստիարակչական տարրերը: 



2-րդ քայլը սաների նախագիտելիքների ախտորոշումն է: Սա շատ կարևոր է, քանի որ 

ամեն մի մատուցվող նյութը հիմնվում է նախկինում ստացած գիտելիքների ու 

կարողությունների վրա և պիտի համապատասխանի տվյալ խմբի ընդհանուր 

մակարդակին: Ախտորոշումն իրականացվում է նախորդ պարապմունքների 

ընթացքում դիտման մեթոդի կամ հարց ու պատասխանի միջոցով: Եվ 

անհրաժեշտության դեպքում նախորդ պարապմունքին իսկ կարելի է հիմքեր դնել 

տվյալ պարապմունքի համար: 

3-րդ քայլը  դաստիարակի կողմից ակնկալիքների ու սպասումների ճշգրտումն է, 

ինչպես ընդհանուր խմբից, այնպես էլ ամեն մի սանից: 

4-րդ քայլը պարապմունքի խնդիրներից ելնելով համապատասխան մեթոդի 

ընտրությունն է: Դաստիարակն ազատ է մեթոդի ընտրության հարցում: Բայց այդ 

ընտրությունը չի կարող կամայական բնույթ կրել: Մեթոդների ընտրության վրա ազդող 

մի շարք գործոններ կան: Դրանցից են. 

 պարապմունքի նպատակն ու խնդիրները 

 պարապմունքի բովանդակությունը 

 սաների տարիքային առանձնահատկությունները 

 սաների աշխատունակությունը 

 պարապմունքի տևողությունը 

 պարապմունքի կազմակերպման պայմանները 

 սաների թիվը խմբում 

 դաստիարակի պատրաստվածության մակարդակը: 

Ի վերջո կարող են ծագել նաև չնախատեսված կամ անսպասելի հանգամանքներ, 

որոնք կթելադրեն փոխել նախապես ընտրված մեթոդը՝ ստաղծված իրավիճակը 

շտկելու կամ հաղթահարելու նպատակով: Բոլոր դեպքերում չկա դեպի նպատակը 



տանող միակ ճանապարհ, և որևէ մեթոդ, եղանակ, սկզբունք, հնար չի կարող 

համարվել միակ ճշմարիտը: 

5-րդ քայլը խմբասենյակի համապատասխանեցումն է տվյալ պարապմունքի 

ընթացքից բխող պահանջներին: Դաստիարակը պետք է դասավորի բոլոր նյութերը, 

որոնք օգտագործվելու են տվյալ պարապմունքին: 

6-րդ քայլը ժամանակի բաշխումն է ըստ փուլերի:  

Այս ամենի մասին նախօրոք հոգալը դաստիարակին լրացուցիչ վստահություն 

կներշնչի, կնպաստի պարապմունքի հարթ ընթացքին և ժամանակի արդյունավետ  

տնօրինմանը: Առաջարկվող հարցերի պատասխանները կօգնեն ավելի հստակ 

գնահատել պարապմունքին՝ դաստիարակի պատրաստ լինելը: 

Որքանո՞վ են իմ ակնկալիքներն իրատեսական: 

Ինչպե՞ս կարող եմ համոզվել, որ երեխաները պատրաստ են կատարել առաջադրանքը: 

Որքանո՞վ են իմ ակնկալիքներն իրատեսական ժամանակի առումով: 

Ինչպե՞ս գնահատել սաների ձեռք բերած գիտելիքներն ու հմտությունները: 

Պարապմունքին նախապատրաստվելուց հետո գալիս է այդ պարապմունքի 

իրականացումը, որից հետո պետք է խորհել, վերլուծել ուժեղ և թույլ կողմերը. 

Ի՞նչը և ինչպե՞ս կարելի է ավելի լավ անել հաջորդ անգամ: 

Արդյոք օպտիմալ էր հաշվարկված ժամանակը: 

Արդյոք իրականացան պարապմունքի նպատակները՝ որոնք և ինչ չափով: 

Ինչու՞ ինչ-որ բաներ չստացվեցին: Ուղիներ փնտրել շտկելու դրանք: 

Որքանո՞վ էր ընտրված մեթոդն արդյունավետ: 



 

Պարապմունքի պլանավորում 1 

Պարապմունքի թեման 

Պարապմունքից առաջ Պարապմունքի 

ընթացքում 

Պարապմունքից հետո 

Թեմայի ընտրություն Կազմակերպչական 

աշխատանք 

Պարապմունքի ուժեղ և 

թույլ կողմերի 

բացահայտում 

Ձևակերպել 

պարապմունքի 

նպատակն ու խնդիրները 

Անդրադարձ սաների 

ունեցած 

նախագիտելիքներին 

Ժամանակի բաշխման 

ճշտություն 

Նախագիտելիքների 

առկայության 

ախտորոշում 

Պարապմունքի ընթացքի 

կազմակերպում, 

օրինակների ցուցադրում 

Որքանով իրականացան 

պարապմունքի 

նպատակները 

Ակնկալիքների և 

սպասումների ճշգրտում 

Խմբային աշխատանք Մեթոդի 

արդյունավետության 

գնահատում 

Արդյունավետ մեթոդի 

ընտրություն 

Արդյունքների 

ներկայացում 

Բերված օրինակների և 

դիդակտիկ նյութերի 

մատչելիության 

գնահատում 

Ժամանակի բաշխում Քննարկում, ամփոփում Չիրականացվածի 

պատճառների 

բացահայտում 

 

Պարապմունքի պլանավորում 2 



Բովանդակությո

ւն 

Նպատակ Մեթոդ Անհրաժեշ

տ 

պարագանե

ր 

Նշումներ 

Թեմայի 

ընտրություն 

Պարապմուն

քի 

նպատակներ

ի և 

խնդիրների 

բացահայտու

մ 

Արդյունավե

տ մեթոդի 

ընտրություն 

Անհրաժեշ

տ 

դիդակտիկ 

նյութի 

ընտրությու

ն 

Որքանով 

իրականացան 

պարապմունքի 

նպատակները 

Մեթոդի 

արդյունավետությ

ան գնահատում 

Բերված 

օրինակների և 

դիդակտիկ 

նյութերի 

մատչելիության 

գնահատում 

 

Պարապմունքի պլանի օրինակ 

Թեման՝ ԵՐԿՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐՆԵՐՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐՈՒՄ ԵՎ  

ՆԿԱՐՆԵՐՈՒՄ  ՏԵՍՆԵԼՈՒ  ԵՎ  ԽՄԲԱՎՈՐԵԼՈՒ  ԿԱՐՈՂՈՒԹՅԱՆ   

ԱՄՐԱՊՆԴՈՒՄ 

 

Խնդիրները 

 Ամրապնդել 1-4 թվանշանները առարկաների քանակին զուգակցելու, 

աճման և նվազման կարգով դասավորելու ունակությունը: 



 Խորացնել երկրաչափական պատկերները առարկաներում և նկարներում 

գտնելու, նրանց մեծ կամ փոքր լինելը որոշելու հմտությունը: 

 Խորացնել «աջ-ձախ», «տակ-վրա», «հետև» տարածական 

պատկերացումները: 

 Զարգացնել ընկերների հետ հաղորդակցվելու և կատարած գոր-

ծողություններին հետևելու կարողությունը: 

Անհրաժեշտ պարագաներ 

Ցուցադրական՝ 1-4 թվանշան պատկերող և շրջանիկներով քարտեր, 

խաղալիքներ, երկրաչափական պատկերների հավաքածու: 

Պարապմունքի ընթացքը 

Խաղ-վարժություն: Խաղ «Հաշվի՛ր և մի՛ սխալվիր» 

Պարապմունքը սկսել «Հաշվիր և մի սխալվիր» խաղ-վարժությունով: 

Երեխաները նստում են ընդհանուր սեղանի շուրջը: Խաղատախտակին 

ցուցադրել 1-4 թվանշանները: Առաջարկել երեխաներին նույնը կատարել սեղանների 

վրա (հետևել, որ երեխաները խուսափեն հնարավոր սխալներից, չշփոթեն տեղերը, 

չդնեն գլխիվայր): 

Հանձնարարել 1-4 շրջանիկներով քարտերը դասավորել սկզբից աճման, ապա 

նվազման կարգով: Հետո յուրաքանչյուր շրջանիկով քարտի տակ տեղադրել 

համապատասխան թվանշանը: Երեխաներից մեկը փակում է աչքերը, իսկ մյուսը՝ 

խառնում շարքը: Բացելով աչքերը՝ երեխան բացատրում է, թե ինչպիսի 

փոփոխություններ են կատարվել թվանշանների շարքում: Ուղղում են, նորից 

դասավորում հաջորդականությամբ: 

Որից հետո տալ առաջադրանքներ 



 Ցուցադրել 1-4 թվանշաններից մեկը, առաջարկել ցույց տալ այն 

շրջանիկով քարտը, որը համապատասխանում է ցույց տված թվանշանին, 

կողքին դնել թվանշանը: Պարզել՝ ինչու հատկապես այդ թվանշանը: 

 Ցույց տալ 3 թվանշանը և առաջարկել հաջորդ թիվը ասելու փոխարեն 

կատարել որևէ շարժում: Օրինակ՝ 4 թվի փոխարեն ծափ տալ, ցատկոտել: 

 Առանձնացնել, տալ այնքան շրջանիկ, որքան թմբուկի ձայն կլսեն, կողքին 

դնել համապատասխան թվանշանը: 

 Ցույց տալ այն թվանշանները, որոնք ցույց կտան կատվի ականջների, 

թաթերի քանակը: 

 Ցույց տալ այն թվանշանները, որոնք հանդիպել ենք հեքիաթներում: 

Օրինակ՝ «Չարի վերջը» (3), «Կամակոր այծիկները» (2), «ճամփորդները» (3) 

և այլև: 

Գովաբանել երեխաներին կատարած ճիշտ աշխատանքի համար և առաջարկել 

հիշել թվերի մասին հանելուկներ և ոտանավորներ: 

Պահպանել պարապմունքի վարման համաչափ տեմպը, որպեսզի բոլոր 

երեխաները կարողանան կատարել առաջադրանքը և միաժամանակ չխաթարվի 

զգացմունքային վիճակը: 

Ֆիզկուլտդադար 

Խաղ «Վայրի կենդանիներ»: Ըստ հրահանգի երեխաները հաշվում են մինչև 4-ը և 

միաժամանակ նմանակում կենդանիների քայլերն ու շարժումները (1, 2, 3, 4, 

յուրաքանչյուր հաշվին քայլում են արջի նման կողքից կողք ընկնելով, նապաստակի 

նման ցատկոտելով): 

Խաղային իրավիճակ: Խաղ «Որս» 

- Իսկ հիմա եկեք խաղանք «Որս» խաղը: 



Երեխաներին բաժանվում են ծրարներ, որոնց մեջ կա որևէ երկրաչափական 

պատկեր: Առաջարկել երկրաչափական պատկերների վերաբերյալ հանելուկներ 

գուշակել: 

Ես պատկեր եմ կլորիկ,  

Լուսնի նման սիրունիկ,  

Ես անիվ եմ աշխատող,  

Ու գաթա եմ կարմրակող: 

Շրջան 

 

Ձեզ լավ ծանոթ պատկերն եմ ես,  

Շրջված աթոռ եմ ասես, 

Չորրորդ թիվն եմ շարքի մեջ,  

Հինգից՝ փոքր, երեքից՝ մեծ: 

Թիվ 4 

 

 

Գուշակելուց հետո երեխաներից յուրաքանչյուրը մոտենում է սեղանին և տարբեր 

չափերի և գույների բազմաթիվ երկրաչափական պատկերների միջից ընտրում է 

որոշակի այն պատկերը, որը իր ծրարի մեջ է և պատմում, թե ինչ գույն, չափ ունի իր 

երկրաչափական պատկերը, և ինչ գույն ու չափ՝  իր ընտրածը: Օրինակ՝ առաջարկել 

սեղանի ձախ կողմում չորս փոքր քառակուսի, իսկ առջևում՝ չորս մեծ քառակուսի: Երբ 

երեխան կպատասխանի, որ կողմի քառակուսիներն են մեծ կամ փոքր, հարցնել. 

- Ո՞ր քառակուսիներն են շատ՝ մեծե՞րը, թե՞ փոքրերը: 

Առաջարկել, որ ապացուցի իր պատասխանը՝ յուրաքանչյուր փոքր քառակուսի 

դնելով մեծի վրա: 

Խաղ «Ուշադիր» 

Երեխաները բաժանվում են 3 ենթախմբի: Լսելով դաստիարակի հրահանգը՝ 

յուրաքանչյուր խմբից մեկական երեխա վազում է դեպի սեղանը, առաջին խմբի 

մասնակիցը վերցնում է քառակուսաձև, մյուս խմբի մասնակիցը՝ շրջանաձև և 

հաջորդը՝ եռանկյունաձև առարկա: Յուրաքանչյուր խմբի երեխաները անվանում են, 



թե քանի և ինչ առարկա բերեց, և առարկաների կողքին դնում համապատասխան 

թվանշանը: 

Երեխաների հետ միասին քայլել խմբասենյակով և առաջարկել գտնել ու 

համեմատել, օրինակ՝ շրջանաձև առարկաները ծանոթ երկրաչափական 

պատկերների հետ՝ սկուտեղ, ափսե, ժամացույց, հայելի, ջահ, ապա համեմատվում են 

քառակուսաձև առարկաներ՝ բազմոց, սեղան, թաշկինակ, գլխաշոր, դրոշակ և իրենց 

քարտը դնում համապատասխան ձև ունեցող առարկայի կողքին և բացատրում իրենց 

ընտրությունը: Դժվարանալու դեպքում տալ ուղղորդող հարց. «Ի՞նչ կասես պատից 

կախված ժամացույցի մասին»: 

Նույնը կատարել նաև համապատասխան նկարների օգնությամբ: Խաղը կարելի 

է կազմակերպել նաև պարապմունքից դուրս՝ շաբաթվա մյուս օրերին: 

Խաղային իրավիճակ: Խաղ «Անտեսանելի գլխարկը» 

Խմբասենյակի տարբեր տեղերում թաքցնել խաղալիքներ (առարկաներ) և 

երեխաների հետ միասին որոշել նրանց տեղն ու հեռու-մոտ լինելը (գորգի տակ, նկարի 

հետևում, սեղանի վրա, պահարանի մեջ): Այնուհետև առաջարկել Գնդիկ Բոքոնիկի 

նկարը, որը նկարի մեջտեղում է, իսկ նրա վերևի և ներքևի աջ և ձախ կողմերում 

նկարված են կենդանիներ: Պարզել՝ ինչ է նկարված ձախ, աջ կողմերում, կենտրոնում, 

վերևում, ներքևում և այլև: 

Խաղի տարբերակ 

Երեխաները կազմում են շրջան՝ անվանելով այն տնակ: Լսելով դաստիարակի 

«Քամիներ են մոտենում» հրահանգը՝ երեխաները վազվզում են տարբեր կողմերում: 

-Ահա ինձ մոտ անտեսանելի գլխարկ կա,- ասում է դաստիարակը, - ում վրա 

ընկնի, նա անտեսանելի կդառնա և կթաքնվի ցանկացած տեղ այնքան ժամանակ, 

մինչև երեխաները չգուշակեն բացակա երեխայի անունն ու թաքնված տեղը՝ 



օգտագործելով «աջ», «ձախ», «տակ», «վրա», «հետև» բառերը (պահպանել խաղի 

զգացմունքային վիճակը): 

Ապա երեխաները քայլում են խմբասենյակում: Ըստ դաստիարակի «Կանգնի՛ր» 

հրահանգի՝ երեխաները կանգնում են և ընդունում այն կեցվածքը, որը 

կհամապատասխանի դաստիարակի ցույց տված նկարին և պատմում, թե որտեղ է 

կանգնած, ում հետևում է, աջ կամ ձախ կողմում: 

Խաղը կարելի է կազմակերպել նաև զբոսանքի ժամանակ: 

Աշխատանքի բովանդակությունը շաբաթվա ընթացքում: 

 Աշխատանքի տարբեր ձևերում ամրապնդել առարկաներն 

երկրաչափական պատկերների հետ համեմատելու և նրա մոտ 

տեղադրելու կարողությունը: 

 Խաղալ «Երկրաչափական դոմինո» խաղը: Խաղալ սովորական դոմինոյի 

սկզբունքով՝ միաժամանակ նշելով, թե ինչպիսի երկրաչափական պատկեր 

է նրանց անհրաժեշտ գտնել տվյալ պահին կամ որ պատկերները չեն 

բավականացնում: Հաղթում է նա, ով առաջինը կշարի և կանվանի իր մոտ 

եղած դոմինոյի պատկերները: 

 Կազմել եռանկյուն, պարզել, թե ինչու են այդպես անվանում, 

դժվարանալու դեպքում օգնել: Առաջարկել մատով շրջագծել և հաշվել 

անկյուններն ու գագաթները: 

 Սեղանի վրա դնել «Ձմեռ պապ» խաղալիքը և հարցերի օգնությամբ որոշել 

նրա շուրջը դասավորված խաղալիքների դիրքը՝ օգտվելով «աջ», «ձախ», 

«տակ», «վրա», «հետև» բառերից: Օրինակ՝ կատուն նրա առջևում է: 

 Խաղալ «Ո՞վ է ամենաուշադիրը», «Գտի՛ր նույն ձևի առարկա», «Ո՞վ ավելի 

շատ կանվանի» խաղերը: 



 Զբոսանքի ընթացքում առաջարկել երեխաներին գտնել կամ ասֆալտին 

նկարել քառակուսի և թվարկել նման ձևի առարկաներ: 

 Խաղալ «Պահմտոցի» խաղը: Պայմանավորվել, որ թաքցնելու եք որևէ 

խաղալիք և անընդհատ փոխելու եք նրա տեղը: Երեխան, աչքերը բացելով, 

պետք է ասի թաքնված առարկայի տեղը: 

Աշխատանք ծնողների հետ: 

 Ափսեի մեջ լցնել մանրաձավար կամ շաքարավազ այնքան, որ ծածկի 

հատակը և երեխայի մատով նկարել տալ ցանկացած մեծություն՝ 

երկրաչափական պատկերներ: Նույնը կարելի է անել ձյան վրա: 

Երկրաչափական պատկերները իրար կողք դասավորել այնպես, որ հեշտ 

լինի ցատկել մեկ պատկերից մյուսը: Առաջարկել ցատկել երկու ոտքով և 

բարձրաձայն անվանել այն պատկերը, որի վրա կանգնած է երեխան: 

 Խաղալ «Խոհանոցում» խաղը: Նախապես ստվարաթղթից պատրաստել և 

սկուտեղի մեջ դնել շրջանաձև և քառակուսաձև կարկանդակներ: 

Առաջարկել երեխային կարկանդակները բաժանել տարբեր ձևեր ունեցող 

ափսեների մեջ: Օրինակ՝ քառակուսաձև ափսեում դասավորել այն 

կարկանդակները, որոնք ունեն չորս հավասար կողմեր, չորս անկյուն և չորս 

գագաթ: Շրջանաձև ափսեում՝ իր կլոր ու փափլիկ այտերին նման 

կարկանդակները: 

 

Թեմա 3.  ԴԻԴԱԿՏԻԿ ԽԱՂԵՐԻ ԴԵՐԸ ՏԱՐՐԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ 

ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ԱՄՐԱՊՆԴՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ: ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ 

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔԻ 

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Հայտնի է,  որ խաղը  մարդու  գործունեության  այն  ձևն  է, որն  ուղեկցում   է  

նրան  վաղ  մանկությունից  մինչև  խորը  ծերություն:  Պարզապես  յուրաքանչյուր  



տարիքում  այն  ոչ  միայն  մարդու  գործունեության  ժամանակի  մեջ  ունի   

որոշակիորեն  ընդգծված սահմաններ,  այլև  զանազան  դրսևորումներ՝  

պայմանավորված  անհատի  ընտրած  խաղատեսակներով: Անառարկելի  է,  անշուշտ,  

որ  խաղի  դերը մանկության  տարիքում  ունի  առավել  ուսուցանող, զարգացնող  և  

դաստիարակող գործառույթներ, քան  մարդու  հասուն  տարիքում:  Մասնավորապես,  

ուսումնասիրության  առարկա  է երեխայի  խաղային  գործունեությունը  գիտելիքների  

և  կարողությունների  ձեռքբերման  գործընթացում, երբ  խաղը  հանդես  է  գալիս  

որպես  ուսուցման  մեթոդ՝  այդ  համակարգի  մեջ  գրավելով  համարժեք  տեղ: 

Քաջ  գիտակցելով  ուսուցման  գործընթացում  խաղի  օգտագործման  

անհրաժեշտությունը՝  որպես  երեխայի ունակությունների  ձևավորման  հնար, դա 

պետք է չափավորել,  ինչպես  մեթոդական,  այնպես  ել  հոգեբանական  

հիմնավորումներով:  Դիդակտիկ  խաղերի դերն  ուսումնական  գործընթացում  

կարևոր  է  և  առաջարկվում  է գործածել  հատկապես  այն  ժամանակ, երբ  անհրաժեշտ  

է  երեխաների  ուսումնասիրած ուսումնական  նյութի  յուրացման  մակարդակը  

հասցնել  գիտակցական  աստիճանի: Խաղային  հնարների  մանկավարժական  

արժեքն  այս  դեպքում այն  է,  որ  խաղալիս  ակտիվանում  են  երեխաների  մտավոր  

գործունեությունը  և  ճանաչողական  հետաքրքրությունները՝ նպաստելով  

ուսումնական  նյութի  գիտակցական  յուրացմանը, ապահովելով  միևնույն  

իրողության  կրկնությունն  իրականացնող  գործողություններ,  զարգացնելով  

սովորողների  ինքնուրույնությունն  ու  ինքնագործունեությունը: 

   Վաղուց  և  բազմաթիվ  ուսումնասիրություններով  ապացուցված  է,  որ  դիդակտիկ  

խաղերին  երեխաների  մասնակցությունը  նպաստում  է  նրանց  

ինքնահաստատմանը: Խաղի ժամանակ  ձևավորվում  են  ու  զարգանում  ոչ  միայն  

անձնային  բազմաթիվ  որակներ (համառություն, աշխատասիրություն, 

ճարպկություն, արագ  կողմնորոշվելու  ունակություններ  և  այլն), այլև բարձրակարգ  

մտածողության  բոլոր  բաղադրամասերը: 

   Ուսուցման գործընթացում  խաղն  ունի  երեք  գործառույթ. 



Առաջին,  ամենապարզ  գործառույթը  ուսումնական  գործընթացը  թեթևացնելը  

և  այն  աշխուժացնելն  է:  Այս դերը  կատարում  են  խաղում  տեղ  գտած  հեքիաթային,  

երևակայական  տարրերը,  հետաքրքրաշարժ  նկարներն  ու  ուշագրավ  բնագրերը  և  

այլն: 

  Երկրորդ   գործառույթը  երևակայության   զարգացումն  է  ուսումնական   

գործընթացի թատերականացման  ճանապարհով.  խաղային  ձևերը  դերային  տարրեր  

են  մտցնում  երևակայական  դերակազմի  մեջ:  Դերասանական  հնարներն  

օգտագործվում  են  դերային  երկխոսությունների  և  մենախոսությունների  մեջ, 

դերերով  կարդալու,  հեքիաթների, առարկաների  բեմականացման,  տարաբնույթ 

վարժությունների,  խնդիրների  կազմման  ժամանակ: 

   Երրորդ  գործառույթը  մրցույթային  է: Խաղերը,  սովորաբար  մրցութային տարրեր  

են  պարունակում,  որոնք  երեխաներին  ակտիվացնում  են, ձևավորում  

առաջատարության  ձգտում: 

   Խաղի  նշված  երեք գործառույթներն  իրենցից  ներկայացնում  են  խաղից,  

զվարճանքից  ուսուցում  գնացող  աստիճաններ՝  առաջացնելով    ճանաչողության  

գործընթացով  տարվածություն, գրավվածություն: 

Դիդակտիկ  խաղն  ունի  որոշակի   կառուցվածք,  որի  հիմնական  բնութագրական  

կողմը  խաղի՝  որպես  ուսուցման  եղանակի  և   երեխայի  խաղային  գործունեության   

համակցումն  է:  Դիդակտիկ  խաղերի   ընթացքը  սովորաբար   կազմակերպվում  է՝  

հաշվի  առնելով  նրա  կառուցվածքային  առանձնահատկությունները   և 

բաղադրիչները,  որոնք  խաղին  տալիս  են  ուսումնական  բովանդակություն: Այդ  

կառուցվածքի  հիմնական  բաղադրամասերն  են. 

 ուսուցողական  խնդիրների   առկայությունը՝  ուսուցողական  նշանակությունը,  

որը  որոշվում  է   ուսուցանվող  ուսումնական  նյութի  բովանդակության  հիման  

վրա:  Յուրաքանչյուր  դիդակտիկ  խաղի  միջոցով  սովորողները  պիտի  ձեռք  

բերեն  որոշակի  գիտելիքներ, ունակություններ  և  հմտություններ, 



 դաստիարակչական  նշանակությունը,  որը  որոշվում  է  երեխաների  անձնային 

որակների  վրա  խաղի  թողած  մանկավարժահոգեբանական 

ազդեցություններով: Խաղի  դաստիարակչական  նշանակությունը  որոշելու  

համար  պիտի  հստակեցնել,  թե  ինչ  անձնային  որակներ  և  ակտիվ   

ուսումնական  գործունեությանը  նպաստող  կարողություններ  պիտի  

ձևավորվեն  և  զարգանան  տվյալ  խաղի  ժամանակ, 

 զարգացնող  նշանակությունը  պայմանավորված  է  խաղի՝  երեխայի  անձի  

զարգացմանը  նպաստող  գործոններով, 

 խաղի  ընթացքի  արդյունավետությունն  ապահովելու  համար  անհրաժեշտ  են  

դիդակտիկ  նյութեր,  որոշակիորեն   հիմնավորված  պարագաներ  և  դրանց  ճիշտ  

օգտագործումը  խաղը  կազմակերպելիս, 

 խաղի կանոները  պիտի  բխեն  երեխաների  շահերից,  համապատասխան  նրանց  

մտավոր, ֆիզիկական  կարողություններին  և  հոգեկան  գործընթացների  

տեսակներին  ու  դրանց ձևավորվածության  աստիճանին: Դրանք  պիտի  

նպաստեն  երեխայի  անձի   զարգացմանը, պայմանավորված   լինեն  

ուսումնական  նյութի   բովանդակությամբ,  խաղային  խնդիրներով  և  երեխաների  

խաղային  գործողություններով:  Խաղի  կանոնների  միջոցով  ոչ  միայն  

դաստիարակը  պիտի  կարողանա  կառավարել  խաղը  և  երեխաների  

ճանաչողական   գործունեությունն  ու  վարքը,  այլև  երեխաներն  իրենք  էլ  պիտի 

վերահսկեն  իրենց  ընկերների  և  սեփական  վարքը,  սովորեն  ենթարկվել  խաղի  

կանոններին՝  դրանով   ձեռք  բերելով  նաև  ինքնավերահսկողության, 

ինքնակառավարման  ունակություններ: 

Խաղն, ըստ  էության,  մարդու՝  կենցաղային,  ուսումնական  և  ստեղծագործական  

գործունեության   ներկայացումն  է  երեխայի  լեզվի,  ձեռքերի, մտքի,  հոգու  

տեսանկյունից:  Այն  այդ  ոլորտների մի յուրատեսակ  մոդելավորում  է: Պրակտիկան 

ցույց է տալիս, որ ինչ նպատակով էլ խաղն ընտրված լինի, և որքանով էլ այն 

ապահովված լինի անհրաժեշտ պարագաներով, դաստիարակն է այն գլխավոր 



դերակատարը, առանց որի խաղը կարող է ոչ միայն պարզապես ժամանց դառնալ, այլև 

ունենալ բոլորովին հակադարձ  ազդեցություն: 

Նախ  նշենք, որ դաստիարակը խաղի ժամանակ չպետք է որպես  խաղացող 

հանդես  գա երեխաների որևէ խմբի  կողմից:  Դաստիարակը բոլորին հավասար 

խաղընկեր է, խորհրդատու  կամ օգնական: Եթե խաղի ընթացքում երեխաներին 

անհրաժեշտ են որոշակի պարագաներ, հարկավոր է նախ  բացատրել  խաղի  ընթացքը 

մանրամասնորեն, ցուցադրել բաժանվելիք նյութերը և հանգամանորեն մեկնաբանել 

դրանցից օգտվելու կանոնները, ձևերը, ապա նոր բաժանել դրանք: Անպայման 

ժամանակ  տրամադրել երեխաների  հարցերին՝ չանտեսելով փոքր կամ պարզ թվացող  

որևէ հարցադրում:  Այս ամենից հետո միայն պիտի բաժանվեն  համապատասխան 

նյութերը: Շահեկան է, որ դրանք բաժանեն երեխաները, իսկ ընդհանուր  

օգտագործման համար նախատեսված  իրերն  ու նյութերը պիտի դնել երեխաներին 

մատչելի տեղում:  Այս ամենից հետո միայն կարելի է խաղն սկսել:  Հակառակ դեպքում՝ 

երեխաները կզբաղվեն բաժանված նյութերի ուսումնասիրությամբ և չեն լսի 

դաստիարակի բացատրությունները: Շատ հավանական է, որ այս ամենից հետո 

երեխաները կրկին հարցեր տան:  

       Ներկայացնենք դիդակտիկ և շարժուն խաղերի ժամանակ դաստիարակի 

գործունեությանը վերաբերվող մի քանի  հիմնական կանոններ. 

1. Դաստիարակն ինքը պիտի լրջորեն վերաբերվի խաղի կանոնների  պահպանմանը՝ 

ձևավորելով նաև  երեխաների՝ խաղի կանոններին  համապատասխան գործելու 

ունակությունները:  

2. Պիտի կարևորի և բարձր գնահատի  յուրաքանչյուր երեխայի  ակտիվ 

մասնակցությունը խաղին՝ որքան հնարավոր է սահմանափակելով  

դիտողություններն ու քննադատական ակնարկները: 



3. Դաստիարակը խաղի ժամանակ պիտի կարևորի և բարձր գնահատի բոլոր 

երեխաների ցանկությունները, մասնավորապես դերային խաղերի ժամանակ 

չկատարի պարտադրողական քայլեր: 

4. Խաղային թիմերը ձևավորելիս պիտի այնպես անի, որ նույն խմբի մեջ մտնեն 

տարբեր խառնվածք և պատրաստականություն ունեցող երեխաներ: 

5. Պարտվող խմբերին պիտի տա իրենց պարտության պատճառները որոշելու և այդ 

մասին դատողություններ անելու հնարավորություններ: 

6. Պիտի օգնի երեխաներին ՝ որոշելու, թե ուսումնական ի՛նչն էր խաղում պարտվելու 

պատճառը, ո՛ր կարողության (կանոններին չենթարկվել, չհամագործակցել և այլն) 

բացակայությունը խանգարեց նրանց հայտնվել հաղթողների կազմում: 

Կարևոր է հիշել, որ խաղը պիտի բավականություն և հրճվանք պատճառի ոչ 

միայն հաղթող խմբին, այլև պարտվողին: Դրա համար բավական չէ խաղի ընթացքի 

ճիշտ կազմակերպումը: Անհրաժեշտ է նաև մանկավարժահոգեբանական 

տեսանկյունով ճիշտ կազմակերպել արդյունքների ամփոփումը՝ գովասանքի և 

խրախուսանքի խոսքեր ասելով ոչ միայն այն խմբին, որն առաջինը և ճիշտ ավարտեց 

առաջադրանքի կատարումը, այլև նրանց, ովքեր վերջում ավարտեցին, սակայն 

արդյունավետ աշխատեցին: 

Ցանկացած խաղ պիտի նպաստի  մանկական կոլեկտիվի համերաշխության ու 

համագործակցությանը, ընկերական առողջ, հանդուրժողական հարաբերությունների 

ձևավորմանը: Եվ եթե խաղի ավարտից հետո մասնակիցները շարունակում են ինչ-որ 

բան պարզաբանել, վիճել, խռովել իրարից, ավելին ՝ թշնամանալ, նշանակում է խաղի 

ընթացքում ինչ-որ բան այնպես չի եղել, և խաղը չի ծառայել իր նպատակին 

Դիդակտիկ խաղի օրինակ՝ «Հավաքիր հատիկները»: 



 

 Մեծ թղթի վրա նկարել այս պատկերը: 

 Պատրաստել քարտեր 1-5 թվերով և երեսնիվայր դնել սեղանին: 

 Մի փոքրիկ թասով լոբու հատիկներ դնել սեղանին: 

 Յուրաքանչյուր խաղացող շրջում է մեկ քարտ: Շարունակում է նա, ով ավելի մեծ 

թիվ ունեցող քարտ է բացել: 

 Այդ խաղացող շրջում է ևս մեկ քարտ և նկարի վրա առաջ շարժվում այդ թվով 

վանդակներով: Այնուհետև ստանում է իր հասած վանդակի թվին 

համապատասխան քանակով լոբու հատիկներ: 

 Խաղը շարունակվում է մինչև բոլոր խաղացողները հասնում են վերջին 

վանդակին: 

 Խաղի ավարտից հետո հարցնել, թե ով ամենաշատ հատիկներն ունի: 

 Հետո հարցնել, թե ինչպես կարող են համոզվել դրանում: 

 



Ավագ նախադպրոցական տարիքի երեխաների տրամաբանական 

մտածողության, տարրական մաթեմատիկական պատկերացումների ձևավորման 

միջոցներից է նաև համակարգչային տեխնոլոգիան: Համակարգչի 

հնարավորությունը` տեղեկատվությունը վերարտադրել միաժամանակ և' տեքստով, 

և' գրաֆիկական արտացոլմամբ, հնչյունով, խոսքով, տեսանյութով, ինչպես նաև 

հիշելու և հզոր արագությամբ տվյալները մշակելու կարողությունը մասնագետներին 

թույլ է տալիս երեխաների համար ստեղծել գործունեության նոր միջոցներ, որոնք 

սկզբունքորեն տարբերվում են եղած խաղերից և խաղալիքներից: Այս բոլորը 

նախադպրոցական ուսուցման և դաստիարակության համակարգին ներկայացնում են 

որակական նոր պահանջներ, որոնցից գլխավորը պիտի համարել երեխայի անձի 

զարգացման պոտենցիայի հարստացման հիմքը դնելը: 

Այդ առումով նախադպրոցական ուսուցման և դաստիարակության 

համակարգում անհրաժեշտ է ներդնել նոր տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ: 

Նախադպրոցականի խաղային գործունեության ընթացքում համակարգչային 

միջոցներով համալրումը առաջացնում է հոգեկան գործընթացների նոր 

գոյակցություններ, երևակայության զարգացում, գործողության արդյունքի 

կանխատեսում, մտածողության նախագծային որակներ, որոնք տանում են 

երեխաների ստեղծագործական ունակությունների կտրուկ բարձրացմանը: 

Համակարգիչն ինքնին չի կարող դեր խաղալ` առանց նախադպրոցական 

կրթության համակարգում այն կիրառելու հայեցակարգի, երեխայի ուսուցման և 

դաստիարակության, հոգեֆիզիկական հնարավորությունների, զարգացման 

խնդիրների հաշվառման: 

Նոր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների տիրապետման հաջողությունը 

հնարավոր է այն դեպքում, երբ համակարգչային միջոցները դառնում  են երեխաների 

համակարգված շփման միջոց, խաղերը` ըստ երեխայի ուժերի չափի, 

կառուցողականը, գեղարվեստականը և գործունեության այլ տեսակները համադրելով: 



Երեխայի աշխարհում համակարգչի ներդրման հիմնական կրթական նպատակը 

խթանող, ինտելեկտուալ, ֆունկցիոնալ պատրաստվածությունն է` համակարգչային 

միջոցները իր գործունեության մեջ կիրառելու համար: Դրանով իսկ տիրապետելով 

նոր` առավել դյուրին ու արագ տեղեկատվության ստացման միջոցներին, երեխան 

փոխում է իր վերաբերմունքը նոր տեխնիկայի, առհասարակ, իրերի նոր աշխարհի 

հանդեպ: 

Երեխաների հետ տարվող խաղային ուսուցման և զարգացման ուղղությամբ 

համալիր աշխատանքների վերլուծությունը բերել է հետևյալ եզրահանգման. 

Զարգացնող և ուսուցանող խաղերը` 

 խթանում են երեխաների մեջ հետաքրքրասիրություն և ձգտում հասնելու 

դրված նպատակին, 

 օգնում են գործունեության տարբեր տեսակների մեջ տիրապետել 

գիտելիքների, 

 զարգացնում են երեխաների մեջ դրական հուզական արձագանք, 

 ի հայտ են բերում բացթողումները այս կամ այն գործունեության մեջ, 

 ապահովում են ինտելեկտուալ զարգացման որոշակի մակարդակ 

հետագա գործունեության համար: 

Օրինակ` հինգ տարեկան նախադպրոցականը փորձում է հաշվել համակարգչով: 

Այստեղ նրան օգնում են <<Նիկիտա>>, <<Մանչուկ-3>> համակարգչային ծրագրերը: 

Տարրական մաթեմատիկական պատկերացումների զարգացման ծրագրից  

քանակային հաշիվը հիմնավորված է ինֆորմատիկայի <<Ճանապարհորդություն 

համակարգչային երկրում>> հաշվիչ տեխնիկայի թեմատիկ ուսուցման գործընթացում: 

Փուլային, աստիճանական բարդացման եղանակով երեխաները յուրացնում են 

համակարգչային այնպիսի ծրագրեր, ինչպիսիք են զարգացնող քանակական հաշիվը, 

որի դեպքում ընձեռնվում է հնարավորություն անմիջականորեն դիտողական 

նյութերով ուսուցանվող նյութը ամրապնդելու: Դրանցից են <<Մանչուկ-1>>, 



<<Մանչուկ-3>>, <<Թիրախային մաթեմատիկա>>, <<Խաղային հանրագիտարան>> 

ծրագրերը: 

Պրակտիկան ցույց է տվել, որ երեխաների մոտ առավել հաճախ դժվարություն է 

ստեղծվում թվի կազմության վերաբերյալ գիտելիքների ամրապնդման ընթացքում, 

տարբեր օրինակների դեպքում գործողություններ կատարելու, որոշումներ 

կայացնելու հարցում: Ահա այստեղ նրան օգնության է հասնում համակարգիչը: 

Վարժեցնող բնույթի մի քանի վարժությունների շնորհիվ երեխաները 

հնարավորություն են ունենում կատարելագործել իրենց հաշվիչ, տրամաբանական 

հմտությունները: Համակարգչային ծրագրերը հաշվի են առնում երեխաների 

տարիքային և հոգեբանական առանձնահատկությունները, խաղերն ունեն 

բարդության տարբեր մակարդակներ, պարունակում են խաղային հնարներ, խթանում 

են երեխաների գործունեության ակտիվությունը: 

Նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունում օգտագործվող 

համակարգչային տեխնիկան անպայման պետք է ունենա երեխաների համար 

անվտանգության վերաբերյալ հիգիենիկ եզրակացություն: 

Մանկավարժի հիմնական նպատակն է երեխաներին ոչ թե սովորեցնել այս կամ 

այն համակարգչային ծրագիրը, այլ դրա խաղային բովանդակությունն օգտագործել 

երեխաների հիշողության, մտածողության, երևակայության զարգացման համար, իսկ 

դրան կարելի է հասնել, եթե փոքրիկը բավականությամբ է իրականացնում այդ 

ծրագիրը: 

Յուրաքանչյուր համակարգչային մաթեմատիկական խաղ անցկացվում է 

համալիր մեթոդների բաղադրիչների հաշվառմամբ: Մանկավարժի մանկավարժական 

վարպետությունից է կախված, թե ինչպես երեխաների փորձը կարելի է աննկատ, 

առանց պարտադրման <<կենդանացնել>>, ընդլայնել և ամրապնդել: Խաղային 

բովանդակության հետ կապված վիճահարույց խնդիրները կարող են ստեղծվել 

մաթեմատիկական բովանդակությամբ խաղերում աննշան փոփոխություններ 

կատարելու միջոցով: 



<<Համակարգիչը և մանկությունը>> ասոսիացիան, սկսած 1986 թվականից, այլ 

ինստիտուտների հետ համագործակցության շրջանակներում կատարված 

աշխատանքների և Ֆրանսիայում իրականացված հետազոտությունների ժամանակ 

փաստել է, որ տեղեկատվության մատուցումը, շնորհիվ մուլտիմեդիական միջոցների, 

ունենում է հետևյալ արդյունքները. 

երեխաները 

 դյուրին են յուրացնում ձևեր, գույներ, մեծություն հասկացությունները, 

 խորքային են ըմբռնում թվեր և բազմություն հասկացությունները, 

 արագ կողմնորոշվում են հարթության և տարածության մեջ, 

 վարժեցնում են ուշադրության, հիշողության ունակությունները, 

 ակտիվացնում են բառապաշարը, 

 զարգացնում են մանր մկանային համակարգը, աչքերի շարժումների 

կոորդինացիան, 

 դաստիարակվում են նպատակասլացությամբ, 

 զարգացնում են երևակայությունը և ստեղծագործական մտածողությունը, 

 զարգացնում են ակնառու-պատկերային և տեսական մտածողությունը: 

Խաղալով համակարգչային խաղերով` երեխան սովորում է պլանավորել, 

կառուցել կոնկրետ իրերի, երևույթների վերաբերյալ պատկերացումներ, տարրեր, նրա 

մեջ զարգանում են գործողությունների արդյունքների վերաբերյալ կանխատեսման 

ընդունակություններ: Նա սկսում է նախ և առաջ մտածել, հետո գործել: Այս ամենը 

նշանակում է երեխաների մեջ տեսական մտածողության հիմքերի սկիզբ դնել, որը 

կարևոր է դպրոցական ուսուցման նախապատրաստման համար: 

Համակարգչային խաղերի կարևոր բնութագրիչներից է նաև ուսուցանող 

գործառույթը: Համակարգչային խաղերն այնպես են կառուցված, որ երեխան կարող է 

ստանալ ոչ միայն միավորային կամ կոնկրետ իրավիճակային ուսումնական 

հասկացություններ, այլև ընդհանրացման պատկերացումներ նման առարկաների կամ 

իրավիճակների վերաբերյալ: 



Երեխաների մաթեմատիկական պատկերացումների ձևավորումը տեղի է 

ունենում դիտողական մոդելի կառուցման և օգտագործման մոդելի հիմքի վրա: 

Ուսուցման ընթացքում երեխաները սովորում են կառուցել առարկայական մոդել-

փոխարինիչներ: Այդ մոդելը հնարավորություն է տալիս ակնառու պատկերացնել 

քանակային հարաբերությունները. առարկաների փոխարինումը տեղի է ունենում 

փոխարինիչները առարկաների վրա դնելու կամ հավելելու միջոցով, որը նպաստում է 

փոխարինման հասկացության ընկալմանը: 

Նշենք, որ համակարգչային մաթեմատիկական խաղերը նպաստում են 

երեխաների ակնառու-գործնական մտածողության կատարելագործմանը, անցմանը` 

ակնառու-պատկերային մտածողության պլանի, ձևավորում տարրական 

տրամաբանական մտածողություն, սովորեցնում վերլուծել, համեմատել, 

ընդհանրացնել առարկաները, կենտրոնանալ ուսումնական խնդրի վրա, հիշել 

պայմանը: 

Համակարգչային մաթեմատիկական խաղերը, ուսուցանող դիդակտիկ 

հանձնարարականները, որոնք մշակել են ավագ նախադպրոցական տարիքի 

երեխաների մանկավարժները` Մ. Դարբաևա, Լ. Պետերսոն, Մ. Մախանյովա, 

կառուցել են ինքնաստուգման եղանակով: Ծրագրի սյուժեն հուշում է երեխաներին` 

արդյոք լուծումը, որոշումը հավաստի են, թե ոչ: 

Ընդհանրացնելով եզրահանգենք. 

 Չնայած այս ուղղությամբ նախադպրոցական կրթության ոլորտում 

արձանագրված առկա ձեռքբերումներին, մանկավարժական տեսության 

մեջ մաթեմատիկական պատկերացումների զարգացման 

օպտիմալացումը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների միջոցով դեռևս 

մնում է ոչ լիարժեք լուծված: 

Խնդիր է դրվում` 

 ստեղծել նախադպրոցական ուսումնական հաստատություներում 

մանկավարժական պայմաններ համակարգչային խաղերի ընտրության 



համար` հաշվի առնելով երեխաների տարիքային և անհատական 

առանձնահատկությունները, կիրառել նյութի մատուցման տարաբնույթ 

ձևեր ու մեթոդներ, հնարներ, 

 ուսումնասիրել ավագ նախադպրոցական տարիքի երեխաների 

տարրական մաթեմատիկական պատկերացումների ձևավորման 

առանձնահատկությունները` վեր հանելով <<Նոր տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաներ>> հասկացությունը, 

 տեսականորեն հիմնավորել և բացահայտել անհրաժեշտ 

մանկավարժական պայմանները տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 

միջոցով երեխաների մաթեմատիկական պատկերացումների զարգացման 

գործում:  
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Աշխատանքների 

թեմաներ  

 

ՆՊԱՏԱԿԸ 

 

ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 

1 «Բնության 

հետ 

ծանոթացմ

ան» 

դասընթաց

ի 

ուսուցման 

նպատակն

երը և 

խնդիրներ

ը, 

մեթոդներն 

ու 

միջոցները։  

 

1   1. Վերլուծել 

բնության հետ 

ծանոթացման 

դասընթացի 

ուսուցման 

չափորոշիչները։ 

2.Նախադպրոցա

կանների 

բնագիտական  

կրթության և 

դաստիարակությ

ան համակարգի 

էությունը 

3.Նախադպրոցա

կանների 

բնագիտական  

կրթության 

նպատակն ու 

խնդիրները; 

4.Ներկայացնել 

ուսուցման 

առավել 

արդյունավետ 

մեթոդներ ու 

հնարքներ: 

Ներկայաց

նել 

շրջակա 

միջավայր

ի և նրա 

բաղադրիչ

ների 

բացատրո

ւթյունը և 

բազմազա

նությունը   

Հստակեց

նել 

նպատակ

ներն ու 

խնդիրներ

ը 

Տալ 

առավել 

արդյունա

վետ 

մեթոդներ

ն ու 

հնարքներ

ը  

 

Ուսուցանողը պետք է․ 

 իմանա կրթության հայեցակարգերը, 

առարկայական կրթական 

չափորոշիչները և ծրագրերը 

կարողանա պլանավորել իր 

մանկավարժական գործունեությունը 

և սահմանել նպատակներ` հաշվի 

առնելով սաների տարիքային 

առանձնահատկությունները 

Կիրառի ձեռք բերած հմտությունները 

ուսուցման արդյունավետության 

բարձրացման ոգրծընթացում 



2 1. Խաղայի

ն 

մեթոդով 

կազմակ

երպել 

տարբեր 

բնագիտ

ական 

թեմաներ

ի 

մատուցո

ւմը. 

Բնապահպ

անական 

խաղեր 

Մարդը 

միջավայր

ում՝ 

դերային 

խաղ 

 1  Բնոըթյան 

բաղադրիչների 

վիճակը և 

պահպանության 

հարցերը 

 

Ես եմ իմ Երկիր 

մոլորակի դերը 

 Ներկայ

ացնել  

խաղի 

կարևորու

թյունը 

դասավան

դման 

գործընթա

ցում։ 

 

Ուսուցանողը պետք է․ 

 կարողանա կիրառելով 

դասավանդման առավել 

արդյունավետ տեխնոլոգիաներ` 

ապահովել տարբերակված 

ուսուցման կազմակերպումը 

 կարողանա կատարել մեթոդի 

ընտրություն և կազմել տարբեր 

բարդության նպատակային 

առաջադրանքներ 

3 1. Անկենդ

ան 

բնությու

ն:    

Նյութ, 

մարմին 

, 

երևույթ 

2. Երկիր    

մոլորա

կ 

Արեգակ

նային 

համակ

  1  

 

 Ընդհանուր 

պատկերացումն

եր անկենդան 

բնության, նրա 

բաղադրիչների 

մասին 

Ներկայա

ցնել և 

մեկնաբ

անել 

անկենդ

ան 

բնությու

նը, նրա 

բազմզա

նություն

ը 

Ուսուցանողը պետք է 

 կարողանա ներկայացնել անկենդան 

բնության տեղն ուկարևորությունը 

 Տիրապետի նախագծային 

աշխատանքների կազմակերպմանը 

և ղեկավարմանը գրոծընթացին 



արգ, 

մոլորա

կներ, 

Արեգակ

, 

Լուսին, 

Երկիր 

4 Կենդանի 

բնության 

հետ 

ծանոթացմ

ան 

գործընթա

ցում 

սաների 

արժեհամ

ակարգի 

ձևավորում

՝ 

զարգացնո

ղ 

առաջադր

անքների 

կիրառումը 

1   1. կենդանի 

բնություն 

2. Կյանքի 

բազմազանությո

ւնը 

3. Մարդը 

բնության մաս 

4. Ներդաշն

ակ ապրենք 

բնության մեջ 

Ներկայաց

նել և 

մեկնաբանե

լ կենդանի 

բնությունը, 

նրա 

առանձնահ

ատկությու

նները 

Ուսուցանողը պետք է կարողանա 

նպաստել սաների մեջ 

աշխարհաճանաչողության տարրերի 

ձևավորմանն ու զարգացմանը։ 

5 Ժամանակ

ակից 

մոտեցումն

երը, 

մեթոդները 

և 

ռազմավա

րություննե

րը 

բնության 

   1  

 

1. Ճանաչենք 

մեր շրջակա 

աշխարհը՝ 

«Բացահայտում» 

2. Երթևեկությա

ն տարրական 

կանոնների 

կիրառումը՝ 

փողոց, անցում, 

խաչմերուկ, 

Տալ 

առօրյա 

կյանքի 

հմտությու

ններ, 

անհրաժե

շտ 

գիտելիքն

երի բազա 

Ուսուցանողը պետք է կարողանա 

համակարգել, մեկնաբանել, 

ներկայացնել և վերլուծել 

բովանդակային տեղեկատվությունը, 

օգտագործել իր ձեռքբերումները 

գործունեության ընթացքում, 

կարողանա իրականացնել 

թեմատիկ զբոսանքներ և 

էքսկուրսիաներ:  



հետ 

ծանոթացմ

ան 

համատեք

ստում: 

1. Բնա

գիտական 

ուսուցման 

կազմակեր

պման 

ձևերը։ 

էքսկուրսի

ա, 

զբոսանք 

մեթոդը 

ուսուցման 

համատեք

ստում: 

2. Ուս

ուցման 

խաղային 

մեթոդներ

ի 

կիրառութ

յունը 

բնության 

հետ 

ծանոթաց

ման 

գործընթա

ցում։ 

լուսացույց, 

ոստիկան: 

3. «էկոբնախույզ

» 

Կարևորի 

միջավայր

ի դերը 

մաարդու 

կյանքում 

 

 

 

 



Դասընթացի համառոտ նկարագիրը 

 

Դասընթացը կազմում է ընդհանուր ՝ 5 (3 տեսական և 2 գործնական) ժամերից, 

որոնք կիրականացվեն ինտերակտիվ քննարկումների և PPT սահիկաշարի հիման 

վրա։  

Դասընթացի ընթացքում լինելու են անհատական և խմբային 

հանձնարարություններ։ 

 

Ժամանակակից  հանրակրթական  չափորոշիչը  ենթադրում է   սանի  զինում  

այնպիսի գիտելիքներով, կարողություններով  և  հմտություններով,  որոնք նրան  

հնարավորություն  կտան համապատասխանել   մարդկության   արագ  առաջընթացին, 

կիրառել ժամանակակից  գիտության  նվաճումները, դառնալ  հասարակության  

լիարժեք  անդամ:  Որպեսզի բնություն հետ ծանոթացումը բավարարի  նշված 

չափորոշիչներին,  անհրաժեշտ է, որ սանի  մոտ                   

• առաջանա հետաքրքրություն շրջակա միջավայրի հետազոտման,  նորույթների  

հայտնաբերման  և  իմացության  նկատմամբ,  

• զարգանան  բնագիտության  համար  անհրաժեշտ   տարրական  

հետազոտական-որոնողական  հմտություններ  և կարողանա  տարբեր  

իրավիճակներում դրանք  կիրառել,  

• ձևավորվեն շրջակա միջավայրի նկատմամբ  հոգատարության 

կարողություններ և հմտություններ, 

• մշակվի քննադատական  մտածողության և  հաղորդակցության ունակություն,   

• զարգանա  ինքնագնահատման  և  ինքնավերահսկման,  տարբերվող կարծիքը 

լսելու, գնահատելու և արտահայտելու  ունակություն,  նա կարողանա  կողմնորոշվել 

հասարակության մեջ, 

• սանին տրվի  առողջ և  անվտանգ  ապրելակերպի  տիրապետման  

հնարավորություն,   

• սանը    գիտակցի  գիտության  դերը  մարդկության   առաջընթացում,  

• սանը գիտակցի մարդկանց  համագործակցության  անհրաժեշտությունը 

մարդկության զարգացման համար: 

 

 

Բնության ճանաչողությունը հնարավորություն  կտա  ճանաչել և  յուրացնել  

աշխարհը,  ընդգրկվել  հասարակական  գործունեության  տարբեր  ոլորտներում, 



պատասխանատվություն  զգալ  սեփական  անձի,  հասարակության և  շրջապատի 

նկատմամբ:   

Խնդիրները՝ 

Գիտելիք . 

 մեզ շրջապատող աշխարհը, այնտեղ ընթացող ֆիզիկական և քիմիական 

երևույթները, 

 Երկրային և երկնային մարմիններ 

 կենդանի աշխարհը և կենսական  գործընթացները, 

 շրջակա միջավայրի  կայուն զարգացման  սկզբունքները: 

Գիտական հետազոտության, կարողություններ և հմտություններ.  

• դիտարկում, նկարագրում, 

• հետազոտման առարկայի  որոշում, 

• հետազոտման  փուլերի  որոշում,  

• հաշվարկ, 

• չափում,  

• տվյալների  մեկնաբանում, 

• կանխատեսում/վարկածի արտահայտում, 

• փորձի  անցկացում, 

• տվյալների վերլուծություն և գնահատում, 

• մոդելի ստեղծում և  կիրառում: 

Վերաբերմունք. 

• հետաքրքրություն  բնագիտական  դիսցիպլինների  նկատմամբ, 

• բնագիտական  գիտությունների  նշանակության  գիտակցում,  

• հետաքրքրություն  գիտական հետազոտության և  նորությունների  նկատմամբ,  

• համագործակցության ցանկություն, 

• շրջապատի նկատմամբ հոգատարություն և պատասխանատվություն,  

• անվտանգ կենսակերպի պահպանման   կարևորության  գիտակցում: 

 

Նախադպրոցական աստիճանում «Բնագիտություն» առարկան 

պայմանականորեն  բաժանված  է  չորս  ուղղության. 

1. Անկենդան բնություւն: Մարմիններ և  երևույթներ (ֆիզիկայի և քիմիայի  

տարրեր)   

2. Երկրագունդ և արտաքին  աշխարհ (աշխարհագրության և  

աստղագիտության  տարրեր)  

3. Կենդանի աշխարհ (կենսաբանության  տարրեր)  



4. Մարդը և շրջակա միջավայրը (քաղաքացիական կրթության  տարրեր): 

Նախադպրոցական աստիճանում դիտարկումների արդյունքներն սանը 

ստանում է նկարների և պարզ սխեմաների, աղյուսակների,  գիտահանրամատչելի 

փոքր ֆիլմերի և տեսագրքերի միջոցով:   

  Նա սովորում է. շարժման  պարզ  ձևերը և  դրանք հարուցող  պատճառները, 

մարմինների  հավասարակշռությունը,  էներգիայի  ձևերը և աղբյուրները, նյութեղեն 

պաշարի և նյութերի  հիմնական  հատկությունները: Ստացած  գիտելիքի  հիման վրա  

պատրաստում է  պարզ մոդելներ և ներկայացնում  դրանք: Այս  աստիճանի  վերջում,   

կուտակած  գիտելիքի և մշակած  հմտությունների  հիման վրա,  սանը փորձում է    

երևույթների միջև հաստատել պատճառահետևանքային  կապեր, ինչը  կխորացնի 

աշխարհի հետազոտության նկատմամբ նրա հետաքրքրությունը: 

 

Ուսուցման մեթոդները 

Ըստ  սաների ակտիվության  աստիճանի 

Ուսուցման մեթոդները բաժանվում են ակտիվ և պասսիվ տեսակների` 

պայմանավորված սաների` ուսումնական գործընթացին մասնակցելու աստիճանով:  

Պասսիվ. կիրառման ընթացքում սաները միայն նայում կամ լսում են 

(պատմություն, բացատրություն, պարապմունքախոսություն, էքսկուրսիա, 

ցուցադրում, զննում) 

Ակտիվ. սանի ինքնուրույն աշխատանքը կազմակերպող և խթանող մեթոդները:; 

Ըստ  գիտելիքի  ձեռք բերման աղբյուրի  

• խոսքային մեթոդներ. գիտելիքի աղբյուրը բանա վոր կամ տպագիր խոսքն է.     

• ակնառու-իրազննական մեթոդներ. գիտելիքի աղբյուր են առարկայի, երևույթի, 

դիդակտիկ նյութի զննությունը.  

• պրակտիկ մեթոդներ. գիտելիքները և կարողությունները ձևավորվում են 

որոշակի գործունեության ընթացքում. 

Ըստ  դիդակտիկ  նպատակադրման առանձնացնում են հետևյալ  խումբ 

մեթոդները` 

• նոր գիտելիքի  ձեռք  բերման մեթոդներ. 

• կարողություններ և հմտություններ ձևավորող մեթոդներ. 

• գիտելիքի կիրառման  մեթոդներ. 

• գիտելիքը, կարողությունը, հմտությունն ամրապնդող և ստուգող մեթոդներ. 

Դաստիարակ  և սաներ փոխգործունեության  մեթոդների երեք  համախումբ  

        ա. ոչ գործուն կամ պասսիվ մեթոդներ.   

         բ. գործուն կամ ակտիվ  մեթոդներ. 



         գ. փոխներգործուն  կամ  ինտերակտիվ  մեթոդներ. 

Ոչ  գործուն  կամ  պասսիվ մեթոդների  համախումբ 

• պարապմունքի ընթացքում հիմնական գործող անձն ու կառավարողն է. 

•  սանը  հրահանգներին ենթակա  ունկնդիրներ են. 

• դաստիարակի  և սաների կապն  իրականանում է հարցումների, ինքնուրույն  

աշխատանքների միջոցով: 

Ուսուցման  գործուն  կամ  ակտիվ մեթոդների  համախումբ 

• ուսուցանողն  ու սանը փոխադարձ  ազդեցության ճանապարհով  

իրականացնում են ուսումնական գործընթացը. 

• սանը  ուսուցման գործընթացի ակտիվ մասնակիցներ են. 

• դասիարակը և սանը հավասար իրավունք ունեն գիտելիքի ձեռքբերման, 

ինքնուրույնաբար հետազոտական գործունեություն ծավալելու առումներով. 

• սանը որոշակի դեր է ստանձնում և այդ դերակատարման ընթացքում նաև 

սովորում է.  

Ուսուցման   փոխներգործուն կամ ինտերակտիվ  մեթոդների համախումբ  

(Ինտերակտիվ inter-փոխադարձ, act-ազդել, ներգործել. նշանակում է    փոխազդել, 

զրուցել կամ երկխոսել). 

 դաստիարակի և սաների  ընդգրկուն  փոխազդեցություն. 

 դաստիարակի դերը նպատակների իրականացումն է` սանի գործունեությունն 

ուղղորդելու ճանապարհով. 

 ուսուցանողը մշակում է պարապմունքի պլանը, ընթացքը,  

 յուրաքանչյուր քայլը, ամեն մի սանի կամ սանի խմբի անելիքը պարապմունքի 

ընթացքում.  

 պարապմունքի պլանը վարժությունների ու առաջադրանքների շարք է.  

 դրանց հաջորդական ընթացքը և կատարումն ապահովում են ուսումնական 

նյութի յուրացումը, ինչպես նաև  ստեղծագործական մոտեցումների մշակումը: 

 

Փոխներգործուն  ուսուցում 

   Փոխներգործուն  կամ  ինտերակտիվ  ուսուցման  սկզբունքներն են. 

• փոխազդեցությունը, փոխուսուցումը, 

• սանի ակտիվությունը, 

• համագործակցությունը, 

• ինքնարտահայտման խրախուսումը, 

• հետադարձ կապը…. 

 



Ուսուցման  մեթոդների ընտրության  գործոնները 

• ուսուցման  նպատակները և խնդիրները, 

• ուսումնական  ժամաքանակը, 

• բովանդակությունը, 

• ուսումնական նյութի  ծավալը և բարդությունը, 

• խմբի  պատրաստվածության  մակարդակը, 

• տարիքային  առանձնահատկությունները,  

• ուսուցման նյութատեխնիկական պայմանները, 

• պարապմունքների տեսակը և կառուցվածքը, 

• սանի թիվը 

• դասըիարակի պատրաստվածության մակարդակը…. 

 

Ըստ  սաների  բնաճանաչողական  գործունեության  կազմակերպման համար 

առանձնացնում են հետևյալ մեթոդները`  

• բացատրական-նկարագրական  

• վերարտադրողական 

• պրոբլեմային շարադրանք 

• մասամբ  որոնողական  

 

Բացատրական մեթոդին  ներկայացվում են որոշակի պահանջներ` 

• հիմնահարցի կամ պրոբլեմի էության ճշգրիտ և հստակ ձևակերպում,  

• պատճառահետևանքային կապերի հաջորդական բացահայտում և 

ապացուցում,  

• համեմատության, համանմանության, բաղդատման կիրառում և շարադրանքի 

անվիճելի տրամաբանվածություն. 

Զրույց 

Նոր նյութի հաղորդման զրույց.  կարող են լինել` 

• դատողությունների տրամադրող. 

• սանն ակտիվորեն ընդգրկվում են նոր գիտելիքի որոնման, 

եզրակացությունների ձևակերպման գործընթացում. 

• ամրապնդող զրույցներ. ծառայում են ընդհանրացնելու և համակարգելու սանի 

գիտելիքները  և դրանք տարբեր իրավիճակներում կիրառելու կարողությունները. 

Հարցազրույց 

Կիրառվում  է հետևյալ նպատակներով` 

• անցած նյութի ամփոփման. 



• գիտելիքների բացահայտման. 

• բանավոր խոսքի զարգացման. 

• իրավիճակին համապատասխան ճկունություն դրսևորելու. 

• հաղորդակցական կարողությունների զարգացման.  

• ստեղծագործական կարողությունների զարգացման. 

Խաղի մեթոդ: Դերային  խաղ 

Երեխաների մշտական հետաքրքրության բարձրացումը խթանում է խաղային 

գործունեությունը, ինքնարտահայտման ակտիվությունը, պատասխանը գտնելու 

համար որոնումները, խաղի գաղտնիքների բացահայտումը, այս բոլորը նպաստում են 

նրանց ինտելեկտուալ գործունեության արդյունավետության բարձրացմանը: 

Խաղում կարևոր են նաև կրթական գործընթացում կիրառվող դիդակտիկ 

նյութերը, քանի որ դիտողականության սկզբունքը ստեղծում է ավելի խոր զգայական 

ըմբռնում, իսկ զգայական ընկալումը և տրամաբանական ընկալումը բոլոր 

տարիքային փուլերում էլ միշտ փոխադարձ կապի մեջ են գտնվում: 

Երեխան տիրապետում է պրակտիկ գիտելիքների, սովորում է առանձնացնել 

առարկայի էական հատկությունները, սահմանում առարկաների մասերի և միմյանց 

միջև հարաբերակցությունը: 

Դերային խաղերի համար անհրաժեշտ է 

• մշակել մանրակրկիտ պլան 

• աշխատել  փոքր  խմբերով 

• ստեղծագործաբար կիրառել դերային խաղը 

 

Նախագծային մեթոդը ստեղծում է նպաստավոր պայմաններ հետևյալ 

կարողությունների ու հմտությունների ձևավորման ու զարգացման համար․ 

Որոնողահետազոտական հմտություններ 

Համագործակցային հմտություններ 

Կառավարման կարողություններ, հմտություններ 

Շնորհանդեսների պատրաստման հմտություններ 

Ներկայացման հմտություններ 

Նախագծերի տեսակներ 

 Կողմնորոշիչ նախագիծ (օրինակ՝ Ուսումնաօժանդակ նյութի ստեղծում) 

Անհատական նախագիծ (օրինակ՝ Սոցիալական հարցում միկրոհաշվիչի 

օգտագործման վերաբերյալ) 

Տեղեկատվական նախագիծ (օրինակ՝ Ստեղծել «Անվանի հայ մաթեմատիկոսներ» 

ինտերնետային էջ) 



Ստեղծագործական նախագիծ (օրինակ՝ Ոչ ավանդական մոտեցում 

նախագծային արդյունքի ստեղծման գործում) 

Դերային նախագիծ (օրինակ՝ Թատերական ներկայացում) 

Նախագծային աշխատանքի կազմակերպման քայլաշար 

Նախագծային թեմայի ընտրություն 

Թեմայի տրոհում ենթաթեմաների 

Նախաձեռնող խմբերի ձևավորում 

Տեղեկատվության հավաքագրում 

Տեղեկատվությունների քննարկում, մշակում 

Թեմայի վերաբերյալ եզրահանգումների ձևակերպում 

Հետազոտական հաշվետվության նախապատրաստում 

Նախագծի պաշտպանություն (պրեզենտացիա) 

Արդյունքների ամփոփում 

Նախագծի կառուցվածքի փուլեր 

Պրոբլեմ (հիմնահարց)՝ ուսուցանողը ներկայացնում է նախագծի թեման, 

առաջարկում նախագծի հիմնական պրոբլեմը, ձևակերպում նպատակներն ու 

խնդիրները։ Սաներն իրականացնում են պրոբլեմի ընկալումը, իրադրության մեջ 

հարմարվելը, կոնկրետացնում նպատակներն ու խնդիրները։ 

Պլանավորում (նախագծում)՝ ուսուցանողը  կազմակերպում է նախագծի 

գործունեությունը, առաջարկում կազմավորել խմբեր, բաշխել սաների դերերը 

խմբերում, պլանավորել նախագծի գործունեությունը և պրեզենտացիայի հնարավոր 

ձևերը։ Սաներն իրականացնում են խմբերի բաժանումը, բաշխում են դերերը խմբում, 

պլանավորում աշխատանքը, ընտրում արդյունքների և պրեզենտացիայի ձևերն ու 

եղանակները։ 

Նյութի հավաքագրում (տեղեկատվության որոնում)՝  ուսուցանողը  

տեղեկատվության որոնման գործին չի մասնակցում։ Նա խորհրդատվություն է 

տրամադրում, հսկում խմբերի աշխատանքը, տալիս նոր գիտելիք, կատարում 

պրեզենտացիայի փորձեր։ Սաներն աշխատում են ինքնուրույն, ակտիվ, 

յուրաքանչյուրն իր դերով, խորհրդակցում են իրար հետ, որոնում և 

նախապատրաստում նյութեր պրեզենտացիայի համար։ 

Պատրաստում (նախապատրաստում)՝ ուսուցանողը  կատարում է դիտումներ, 

անհրաժեշտության դեպքում սաներին խորհուրդներ տալիս, նախապատրաստում 

նախագծի պաշտպանությանը։ Սաները կատարում են հետազոտություններ, 

վերլուծում տեղեկությունները, աշխատում նախագծի վրա, փորձեր են անում, 

պատրաստվում նախագծի պաշտպանությանը։ 



Պաշտպանություն (պրեզենտացիա)՝  ուսուցանողը  լսում է, սաներին, հարցեր 

ուղղում, անհրաժեշտության դեպքում ուղղորդում է, գնահատում նրանց կատարած 

աշխատանքի որակը և պրոբլեմի լուծման ինքնատիպությունը։ Սաները 

ներկայացնում են ուսումնական նախագիծը, մասնակցում խմբային վերլուծությանը, 

արդյունքների գնահատմանը։ 

 

5-րդ թեմայում առանձնացված խաղերը 

1. «Բացահայտում» 

2. Երթևեկության տարրական կանոնների կիրառումը՝ փողոց, անցում, 

խաչմերուկ, լուսացույց, ոստիկան: 

3. «էկոբնախույզ» 

Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց հետո ուսուցանողը պետք է 

1. իմանա տեղեկություններ անկենդան և կենդանի բնության մասին 

2. իմանա բնության դերն ու նշանակությունը երեխայի կյանքում 

3. կիրառի երեխաներին բնության հետ ծանոթացնելու ավանդական և  ժամանակակից 

մեթոդները 

4. իմանա բնության հետ ծանոթացման աշխատանքների կազմակերպման ձևերը 

5. կարողանա ներկայացնել բնության անկյան և հողամասի անհրաժեշտությունը 

սաների դաստիարակշական գործընթացում: 

 

Հարցաշար 

1. Նախադպրոցական կրթական ծրագրեում «Բնության հետ ծանոթացման» 

դասընթացի բովանդակությունը 

2. Նախադպրոցական տարիքի երեխաների աշխարհաճանաչողական 

մտածողության ձևավորման մեթոդները 

3. Ի՞նչ են նյութը, մարմինը և երևույթը: Երկնային և երկրային մարմիններ: 

4. Ի՞նչով են նմանվում և տարբերվում կենդանի և անկենդան բնություն 

բաղադրիչները: 

5. Դիդակտիկ խաղերի դերը բնության հետ ծանոթացման  գիտելիքների 

ամրապնդման գործում 



6. Ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառումը նախադպրոցական տարիքի 

երեխաների բնության հետ ծանոթացման պատկերացումների ձևավորման 

միջոց 

 

 

Նախադպրոցականի մոտ կերպարվեստի ստեղծագործական կարողությունների 

զարգացման տեսություն և մեթոդիկա -5ժամ 

 

 

2ժամ դասախոսություն 

Կերպարվեստային գործունեության խնդիրներն ու նպատակները նախադպրոցական 

տարիքային խմբերում 

Կերպարվեստային գործունեության խնդիրներն ու նպատակները կրտսեր եվ միջին 

տարիքային խմբերում: 

2ժամ գործնական  

Բացատրել մարդկանց կյանքում ստեղծագործական աշխատանքի նշանակությունը: 

Տալ աշխարհի գեղագիտական ընկալման ճիշտ ուղղվածություն: Ծանոթացնել 

ազգային մշակույթի ստեղծագործություններին: Գեղարվեստական 

ստեղծագործությունների նկատմամբ սերմանել հետաքրքրություն: 

1ժամ քննարկում 

Հարցաշար 

Կրտսեր դպրոցականների կերպարվեստային գործունեության հոգեբանամանկավարժական 

հիմունքները:  

Գեղագիտական վերաբերմունքի ձևավորում և զարգացում: 



 Արվեստի և կերպարվեստի  տեսակների իմացություն , ծանոթացում դեկորատիվ 

կիրառական արվեստի ձևերին, առանձնահատկություններին, կատարման միջոցներին: 

 Կերպարվեստի ժանրերի  իմացություն:Ժամանակակից դասավանդման մեթոդների 

կիրառում, կերպարվեստային գործունեության  ընթացքում երեխայի  ստեղծագործական 

ունակությունների  ձևավորում և զարգացում:  

Անհատական և խմբային աշխատանքի կազմակերպում: 

 

                  Գրականության ցանկ. 

 

1.Լ.Ս.Ներսիսյան  Կերպարվեստ և գեղարվեստական աշխատանք 2004թ 

              2.Ն.Մ.Կոնիշեվա Մեթոդական ուղեցույց 2003թ… 

3 ՚  Ք.Մ. Գյուլամիրյան  Արվեստի պատմություն ուսումնական ձեռնարկ Երևան 

,,Վահան,,2003թ 

4.В.С.Кузин Изобразительное искусство 2004г… 

5.Կ. Պապիկյան 5.Ժ.Ավետիսյան մեթոդական ձեռնառկ 2009թ   

6.Կրթություն և գեղագիտական աշխատանք,,Զանգակ-97,,2004 

7.Լ.Ս.Ներսիսյան Կերպարվեստի դասավանդման մեթոդիկայի գործնական 

աշխատանքներ ՛՛մեթոդական ցուցումներ՛՛Երևան ՛՛Մանկավարժ՛՛1983թ 

 

 

 

Տիրապետել  գեղանկարչական  տարրական գիտելիքներին տեսողական 

ընկալունակությանը, կերպարվեստի դասավանդման մեթոդիկա առարկայի 

ժամանակակից տեխնոլոգիաներին: 

Տիրապետել  գեղանկարչական  տարրական գիտելիքներին տեսողական 

ընկալունակությանը, կերպարվեստի դասավանդման մեթոդիկա առարկայի 

ժամանակակից տեխնոլոգիաներին: 

 



 

ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐՆ ՈՒ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ 

ԿՐՏՍԵՐ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ԽՄԲԵՐՈՒՄ 

Նախադպրոցական տարիքի երեխաների դաստիարակության համակարգում իր 

կայուն տեղն է զբաղեցնում գեղագիտական դաստիարակությունը: Այն նպաստում է 

նախադպրոցականի հուզական ոլորտի զարգացմանը և զգայական փորձի 

հարստացմանը: Ակտիվացնում է նրա իմացական գործունեությունը և դրդում 

ստեղծագործության: Գեղագիտական դաստիարակությունը բացահայտում է 

նախադպրոցականի ընդունակությունները և ձևավորում անձնային կարևոր 

հատկություններ: Նախադպրոցական տարիքում այն պետք է ուղղված լինի երեխայի' 

ստեղծագործելու ցանկության խթանմանը և ստեղծագործական ունակությունների 

զարգացմանը: Գեղեցիկ միջավայրը երեխայի գեղագիտական դաստիարակության 

հիմնական պայմանն է և միջոցը: Այն երկարատև գործընթաց է, որը պետք է 

իրականացնել նաև կերպարվեստային գործունեության տարբեր տարիքային 

փուլերում: 

Մանկապարտեզի խմբասենյակները, ննջասենյակները, սպորտդահլիճը, 

երաժշտական, դահլիճը, բուժկետը և ողջ տարածքը պետք է ձևավորված լինեն 

ճաշակով, ունենան հրապուրիչ տեսք, պատերը ներկված լինեն մեղմ, բայց ուրախ 

գույներով: Վարագույրները, կահույքը, խաղալիքները, սենյակային բույսերը պետք է 

կազմեն ներդաշնակ միասնություն: Խմբասենյակի որոշ պատեր զարդարում են 

երեխաների կերպարվեստային աշխատանքները: Անհրաժեշտ է հետևել, որ 

խմբասենյակի պատերը ծանրաբեռնված չլինեն, բոլոր նյութերը փակցվեն երեխայի 

հասակին համապատասխան և լինեն տեսանելի: Թեմատիկ նյութերը պետք է 

փոփոխվեն ըստ անհրաժեշտության: Դիզայնի նպատակով ընտրված իրերը լինեն 

ներդաշնակ գույներով: 

Խմբասենյակում նոր իրեր (խաղալիքներ, գրքեր, բույսեր և այլն) ավելանալու 



դեպքում հարկավոր է երեխաների հետ քննարկել և միասին որոշել նրանց տեղը: 

Պետք է սովորեցնել տեսնել շրջակա միջավայրի գեղեցկությունը, առաջարկել 

անվանել առարկաներն ու երևույթները, հատկապես այն, ինչ առավել դուր է եկել 

երեխային: 

Անհրաժեշտ է երեխաներին նախապատրաստել արվեստի 

ստեղծագործությունների ընկալմանը: Նրանք պետք է կարողանան առանձնացնել այն 

շրջակա միջավայրից: Հարկավոր է ծանոթացնել տարրական արտահայտչական 

միջոցներին (գույն, ձայն, ձև, շարժում, ժեստ), սովորեցնել տարբերել արվեստի ձևերը, 

երեխաներին նախապատրաստել առաջին այցելությանը արվեստի օջախներ 

(տիկնիկային թատրոն, մանկական պատկերասրահ, տարբեր ցուցահանդեսներ), 

զարգացնել հետաքրքրություն ժողովրդական դեկորատիվ կիրառական արվեստների 

նկատմամբ: 

Գեղագիտական դաստիարակության բնագավառում կարևոր տեղ է զբաղեցնում 

կերպարվեստային գործունեությունը, որը որոշիչ նշանակություն ունի 

նախադպրոցականի ներդաշնակ զարգացման գործընթացում: 

Երեք-չորս տարեկան երեխաների կերպարվեստային գործունեության հիմնական 

նպատակը կերպավորման շարժումների յուրացումն է: Նրանք ուսումնասիրում են 

առարկայի արտաքին տեսքը, դիտում են, զննում, շոշափում, ձեռք են բերում 

առարկայի ձևը զգալու և այն հաղորդելու հմտություն: Զբաղվելով կերպարվեստային 

գործունեությամբ` նկարչությամբ, ծեփով, ապլիկացիայով և կառուցողական 

նյութերով, երեխաները հնարավորություն են ունենում արտահայտելու իրենց 

ըմբռնումները, հուզական վերաբերմունքը շրջապատի առարկաների և երևույթների 

նկատմամամբ: Այս խմբում կերպարվեստային գործունեության բոլոր ձևերն 

ուղեկցվում են խաղերով: Խաղի միջոցով առավել հասանելի և հասկանալի են 

դառնում առարկայի կամ երևույթի բնորոշ հատկանիշեր պատկերելը: 

Զբաղվելով կերպարվեստային գործունեությամբ, երեխաները հնարավորություն 

ունեն գեղարվեստական ստեղծագործություններով (նկարչություն, ծեփակերտում, 



ապլիկացիա) արտահայտելու իրենց ըմբռնումները և հուզական վերաբերմունքը 

շրջակա առարկաների ու երևույթների նկատմամբ: 

Նկարչությունը նախադպրոցական տարիքում գրավոր հաղորդակցման միակ ձևն 

է: 

Գեղարվեստագեղագիտական զարգացումն սկսվում է նախադպրոցական 

տարիքից՝  իր առջև խնդիր դնելով ակտիվացնել երեխաների շփումը արվեստի հետ: 

Արվեստը և բնությունն իրենց մեջ ներառում են կյանքի ու մարդկության հավաքական 

գեղեցկության տարրեր, որոնք ընկալելի և ընդունելի են բոլորի կողմից: 

Գեղարվեստագեղագիտական զարգացման հիմքում ընկած են գեղարվեստական 

արժեքներն ընկալելու, վերատադրելու, դրանց հանդեպ գիտակցական վերաբերմունք 

դրսևորելու գործընթացներ: Միջին խմբի տարիքային առանձնահատկությունը 

հնարավորություն է տալիս արդյունավետ կազմակերպել կերպարվեստային 

գործունեության ցանկացած տեսակ: Այս տարիքային խմբի երեխաները կարող են 

հեշտությամբ և ակտիվորեն շփվել, հաղորդակցվել, ներգրավվել խաղի մեջ, 

հրապուրվել հորինած կերպարներով: Տեսնել կենցաղում, բնության մեջ հանդիպող, 

արվեստում վերարտադրված առարկաների գեղարվեստական 

արտահայտչականությունը, դրանց բնորոշ հատկությունները, առանձին մասերը, ձևը, 

ուրվագիծը, գույները, նախշերը: Այս խմբի երեխաներին հատուկ է՝ մեծ ոգևորությամբ 

զննել և ուսումնասիրել այն նմուշը, որն առաջարկվում է նկարել կամ ծեփել: Նրանք 

ուսումնասիրում են առարկայի արտաքին տեսքը, դիտում են, զննում, շոշափում: 

Սովորում են թղթով, գործվածքով, բնական նյութերով, պլաստիլինով, կավով, խմորով, 

գունաներկերով տարբեր աշխատանքներ կատարելու ձևերն ու եղանակները: 

Նախադպրոցական տարիքի երեխաները հաճախ իրենց նախաձեռնությամբ 

ինտեգրում են կերպարվեստային գործունեության տեսակները: Այդ գործընթացն 

ավելի վառ է արտահայտվում տարբեր նյութերով և արտահայտչամիջոցներով 

կերպարները գեղարվեստորեն պատկերելու ժամանակ: 

Գեղարվեստագեղագիտակական գործունեության բնագավառում կարևոր տեղ է 



զբաղեցնում կերպարվեստային գործունեությունը: 

Կերպարվեստային գործունեության նպատակն է՝ 

 Երեխաների մեջ զարգացնել գեղագիտական ընկալման, գեղագիտական 

ճաշակի, իրական երևույթների ու առարկաների նկատմամբ հուզազգայական 

վերաբերմունք: 

 Զարգացնել նրանց գեղարվեստաստեղծագործական ունակությունները: 

Կերպարվեստային գործունեության խնդիրներն են՝ 

Ընդլայնել պատկերացումներն ինչպես հայ, այնպես էլ համաշխարհային 

արվեստի ստեղծագործությունների վերաբերյալ, զարգացնել հետաքրքրասիրություն 

գեղանկարի, նատյուրմորտի, պատկերազարդ գրքերի, դեկորատիվ կիրառական 

արվեստի նմուշների նկատմամբ՝ որպես երեխաների գեղարվեստական 

ստեղծագործական աշխատանքի սկիզբ: 

Շարունակել զարգացնել գեղագիտական զգացողությունը, երևակայությունը, 

գեղարվեստագեղագիտական ունակությունները, առարկաները դիտելու և 

հետազոտելու կարողությունները, այդ թվում նաև ձևավորել կերպարային 

պատկերացումները շոշափելու օգնությամբ: 

Շարունակել զարգացնել հետաքրքրասիրություն կերպարվեստային 

գործունեության տեսակների նկատմամբ, տարբեր արտահայտամիջոցներով 

միևնույն ձևը կամ կերպարը վերարտադրելու ունակությունները: 

Ընդլայնել և զարգացնել պատկերացումները կենցաղի, տրանսպորտի, մրգերի, 

բանջարեղենի, ծաղիկների, ծառերի, կենդանիների, բնության երևույթների, ինչպես 

նաև տոների ու նշանակալից իրադարձությունների վերաբերյալ: 

Երեխաների ուշադրությունը հրավիրել տարբեր առարկաներին բնորոշ 

հատկությունների՝ դրանց ձևերի, ուրվագծի, առանձին մասերի, գույների, նախշերի և 

գեղարվեստական արտահայտչականության վրա: 



Սովորեցնել տարբեր նյութերով բազմամաս կոմպոզիցիայի ստանալու ձևերն ու 

եղանակները: 

Օգնել երեխաներին՝ ընտրելու թեմաներ խմբային աշխատանքների համար: 

Սովորեցնել ինքնուրույն գտնել պարզ թեմաներ' շրջակա միջավայրից, 

գեղարվեստական գրքերից: 

Երեխաների համար ստեղծել ազատ, անկաշկանդ միջավայր, ինքնուրույն 

աշխատելու, ստեղծագործելու, գեղարվեստական գործունեությամբ զբաղվելու 

համար: 

Կազմակերպել խմբային աշխատանք։ Մեկ պարապմունքի շրջանակում 

կիրառել կերպարվեստային գործունեության տարբեր տեսակներ՝ նկարչություն, 

ապլիկացիա, ծեփ, կառուցումներ։ Օրինակ, խմբի ենթախմբերից մեկը կատարում է 

ապլիկացիա՝ (կտրում և սոսնձում է), մյուսը ծեփում է, երրորդը՝ կառուցում։ 

Երեխային սովորեցնել համագործակցային աշխատանքներում համաձայնեցնել 

գործողությունները հասակակիցների հետ։ 

Ոգևորել և խրախուսել երեխաներին՝ արտահայտելու իրենց հույզերը, 

վերաբերմունքը, ապրումները, մտքերը գեղարվեստական գործունեության կամ որևէ 

ստեղծագործության վերաբերյալ։ 

Զարգացնել հետաքրքրասիրություն նոր բառերի իմաստի նկատմամբ՝ 

«Նկարիչ», «թանգարան», «նկար», «ցուցահանդես», «քանդակ» և այլն։ 

Դրսևորել հարգանք և հոգատար վերաբերմունք՝ գեղարվեստական 

գործունեության և աշխատանքի արդյունքի նկատմամբ։ 

 

Սեմինար  1 



ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐՆ ՈՒ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ 

ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ԽՄԲԵՐՈՒՄ 

Նախադպրոցական հաստատությունում 5-6 տարեկանների 

դաստիարակչական գործրնթացի ամբողջական համակարգում առաջատար տեղ է 

զբաղեցնում գեղագիտական դաստիարակությունը: 

Գեղագիտական դաստիարակությունը հատուկ կազմակերպված 

մանկավարժական գործընթաց է՝ ուղղված երեխայի գեղագիտական զգացումների, 

կյանքում և արվեստում գեղեցիկի վերաբերյալ պատկերացումների ձևավորմանը, 

շրջապատող իրականության հանդեպ գեղագիտական վերաբերմունքի, 

գեղագիտական գնահատականի ձևավորմանը: 

Ստեղծագործող անձնավորությանը բնորոշ է կյանքի ակտիվ դիրքորոշում, 

գեղեցիկն ընկալելու, զգալու և գնահատելու ընդունակություն: Գեղագիտական 

դաստիարակությանհիմքում ընկած է հուզազգացմունքային ոլորտի զարգացումը: 

Գեղագիտական դաստիարակությունը նպաստում է ավագ նախադպրոցականի 

հուզականոլորտի զարգացմանը  զգայական փորձի հարստացմանը, ակտիվացնում 

նրա իմացական գործունեությունը և դրդում ստեղծագործության, բացահայտում 

երեխայի ընդունակությունները և ձևավորում անձ նային կարևոր հատկություններ: 

5-6 տարեկան ավագ նախադպրոցական տարիքում երեխայի գեղագիտական 

դաստիարակությունն ուղղված է գեղագիտական գիտակցության 7 ճաշակի 

ձևավորմանը: Գեղագիտական դաստիարակության խնդիրների առաջին խմբին են 

պատկանում` 

-  գեղեցիկի, արվեստի մասին տարրական գիտելիքների 

փոխանցումը. 

-  գեղեցիկին կամ տգեղին հուզականորեն համարժեք արձագանքելու 

ունակության ձետվորտսր. 



-  գեղեցիկը նկատելու և գնահատելու կարողությունների 

ձևավորումը. 

-  գեղեցիկը ճանաչելու պահանջմունքի զարգացումը. 

- գեղագիտական ճաշակի դաստիարակությունը: 

Նշված խնդիրներն ուղղված են երեխաների գեղագիտական գիտակցության 

ձևավորմանը: 

Հաջորդ` երկրորդ խմբի խնդիրները նպաստում են գեղագիտա-

գեղարվեստական ընդունակությունների զարգացմանն ու կարողությունների 

ձևավորմանը: Գեղագիտական ուսուցման եղանակով իրականացվում են 

գեղագիտական դաստիարակության հետևյալ խնդիրները. 

-  նկարչական ունակությունների և կարողությունների ձևավորումը. 

-  ծեփակերտման ունակությունների և կարողությունների 

ձևավորումը. 

-  ապլիկացիայի ուսուցումը. 

-  կառուցողական (ճարտարապետա-շինարարական) 

ունակությունների և կարողությունների ձևավորումը. 

-  երաժշտական ընդունակությունների զարգացումը, երաժշտա-

ռիթմիկ կարողությունների ձևավորումը, 

-  պարարվեստի տարրերի ձևավորումը, 

-  դեկորատիվ արվեստի տարրերի ձևավորումը, 

-  արտաքին և ներքին միջավայրի ձևավորման (դիզայնի) մասին 

ընդհանուր գաղափարների փոխանցումը, 

-  գեղարվեստախոսքային ընդունակությունների զարգացումը և 

արտահայտիչ խոսքի ձևավորումը: 

Գեղագիտական դաստիարակության բովանդակությունը ավագ 

նախադպրոցական տարիքում հիմնականում կառուցվում է երկրորդ խմբի խնդիրների 



հիման վրա, մշակվում են ծրագրեր և տեխնոլոգիաներ՝ ուղղված նախադպրոցականի 

գեղագիտական տարբեր կարողությունների ձևավորմանը: 

Գեղագիտական դաստիարակության հիմնական միջոցը երեխայի մշտական 

հաղորդակցումն է արտաքին միջավայրի և կենցաղի գեղագիտական կողմերի հետ: 

Ամենօրյա շփումը գեղեցիկի հետ նպաստում է երեխայի կողմից գեղեցիկի ընկալմանը, 

գեղեցիկի կառուցմանը, ստեղծմանը և ի վերջո՝ գեղեցիկ միջավայրում ապրելու 

ցանկությանը, պահանջմունքի զարգացմանը: Բարեկիրթ միջավայրը երեխայի 

գեղագիտական դաստիարակության հիմնական պայմանն է և միջոցն է; 

Հզոր է արվեստի ներգործությունր գեղագիտական դաստիարակության 

րնթացքում։ Արվեստի ժանրերից հարկ է առանձնահատուկ անդրադառնալ 

գեղարվեստական գրականությանը, որի դերն ու նշանակությունն անփոխարինելի է 

նախադպրոցականի գեղագիտական գիտակցության զարգացման գործում։ 

Հեքիաթների երևակայական կերպարները ներառում են բարու և չարի 

հավաքական նմուշներ, բարոյականության և գեղեցկության տարրեր, որոնք 

ընդհանրացված ձևով նպաստում են երեխայի կողմից երկրային կյանքի 

իմաստավորմանը, իրական կյանքում բարու և չարի տարանջատմանը։ 

Նախադպրոցականի գեղագիտական զարգացմանր լավագույնս նպաստում է 

ինքնուրույն գեղարվեստական գործունեությունը։ Գեղարվեստական 

գործունեությամբ ինքնուրույն զբաղվելու կարողությունը զարգանում է 

աստիճանաբար, անցնելով ձևավորման երեք փուլ. 

- վերարտադրող (ռեպրոդուկտիվ) գործունեության ձևավորում, 

- ստեղծագործական   բնույթի,   մեծահասակների   հետ   համատեղ   

գործունեության ձևավորում, 



- ինքնուրույն գեղարվեստական գործունեության ձևավորում, որն 

աստիճանաբար վերածվում է ստեղծագործության։ 

Գեղագիտական դաստիարակության միջոցներր արդյունավետ են ինչպես 

ինքնուրույն կիրառման, այնպես էլ համատեղ օգտագործման պայմաններում։ 

Գեղագիտական դաստիարակության կազմակերպման ձևերը բազմաթիվ են և 

բազմաբնույթ։ Մանկապարտեզում իրականացվող մանկավարժական գործընթացում 

ծրագրավորված կազմակերպվում են բազմատեսակ պարապմունքներ, խաղ– 

պարապմունքներ, պարապմունք-վիկտորինաներ, էքսկուրսիաներ, տոնահանդեսներ 

և այլն։ 

 

 

 

Երաժշտության դասավանդման մեթոդիկա-5 ժամ 

Դասընթացի նպատակն ու խնդիրները 

Մանկավարժական բուհերում «Երաժշտական դաստիարակության մեթոդիկա» 

դասընթացը ուսուցանվում է մի քանի բաժիններում. Մանկավարժություն և 

հոգեբանություն (նախադպրոցական) բաժնում «Երաժշտություն և դասավանդման 

մեթոդիկա» դասընթացը նախատեսված է երրորդ և չորրորդ կիսամյակների համար։ 

Դասընթացի նպատակն է ապագա դաստիարակներին ծանոթացնել 

նախադպրոցականի երաժշտական դաստիարակության 

առանձնահատկություններին, նրա հետ տարվող երաժշտական գործունեության 

տեսակներին, երաժշտական պարապմունքների պլանավորվան ձևերին 

ուեղանակներին։ Դասընթացի շնորհիվ ուսանողները կծանոթանան 

նախադպրոցականների երաժշտական դաստիարակության բնագավառում վերջին 

դարերի ընթացքում կուտակված առաջավոր փորձին և դրա ստեղծագործաբար 



կիրառման յուրահատկություններին։ Դասընթացի նպատակն է մանկավարժություն և 

հոգեբանություն (նախադպրոցական) բաժնի ուսանողներին ծանոթացնել 

նախակրթարանների համար նախատեսված կրտսեր, միջին և ավագ խմբերի համար 

վերջին տարիներին հրատարակված դաստիարակության համալիր ծրագրերի 

երաժշտական դաստիարակության բաժնի նյութերի բովանդակությանը և դրանց 

ուսուցման մեթոդներին։ Դասընթացւ շնորհիվ ապագա դաստիարակները 

կկարողանան իրենց ստացած տեսական և գործնական գիտելիքերը կիրառել 

նախակրթարաններում անցկացվող մանկավարժական պրակտիկաների ընթացքում։ 

Դասընթացի դասախոսությունները և տեսական դրույթները անհրաժեշտ են 

խորացնել սեմինար և գործնական պարապմունքների միջոցով։ Ուսանողները պետք է 

կարողանան վերլուծել և կատարել նախակրթարանների համալիր ծրագրով 

նախատեսված երաժշտական ստեղծագործությունները՝ որոշելով դրանց ուսուցման 

մեթոդներն ու եղանակները։  

Վերապատրաստման դասընթացին հատկացվում է ընդամենը 5 դասաժամ՝ 

դասախողություն-3, սեմինար և դործնական -2։ Վեջնարդյունքում մասնակիցները 

պետք է կարողանան պլանավորել և վերլուծել նախադպրոցականների հետ տարվող 

երաժշտական դաստիարակությունը արդի պահանջների համապատասխան 

իրականացման գործընթացը; 

 

Դասախոսություն  2 

Նախադպրոցական երաժշտական դաստիարակությունը Հայաստանում 

 Հայկական մշակույթն ու երաժշտաարվեստը, դպրոցն ու լուսավորությունը մեր 

ժողովրդի ճակատագրի հետևանքով պատմական առանձին 

ժամանակահատվածներում զարգացել են ոչ միայն բուն Հայաստանում, այլև 

սփյուռքահայ գաղտօջախներում։ Դեռևս տոհմային համայնական կարգերում ապրող 



մեր նախնիները ստեղծել և սերնդեսերունդ փոխանցել են պարզունակ երգեր և 

մեղեդիներ, որոնք կատարվել են առօրյա աշխատանքի և հնագույն 

ծիսակատարությունների ժամանակ։ Այդ ժամանակվանից պահպանվել են և մեզ են 

հասել աշխատանքային ծիսական երգեր և մեղեդիներ։ Հնագույն շրջանում ծիսական 

երգերի և պարզագույն պարերի ժամանակ օգտագործվել են ինքնաշեն հարվածային 

նվագարաններ։ Հեթանոսական Հայաստանում մեծ թափով զարգանում է մշակույթն ու 

դպրությունը։ Հեթանոսական տաճարներում՝ մեհյաններում, արքունական 

իշխանական պալատներում հիմնվում են առաջին դպրոցները, որոնցում 

հիմնականում դասավանդում են քրմերը։ Հեթանոսական մշակույթից մեզ են հասել 

այդ շրջանում ստեղծված հեթանոս երգեր՝ նվիրված տարբեր աստվածների 

հեթանոսական ծիսակատարություններին։ Ստեղծվում և կիրառվում է քշոց կոչվող 

հարվածային նվագարանը, որը քրմերի վկայությանբ քշում հեռացնում է չար 

ոգիներին։ Հեթանոսական ծիսակատարություններից պահպանվել և մեզ են հասել 

կրակի, ջրի փառաբանմանը նվիրված վարդավառ, տյառն ընդառաջ 

ծիսատատարությունները։ 

 Ստեփանոս Երաժշտի կողմից ստեղծվում է չորս ձայնեղանակների 

երաժշտատեսական առաջին համակարգը, որում ձայները խմբավորվում են ըստ 

հեթանոսական չորս տարերքների։ Դրանք են` առաջին ձայն՝ ի հողոյն, երկրորդ ձայն՝ 

ի ջրոյն, երրորդ ձայն՝ ի յավդոյն, չորրորդ ձայն՝ ի հրոյ՚։ Ստեփանոսը այս 

ձայնեղանակները բաժանում է ենթաձայների։ Օրինակ՝ ի ջրոյն ձայնեղանակի մեջ նա 

ընդգրկում ձայն առվակաց, ձայն ի գետոց, ձայնի ծովու ծփանած, ձայն անձրևաց և այլն: 

Ստեփանոս երաժշտի երաժշտատեսական համակարգի մասին տեղերկությունները 

պահպանվում են մատենադարանում և վերաբերվում են հեթանոս շրջանին։  Մ.թ.ա.  6–

5-րդ դարերում ձևավորվում է հայ բանահյուսությունը, հայկական առասպելները։ 

Հայկական առասպելներից մեզ են հասել Տորք Անգեղի, Արա Գեղեցիկի և Շամիրամի, 

Սասունցի Դավթի և այլ առասպելներ, որոնք Մովսես Խորենացու վկայությամբ 

պատմել են հնագույն շրջանի մեր գուսանները, վիպասանները,  Արամյան 



ծերունիները: Պրաֆեսոր Ն.  Թահմիզյանի վկայությամբ վիպերգերը, առասպելները 

հնագույն շրջանի գուսանների կողմից պատմվում էին արվեստի անտարանջատ 

միջոցներով՝ երգով, պարով, ասմունքով, մնջախաղով, ասերգով և լարային փանդիռ 

գործիքի նվագակցությամբ։ Հեթանոսական շիջանում ուսումնասեր հայ պատանիներն 

ու երիտասարդները մեկնում էին հեռագնաց ուսուցման` իրենց գիտելիքները 

հարստացնելու առաջավոր երկրներում: Այդ են վկայում Արտավազդ երկրորդի 

կողմից գրված հունակերպ ողբերկությունները, հնագույն շրջանի անվանի 

փիլիսոփաների հանրահայտ ստեղծագործությունների թարգմանությունները և 

վերծանությունները, որոնք պահպանվում են մեր Մատենադարանում։  

 Հայաստանում քրիստոնեության պետական կրոն ընդունելուց և հատկապես 

հայ գրերի գյուտից հետո հայաբնակ բոլոր վայրերում հայտնվում են պետական 

տարրական դպրոցները։ Մեսրոպ Մաշտոցն ու Սահակ Պարթևը խորհուրդ էին տալիս 

այդ դպրոցներում սովորող աշակերտներին ընտրելիս հաշվի առնեն, որ նրանք լինեն 

առողջակազմ, երկարաշունչ և քաղցրաձայն։ Պրոֆեսոր Մովսիսյանը նկատում է, որ 

վերջին երկու հատկանիշները անհրաժեշտ էին սովորողների համար քանի որ նրանք 

պետք է կարողանային կատարել հոգևոր երգեր և շարականներ։  

 Սկսած 5-րդ դարից Հայաստանում գործում է ոչ միայն տարրական և 

միջնակարգ այլև բարձրագույն դպրոցներ։ 5-րդ – 6-րդ դարերի անվանի փիլիսափաներ 

Դավիթ Անհաղթն ու Դավիթ Քերականը նպաստում են հայ գեղագիտական մտքի 

ձևավորմանը։ Ըստ նրանց չար և քննադատելի են համարվում հեթանոսական 

արվեստը, միջակ և անվնաս ժաղովրդական արվեստը, ուսանելի և առաքինի 

քրիստոնեական արվեստը։ Հինգերրորդ դարից սկսած Վաղարշապատում, Շիրակում, 

Սյունիքում, Վասպուականում, Տարոնում եղել են ոչ միայն տարրական այլև հոգևոր 

բարձր տիպի դպրոցներ։ Հեռագնա ուսուցմանը զուգնթաց Հայաստանում նույնպես 

զարգանում են փիլիսափայական, աստվածաբանական, նկարչական, 

ճարտարապետական և քերթողական, ինչպես նաև երաժշտական մասնագիտական 

դպրոցներ։  



 7-րդ  դարում  Շիրակի  դպրեվանքի   առաջնորդ  Բարսեղ   Ճոնը   կազմում  է     

հոգևոր երգերի առաջին ժողովածուն  «Ճոնընտիրը»,  որով  ցանկանում  է   հայկական   

եկեղեցիներում կարգավորել հոգևոր երաժշտությունը։ 

 8-րդ դարի կին արվեստագետներ Սահակդուխտը և Խոսրովդուխտը, պրոֆեսոր 

Մովսիսյանի վկայությմբ հանդիսանում են համաշխարհային առումով եզակի դեպքեր, 

որոնք ոչ միայն հորինել են հոգևոր ստեղծագործություններ, ողբեր, այլև դրանք 

ուսուցանել են իրենց աշակերտներին։ 8-րդ դարի սկզբներից քաղաքական և 

տնտեսական ծանր իրադրության պատճառով արգելակվում է մեր 

երաժշտամշակութային կյանքի առաջընթացը։ 

 9-րդ և 10-րդ դարերում Կիլիկիայից Հայաստան է ներմուծվում խազային 

արվեստը, որի շնորհիվ պահպանվել են բազմաթիվ երաժշտական 

ստեղծագործություններ, որոնց մեծամասնությունը մինչև օրս չի վերծանվել։ 

Միջնադարյան բոլոր մեծ արվեստագետները տրիապետել են խազային արվեստին, 

որը դասավանդվել է բարձր տիպի դպրոցներում և համալսարաններում։ Գրիգոր 

Նարեկացու «Մատյան ողբերգության» առանձին գլուխները ունեն խազավորված 

հատվածներ։ Դա վկայում է, որ Նարեկացին տիրապետել է խազային արվեստին, իր 

«Անմահ» ստեղծագործության առանձին մասերի համար գրել է առանձին 

երաժշտական բաղադրիչներ։ Նարեկացին հեղինակ է նաև մի շարք տաղերի, որոնցից 

մի քանիսը Կոմիտասի կատարմամբ պահպանվել և մեզ են հասել։ Ներսես Շնորհալին 

բազմաթիվ հոգևոր երգերի և շարականների հեղինակ է հանդիսացել և իր սաներին 

ուսուցանել է խազային արվեստը, այդ կապակցությամբ հատուկ մեթոդական երգ 

կիրառելով։  

 5- 15-րդ դարերում միջնադարյան հայ կրթօջախներում լուրջ ուշադրություն է 

նվիրվում երաժշտական կրթությանն ու դաստիարակությանը։ Նշանավոր հայ 

մանկավարժները իրենց գործունեության ընթացքում հաշվի են առել այդ 

ժամանակաշրջանի մանկավարժահոգեբանական արհրաժեշտ պահանջները։ Նույն 

ժամանակահատվածում հոգևոր երաժշտությունը զարգացել է երկու ուղղությամբ՝ 



գյուղական և գավառական եկեղեցիներում պարզ գեղջկական ժողովրդական 

երգեցողությամբ, իսկ կենտրոնական մայր տաճարներում` մասնագիտացված 

արվեստի բարձր ոճով, որոնք կատարվել են դպրոցավարտ եկեղեցիների կողմից։ 

 Ուշ միջնադարում հայ դպրոցն ու լուսավորությունը հիմնականում զարգանում 

է Սփյուռքում։ Սփյուռքահայ տարբեր գաղթօջախներում հիմնվում են հայկական 

դպրոցներ, որորնց նպատակն էր «օտար ափերում հայերի կորստյան վտանգի դեմն 

առնելը...»։ Տարբեր տիպի հայկական դպրոցներում երաժշտական դաստիարակության 

շնորհիվ հայ մանուկներին ծանոթացրել  են հայկական երաժշտության հետ, որի 

նպատակն էր մանուկների սրտերում բորբոքել սերը հայրենիքի հանդեպ։  

 19-րդ դարի սկզբին Համբարձում Լիմոնջյանի կողմից ստեղծվում է հայկական 

ձայնագրության նոր համակարգ, որի նշագրերը վերցված էին խազային արվեստից, 

իսկ տևողությունը եվրոպական նոտագրությունից։ Լիմոնջյանի համակարգը մոտ մեկ 

դար կիրառվում է երաժշտության ուսուցման մեջ։ Լիմոնջյանի համակարգը 

զարգանցում են նրա աշակերտներն ու հետևորդները՝ Արիստակես Հովհաննիսյանը և 

Հովհաննես Մյուհենտիսյանը և այլոք։ 

 Մյուհենտիսյանը, լինելով տպագրական գործի լավագույն կազմակերպիչը, 

որին թուրքկակն կառավարությունը հանձնարանւմ է թուրքական թղթադրամների 

տպագրությունը, որը քաջատեղյակ լինելով Լիմոնջյանի հայկական ձայնարկության 

համակարգին, ստեղծքւմ է Լիմոնջյանի համակարգի նշանագրերը և կազմում 

հայկական ձայնագրության առաջին տպագիր երաժշտության դասագիրքը, որից 

միայն պահպանվել է առաջաբանը։ Լիմոնջյանի մյուս աշակերտը` Արիստակես 

Հովհաննիսյանը ավելի քան կես դար Կ.Պոլսի տարբեր դպրոցներում դասավանդել է 

երաժշտություն Լիմոնջյանի համակարգով։ Նա բարեփոխելով այդ համակարգը 

ստեղծում և կիրառում է կիսվեր և կիսվար ալիտերացիայի նշանները։ 19-րդ դարի 2-րդ 

կեսերին թուրքական կառավարության կողմից ընդունած «Թանզիմաթ»-ի համաձայն 

թույլատրվում է Թուրքիայի հայաբնակ բնակավայրերում հիմնել դպրոցներ, որի 

արդյունքում հարյուրից ավել դպրոցներ են բացվում։ Այդ դպրոցներում, որոնց 



մեծամասնությունը տալիս էր տարրական կրթություն, աշակերտները սովորում էին 

գրել, կարդալ, հաշվել և երգել։  

19-րդ դարի վերջին քառորդում Գևորգ 4-րդի հրավերով Պոլսից Էջմիածին է ժամանում 

արևմտահայ անվանի երաժիշտ, մանկավարժ Նիկողոս Թաշչյանը։ Կաթողիկոսի 

հրամանով Էջմիածնում կազմակերպվում է հոգևոր թեմերի երաժշտապետերի և 

երաժշտությյան ուսուցիչների մեկամյա դասընթաց  Թաշչյանի ղեկավարությանբ։ 

Ուսումնառության ընթացքում Թաշչյանը մասնակիցներին ծանոթացնում է 

Լիմոնջյանի համակարգին և դրա ուսուցման մեթադներին։ Դասընթացի վերջում 

Էջմիածնի տպարանում հրատարակվում է Թաշչյանի եկեղեցական երաժշտության 

դասագիրքը, որը կազմված էր Լիմոնջյանի հայկական ձայնագրության համակարգով։ 

Դասընթացի մասնակիցներին հանձնվում է վկայական այն մասին, որ նրանք կարող 

են երաժշտություն դասավանդել հայկական դպրոցներում։  

 1876թ-ին Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցի երաժշտության ուսուցիչ Եզնիկ քահանա 

Երզնկյացը կազմում է երաժշտության դասագիրք գրված Լիմոնջյանի համակարգով, 

որը հրատարակվում է և հաջողությամբ կիրառվում հայկական դպրոցներում։ 1882թ-

ին կաթոլիկ եկեղեցու կողմից հրատարակվում է Մինասյանի երաժշտության 

դասագիրքը` գրված եվրոպական նոտայագրությամբ։ 

 1890թ-ին կոմպոզիտոր և մանկավարժ Արշակ Բրուտյանը կազմում և 

հրատարակում է երաժշտության դասագիրք` բաղկացած երկու մասից, գրված 

Լիմոնջյանի ամակարգով։ Բրուտյանի դասագրքում բացի հոգևոր երգերից ուսուցման 

համար ընդգրկված են նաև միաձայն և երկձայն հայկական ժողովրդական երգեր։  

 Հետաքրքրություն է ներկայացնում այն փաստը, որ 19-րդ դարի վերջին 

ստեղծվում են նաև նախադպրոցական տարիքի երեխաների համար երգարաններ, 

որոնցից արժե հիշատկել Հակոբ Էտիլյանի «Մանկական երգեր» ժողովածուն, 

տպագրված 1898 թ.։ Այդ երգարանում ընդգրկված մանկական երգերի մեղեդին գրված 

էր Եվրոպական նոտագրությամբ և բացի մեթոդական խորհուրդներից տրվում էին 

առանձին երգերի բեմականացման ձևերը։ 



 Դեռևս 1870 թ. Թիֆլիսում ստեղծվեցին «Ծաղկոցներ», որոնք ժամանակակից 

նախակրթարանի նախատիպերն էին։ Հայկական առաջին ժողովրդական 

մանկապարտեզը բացվեց 1882 թ. Թիֆլիսի ծխական դպրոցին կից՝ Սոֆյա Բաբայանի, 

Սոֆյա Արղությանի և Գայանե Մատակյանի ջանքերով։ Նախադպրոցական տարիքի 

երեխաների համար ստեղծված այդ հիմնարկները, որոնք իրենց գոյությունը 

պահպանել են առավելապես բարեգործական հիմունքներով, իրենց մեծ ավանդն 

ունեցան նախադպրոցական երաժշտական դաստիարակության գործում։ 

 1901թ-ին մեծ երաժիշտ և մանկավարժ Կոմիտասը կազմում է երաժշտության 

տեսություն` գրված Լիմոնջյանի հայկական ձայնագրության և եվրոպական 

նոտայագրության համակարգերի միջոցով։ Կոմիտասը նաև մշակել և գրի է առել 

մանկական երգեր, որոնք մինչ օրս մեծ հաջողությամբ ուսուցանվում են 

նախակրթարաններում։  

 19-րդ դարի վերջին և 20-րդ դարի սկզբին երաժշտական դաստիարակության 

բնագավառում օգտագործվել են այդ շրջանում հրատարակված բազմաթիվ 

երգարաններ և երաժշտության դասագրքեր։ 

 Խորհրդային իշխանության հաստատումից հետո Հայաստանում ստեղծվում է 

լուսավորության ժողովրդական կոմիսարյատ, որի արվեստի բաժնի վարիչ է 

նշանակվում բանաստեղծ Եղիշե Չանենցը։ Նրա նախաձեռնությանբ կազմակերպվում 

է հայ պատանիների օլիմպիադա, որին մասնակցում և մրցանակներ են ստանում 

Սիլվա Կապուտիկանը, Հրաչյա Հովհաննիսյանը, Գևորգ Էմինը և պատանի երաժիշտ 

Առնո Բաբաջանյանը, որի պիոներական քայլերգը արժանանաում է առաջին 

մրցանակի։ 1936թ. սկսած պետական միջոցներ հատկացվեցին նախադպրոցական 

հիմնարկների տիպային շենքերի կառուցման համար։ 

70-ական թթ. Հայաստանում մանկավարժական ուսումնարաններում և բուհերում 

բացվում են նախադպրոցական կրթության և երաժշտամանկավաժական բաժիններ, 

որոնց շրջանավարտները, ստանալով պրոֆեսիոնալ կրթություն, նպաստում են 

նախադպրոցական երաժշտական կրթություն և դաստիարակության վերելքին։ 



 Հայաստանում անկախության հռչակումից հետո կրթության և գիտության 

նախարարության կողմից կազմվում են նոր չափորոշիչներ, առարակայական 

ծրագրեր, հրատարակվում են նախադրպոցական տարիքի համար նախատեսված 

մանկական երգերի ժողովածուներ, Շ.Մկրտչյանի «Երաժշտությունը 

Մանկապարտեզում» ուսումնամեթոդական ձեռնարկը։ 21-րդ դարում հայ 

դպրոցներում ներդրվում է Բոլաոնյան կրթակարգը։ Ըստ որի՝ նախակրթարանի 

դպրոցին նախապատրաստվող խումբը 6-7տ. տեղափոխվում է դպրոց, որի 

արդյունքում կրճատվում է նախադպրոցական տարիքը։ Վերջին տարիներին 

հրատարակվեցին նախակրթարանի կրտսեր, միջին և ավագ խմբերի երեխաների 

դաստիարակության համալիր ծրագրեր, որոնց երաժշտական դաստիարակության 

բաժիններում ըստ եռամսյակների տրվում են երաժշտական դաստիարակության 

անհրաժեշտ նյութերի ցանկերը։  

Դասախոսության  յուրացման արդյունքում վերապատրաստողը պետք  կարողանա 

աճող սերնդի երաժշտագեղագիտական դասիրարակությունը արդի պահանջներին 

համապատասխան իրագործելու համար արհրաժեշտ է հաշվի առնել և 

սետղծագործաբար կիրառել նախադպրոցական երաժշտական դաստիարակության  

բազմադարյան առաջավոր փորձը։  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Երաժշտական գործունեության տեսակները մանկապարտեզում 

Նախադպրոցականի ուշադրության կենտրոնացման ծավալը խիստ 

սահմանափակ է և պահանջվում է անընդհատ փոխել նրա հետ տարվող երաժշտական 

գործունեության տեսակը:Երեխաների  դաստիարակության  գործում  կարևոր  տեղ  

ունի  երգեցողությունը:  Երգեցողության  դերը  մեծ  է  երեխաների  բարոյական,  

մտավոր  և  ֆիզիկական  դաստիարակության  գործում: Երեխայի  լսողությունն  ու  

ձայնն  ունեն  իրենց  բնորոշ  առանձնահատկությունները:  <<Մանկապարտեզի  

երեխաների  դաստիարակության  ծրագրում>>  որոշակիորեն  նշված  է  յուրաքանչյուր  

տարիքին  համապատասխան  երգելու  ձայնածավալը:  Դաստիարակի  հիմնական  

խնդիրներից  է  դեռևս  տարեսկզբին,  երաժշտական  պարապմունքների  միջոցով  

բացահայտել  խմբի  բոլոր  երեխաների  ձայնածավալը  և  ըստ  այդմ  էլ  ընտրել  

ուսուցանվող  երգերը:Երգեցողությունը  ունի  իրեն  առաջադրված  խնդիրներ,  որոնց  

անթերի  կատարման  համար  հարկավոր  է  երեխաներին  սովորեցնել  մի  շարք  

երգեցողական  ունակություններ:  Լսողության  զարգացման  համար  մեծ  

նշանակություն  ունի  երգի  ճիշտ,  մաքուր  և  արտահայտիչ  կատարումը  

դաստիարակի  կողմից:Մանկապարտեզի  հիմնական  խնդիրն  է  երեխաներին  

նախապատրաստել  դպրոցական  ուսուցմանը:  Առաջին  դասարանում  արդեն  

երեխային  առաջարկվում  է   երգել  նոտաներով:  Այդ  իսկ  պատճառով  

նախակրթարանը  պետք  է  հետամուտ  լինի  այդ  խնդիրների  դրմանը:Մեծ  

նշանակություն  ունի  երգի  ընտրությունը,  որը  կատարվում  է  հաշվի  առնելով   

երեխաների  նախասիրությունները,  հետաքրքրությունները,  ինչպես  նաև  

ձայնածավալը:  Երգերի  ընտրությունը  կատարվում  է  <<Մանկապարտեզի  

երեխաների  դաստիարակության  ծրագրից>>:  Մինչ  երգի  ուսուցումը  դաստիարակը  

վերլուծություն  է  կատարում,  որն  օգնում  է  ճիշտ  բացահայտել  երգի  

գեղարվեստական  արժեքը: <<Մարդու  ձայնը,-գրում  է  Սպ.  Մելիքյանը,-

ամենագեղեցիկն  է  բոլոր  գոյություն  ունեցող  ձայների  մեջ  և   ամենախոսունը 

մարդու  սրտի  նկատմամբ>>:Դեռևս  փոքր  հասակից  երեխաները  սիրով  կատարում  

են  տարբեր  երգեր,  որոնց  միջոցով  արտահայտում  են  իրենց  ցանկություններն  ու  

զգացմունքները:Երեխայի  ձայնը  <<բնական  գործիք  է>>,  որին  նա  տիրապետում  է  

վաղ  հասակից:  Երգը միշտ  ներկա  է  երեխայի  կյանքում,  լրացնում  է  նրա  

զվարճանքը,  օգնում  կազմակերպելու  ստեղծագործական ,  սյուժետային  խաղերը: 

Երգի տեքստը օգնում  է  երեխային  ճիշտ  զգալ  երաժշտությունը,  նրա  բնույթն  

ու  բովանդակությունը,  որը  և   նպաստում  է մեղեդու  հեշտ  

յուրացմանը:Երգեցողությունը  համակողմանիորեն  զարգացնում  է  երեխաների  

երաժշտական  ընդունակությունները,  հատկապես  երաժշտական  լսողությունը,  

երաժշտական  ընկալումը,  ռիթմի  զգացողությունը,  կատարողական  

ունակություններն  ու  հմտությունները:Մեծ  է  երգեցողության  դերը  երեխաների  

բարոյական,  մտավոր  և  ֆիզիկական  դաստիարակության  գործում: Երգեցողության  

հուզականության  շնորհիվ  երեխաների  մեջ  ամրապնդվում  են  դրական  այնպիսի  



գծեր,  ինչպիսիք  են՝  սերը  հայրենիքի,  աշխատանքի,  մայրիկի,  հայրենի  բնության  

նկատմամբ:Խմբակային  երգեցողությունը  զարգացնում  է  կոլեկտիվում  մեկը  մյուսին  

հասկանալու  կարողությունը: Երգեցողության  այդ  առանձնահատկության  մասին  

հիանալի  է  արտահայտվել  Կ.  Դ.  Ուշինսկին. <<Կոլեկտիվ  երգեցողությունը  մի  քանի  

զգացմունքներ  միաձուլում  է  մեկ  ամբողջական,  ուժեղ  զգացմունքի  մեջ,  մի քանի  

սրտեր՝  մեկ  ամբողջական,  զգայունակ  սրտի  մեջ>>: 

Տարբեր  երգերի  միջոցով  երեխան  տեղեկություններ  է  ստանում  բնության  

երևույթների, շրջապատի  մասին,  կարողանում  է  արտահայտվել,  պատմել  նրա   

բովանդակությունը,  որը  և  զարգացնում  է  երեխայի  խոսքը,  

բառապաշարը:Երգեցողությունը  օգնում  է  նաև  երեխայի  լեզվական  թերությունների  

վերացմանը,  երգելիս  բառերը  արտասանվում  են  երկարացված,  և  այդ  

հանգամանքը  նպաստում   է  առանձին  հնչյունների,  բառերի  պարզ,  արտահայտիչ  

արտաբերմանը:Ճիշտ  երգեցողությունը  նպաստում  է  թոքերի,  ինչպես  նաև  

շնչառական  օրգանների  զարգացմանը: Ըստ  բժիշկների,  երգեցողությունը  

հանդիսանում  է  շնչառական  մարմնամարզության  ձև: 

 Երգեցողության   խնդիրներն  են. 

ա. Երեխայի  մեջ  ձևավորել  ճիշտ  երգելու  ունակություններ,  հմտություններ,  

որոնք  և  կնպաստեն  երգի  արտահայտիչ  կատարմանը: 

բ. Օգնել  երեխային  կատարել  երգերը  դաստիարակի  օգնությամբ  և  

ինքնուրույն,  նվագակցությամբ  և  առանց  դրան: 

գ. Զարգացնել  երաժշտական  լսողությունը,  սովորեցնել  տարբերել  ճիշտ  և  

սխալ  երգեցողությունը,  հնչյունների  բարձրությունը, տևողությունը,  շարժման  

ուղղությունը, լսել  ինքն  իրեն  երգեցողության  ժամանակ,  զգալ  և  ուղղել  իր սխալը: 

դ. Զարգացնել  երեխայի  ձայնը՝  ձևավորելով  բնական,  մանկական  

հնչողություն,  ամրապնդել  և  ընդլայնել  ձայնածավալը: 

ե. Օգնել  ստեղծագործական  ունակությունների  բացահայտմանը,  ծանոթ  

երգերի  ինքնուրույն  կատարմանը՝  խաղերի,  շուրջպարերի  ժամանակ  և  

նվագարանների  վրա  նվագելիս: 

Որպեսզի  այս  խնդիրները  անթերի  կատարվեն,  հարկավոր  է  երեխաներին 

սովորեցնել  մի  շարք  երգեցողական  ունակություններ: 

Երգելու  կեցվածք.  Երգելիս  երեխաները  պետք  է  նստեն  ուղիղ,  առանց  աթոռի  

թիկնակին  հենվելու,  գլուխը  և  իրանը  ուղիղ,  ուսերը  առանց  բարձրացնելու,  

թեթևակի  դեպի  հետ,  ձեռքերը  ծնկներին  և  առանց  լարվածության: 



Մաքուր  հնչողություն /ինտոնացիա/. Երեխաները  պետք  է  ճիշտ  վերարտադրեն  

երգի  մեղեդին: 

Մանկապարտեզի   տարբեր  տարիքային  խմբերում  երգի  ուսուցումն  ընթանում  

է  հիմնականում  մեկ  ձևով,  իհարկե,  որոշ  փոփոխություններով: 

Կրտսեր  առաջին  խմբում  երեխայի  խոսքը  դեռևս  զարգացած  չէ,  

ուշադրությունն  անկայուն  է:  Այդ  պատճառով  էլ  նրանց  մոտ  պարապմունքները  

անց  են  կացվում  խաղի  ձևով՝  ուշադրությունը  կենտրոնացնելու  նպատակով:  

Ուսուցման  համար  ընտրվում  են  այնպիսի  երգեր,  որոնք  ունեն  փոքր  ձայնածավալ,  

հիշվող  տեքստ,  մեղեդու  պարզ  կառուցվածք:  Օրինակ,  Աղ.  Շահինյանի  

<<Ճուտիկներ>>,  Ալ.  Օհանյանի  <<Ով  ինչ  է  անում>>,  <<Դոփ  դոփիկ>>,  Մ.  

Միրզոյանի<<Գլորիկ>>  երգերը:Երգին  ծանոթացումը  դարձյալ  իր  հերթին  

կատարվում  է  երեք  փուլով՝  նախապատրաստական  մաս,  երգի  ցուցադրում,  

տպավորությունների  բացահայտում  /ունկնդրության  բոլոր  

կանոններով/:Նախապատրաստական  աշխատանքները  կոչված  են  երեխաների  մեջ  

հետաքրքրություն  առաջացնել  նոր  երգի  նկատմամբ,  ինչպես  նաև  կենտրոնացնել  

նրանց  ուշադրությունը:  Այդ  նպատակով  օգտագործվում  են  մի  շարք  հնարքներ.  

ա. փոքրիկ  զրույց  երգի  բովանդակության  շուրջ՝  օգտագործելով  համապատասխան  

նկարներ,  խաղալիքներ,  բ. հարցեր՝  ուղղված  երեխաներին,  գ. երգի  տեքստի  

արտահայտիչ  ընթերցում,  դ. հանելուկների  առաջադրում: 

Հաջորդ  փուլը  երգի  ցուցադրումն  է,  որը  պետք  է  լինի  բարձր  արվեստով,  

արտահայտիչ,  զգացմունքային:  Գեղարվեստական  ամբողջական  պատկեր  

ստեղծելու  նպատակով  երգը  կատարվում  է  նվագակցությամբ:  Դաստիարակը  

աշխատում  է  ցույց  տալ  մեղեդու  և  տեքստի  համապատասխանությունը: 

Վերջին  փուլը  տպավորությունների  բացահայտումն  է,  որի  ժամանակ  

հարցերի  միջոցով  դաստիարակը  որոշում  է,  թե  որքանով  են  երեխաները  ճիշտ  

ընկալել  երգի  բովանդակությունը,  բնույթը,  կերպարները:  Ինչպիսի  հույզեր  է  այն  

առաջացրել,  ինչպիսի  ինքնուրույն  կարծիքներ  են  նրանք  արտահայտում:  Միևնույն  

պարապմունքի  ժամանակ  երգը  կատարվում  է  երկու  անգամ:  Երգի  ուսուցումը  

կազմակերպվում  է  հաջորդ  պարապմունքին,  որից  առաջ  մեկ  անգամ  ևս  հիշեցվում  

է  բովանդակությունը,  բայց  արդեն  երեխաների  ակտիվ  մասնակցությամբ:  

Դաստիարակը  մեկ  անգամ  կատարում  է  երգը  և  անցնում  նրա  ուսուցմանը:  

Դաստիարակը  մեներգում  է,  իսկ  երեխաները  կատարում  են  կրկներգը:  Այսպես  

ավելի  մատչելի  է  ուսուցումը,  քանի  որ  երեխաները  հնարավորություն  են  ստանում  

մեկ  անգամ  ևս  լսելու  դաստիարակի  արտահայտիչ  կատարումը: Կրկնությունների  

ժամանակ  մեծ  տեղ  է  հատկացվում  անհատական  աշխատանքին՝  ավելի  շտկելով  

երեխաների  կատարումը:  Երբ  երգը  յուրացված  է  երեխաների  կողմից,  ապա  այն  

կատարվում  է  առանց  նվագակցության,  որը  հնարավորություն  է  ստեղծում,  

որպեսզի  երեխաները  կարողանան  երգել  օրվա  տարբեր  պահերին,  ինքնուրույն՝  



պահպանելով  տոնայնությունը,  տեմպը, ուժգնությունը: Այսպիսով երգեցողությունը 

նպաստում է նախադպրոցականի երգչային ունակությունների ձևավորմանը և 

զարգացմանը: Երաժշտության ունկնդրումը նախադպրոցականների ամենասիրելի 

երաժշտական գործունեության տեսակներից մեկն է: Նախադպրոցականը պետք է 

կարողանա հուզականորեն ընկալել և իր տարիքին համապատասխան վերլուծել 

ունկնդրված երաժշտական ստեղծագործությունը:Անհնար է պատկերացնել մեկին՝ 

որն անտարբեր լինի երաժշտության նկատմամբ, չհուզվի, չապրի դրանով: 

Երաժշտությունն ազդում է երեխայի մտքի, երևակայության, ստողծագործական 

ունակությունների վրա, նպաստում նրա գեղագիտական դաստիարակության, 

բարոյական հատկությունների ձևավորմանը: Պարտադիր չէ,որ երեխաները նստեն 

անշարժ և զգաստ, նրանք կարող են հարմար դիրք ընդունելով համակ ուշադրությամբ, 

առանց խոսելու ունկնդրեն հնչող երաժշտությունը: Միջին և ավագ խմբի երեխաները 

կարող են երաժշտությունից ստացած տպավորությունները պատկերել 

գունանկարների, փոքրիկ պատմության, ռիթմական և պարային շարժումների 

միջոցով: Հատկապես մեծածավալ երաժշտական ստեղծագործությունները կարելի է 

ունկնդրել մի քանի պարապմունքների ընթացքում, անընդհատ կրկնելով ունկնդրված 

հատվածները: 

Երաժշտության ունկնդրումը պարապմունքի ժամանակ իրականացվում է երեք 

փուլով՝ 

1. նախապատրաստական մաս  

2. երաժշտական ստեղծագործության ցուցադրում 

3. ստացած տպավորությունների բացահայտում 

Երաժշտությունն ազդում է երեխայի մտքի, երևակայության, ստեղծագործական 

ունակությունների վրա, նպաստում նրա գեղագիտական դաստիարակությանը, 

բարոյական հատկությունների ձևավորմանը: Նշված խնդիրները կարող են 

իրականացվել, եթե երեխաներին սովորեցնենք ամենավաղ հասակից լսել, ընկալել, 

հասկանալ, սիրել երաժշտությունը: Ճիշտ է նկատել ռուս ականավոր կոմպոզիտոր, 

մանկավարժ  Դ. Բ. Կաբալևսկին, << Երաժշտական կուլտուրայի զարգացման հետագա 

փորձը, առանց նախնական լավ աշխատանքի և երեխաների երաժշտական 

դաստիարակության, հավասարազոր է նրան, որ հսկա շենք կառուցեն առանց 

հիմքի>>: Հետևաբար, նախադպրոցական տարիքի երեխայի երաժշտական 

դաստիարակությունն ապահովելու համար նախ և առաջ պետք է մտածել 

երաժշտության ունկնդրման միջոցով երաժշտական ընկալունակության մշակման ու 

զարգացման մասին: Դա կազմում է երաժշտական դաստիարակության 

հիմքը:Մանկապարտեզի երեխաների դաստիարակության ծրագրում հատուկ տեղ է 

հատկացված երաժշտության ունկնդրմանը: Երաժշտության ունկնդրումը նպաստում 

է երեխաների երաժշտական զգայունակության, ընկալունակության զարգացման, 

ընդլայնում երեխայի մտահորիզոնը, դաստիարակում երաժշտական կուլտուրայի 

տարրեր: Երաժշտության հաճախակի ունկնդրումը օգնում է երեխային ավելի մեծ 



տարիքում լավ հասկանալ, ճիշտ ընկալել ու սիրել երաժշտությունը:Մեր 

ժամանակների մեծանուն կոմպոզիտոր Ա. Խաչատրյանը մի առիթով ասել է. <<Սխալ 

է այն տեսակետը, թե 4-6 տարեկան երեխաներին պետք է մատուցել հատուկ 

երաժշտություն. Ավելի պարզ, տարրական, գրված միայն նրանց համար, ուրիշ՝ 

<<մեծահասակների երաժշտությունը>> իբրև մատչելի չէ և նույնիսկ <<վնասակար>> է 

նրանց համար: Ես այդպիսի կարծիքին դեմ եմ: Չի կարելի երեխաներին 

արհեստականորեն անջրպետել դասական երաժշտությունից միայն այն 

հիմնավորումով, թե գրված է մեծահասակների համար: Երեխան կարող է և պետք է լսի 

Չայկովսկու, Բորոդինի, Ռիմսկի-Կորսակովի, Բեթհովենի, Մոցարտի, Շտրաուսի 

ստեղծագործությունները. Հարկավոր է, որ նրա լսողությունն ընտելանա իսկական, 

լավ երաժշտությանը, դաստիարակվի դասական օրինակներով>>: Ունկնդրումը 

հարկավոր է կազմակերպել այնպես, որ սովորողը կարողանա ոչ միայն լսել, այլև 

ընկալել ստեղծագործությունը: Սա, ինչ խոսք, ամենալուրջ խնդիրներից մեկն է, որը 

դասավանդողը պետք է լուծի: Երբ մենք փորձում ենք վերլուծել ստեղծագործությունը, 

ծանրաբեռնել հիշողությունը անուններով, զրկում ենք երեխային երաժշտությունն 

ինքնուրույն ընկալելու հնարավորությունից, խանգարում և թույլ չենք տալիս 

իմանալու՝ ինչ է երաժշտությունը:Ունկնդրումը սկսվում է դեռ նախակրթարանից, 

որտեղ երաժշտությունը հնչում է քնի ժամին, ինչպես նաև օրվա ընթացքում 

ուղեկցվում է երեխայի կատարած որևէ գործունեությանը: Իհարկե, սա չի նշանակում, 

որ ամբողջ օրը պետք է հնչի այն: Հարկավոր է հստակ իմանալ՝ իչ չափով և երբ 

մատուցել ծրագրով նախատեսված երաժշտությունը:Երաժշտության ունկնդրման 

խնդիրներն են.  

1. Երեխաներին ծանոթացնել ընկալունակության մատչելի, 

ժամանակակից, դասական և ժողովրդական երաժշտական 

ստեղծագործություններին: 

2. Զարգացնել երեխաների երաժշտական ընկալունակությունը՝ 

կարողանալ հուզականորեն արձագանքել երաժշտությունը: 

3. Երեխաներին նախնական տեղեկություններ տալ հատկապես 

հայկական ժողավրդական երաժշտության մասին. Հիշել 

ստեղծագործությունները, տարբերել նրանց բնույթը, բովանդակությունը, 

արտահայտչական միջոցները, ձևավորել գնահատողական վերաբերմունք: 

Ունկնդրման նյութերն ըստ տարիքային խմբերի բարդանում են: Ավագ խմբերում 

մեծ տեղ է հատկացվում նվագարանային ստեղծագործություններն, որի ընկալումը 

համեմատաբար բարդ է, քանի որ երեխաներից պահանջվում է լսողական փորձ: Այս 

խմբում երեխաները պետք է ծանոթանան տարբեր բնույթի և ժանրի 

ստեղծագործությունների՝ երգային, նվագարանային, խմբերգային, սեմֆոնիկ, ինչպես 

նաև օպերաներից, բալետներից հատվածների, օրինակ, Ա. Խաչատրյանի << 

Վարդագույն աղջիկների պարը>>, Ալ. Սպենդիարյանի << Պարսկական քայլերգը >>, Պ. 

Չայկովսկու <<Նեապոլիտանական պարը >> և այլն:Երաժշտության ընկալումը 



կապված է իմացական գործընթացների՝ ուշադրության, երևակայության, հիծողության 

հետ, ուստի ունկնդրումը կատարվում է պարապմունքի առաջին մասում՝ 

երաժշտաշարժողական վարժություններից հետո, ուստի ունկնդրումը կատարվում է 

պարապմունքի առաջին մասում՝ երաժշտաշարժողական վարժություններից հետո, 

երբ երեխաները դեռևս հոգնած չեն և ուշադրությունը կայում է: Երաժշտության 

ունկնդրումը պարապմունքի ժամանակ իրականացվում է երեք փուլով՝ 

1. նախապատրաստական մաս 

2. երաժշտական ստեղծագործության ցուցադրում  (կատարում), 

3. ստացած տպավորությունների բացահայտում և ճշտում: 

  Նախապատրաստական մասը մեծ նշանակություն ունի երաժշտության 

ունկնդրման ողջ ընթացքի համար: Դաստիարակը երեխաներին նախապատրաստում, 

հետաքրքրություն է ստեղծում ունկնդրվող ստեղծագործության նկատմամբ: 

Կենտրոնացնելով նրանց ուշադրությունը՝ պարզ ու մատչելի ձևով բացատրում է 

ստեղծագործության բնույթն ու բովանդակությունը: Այստեղ նպատակահարմար է 

օգտվել խոսքի մեթոդից (բացատրություններ, փոքրիկ զրույցներ, հարցեր՝ ուղղված 

երեխաներին, հանելուկների առաջադրում, բանաստեղծության ընթերցում)՝ դրանք 

զուգակցելով նկարների, խաղալիքների ցուցադրումով: Անհրաժեշտ է, որպեսզի 

դաստիարակի խոսքը լինի արտահայտիչ, պարզ, դիպուկ, հակիրճ, զերծ 

ավելորդություններից: 

Ունկնդրման հաջորդ փուլը ստեղծագործության ցուցադրումն է, որը կարելի է 

մատուցել դաստիարակի կատարմամբ, ձայնապնակի կամ էլ մագնիտաֆոնի 

ձայնագրության միջոցով: 

Բոլոր դեպքերում նյութի ցուցադրումը պետք է լինի նախօրոք մտածված և 

նախապատրաստված: Եթե կատարողը դաստիարակն է, ապա այն պետք է լինի 

մասնագիտորեն պատրաստված, հուզական, արտահայտիչ, անկեղծ և ճիշտ 

արտահայտի կոմպոզիտորի մտքերը: Ստեղծագործությունը առաջին անգամ 

կատարվում էամբողջությամբ, առանց մասնատելու, որպեսզի երեխան ամբողջական 

պատկերացում ստանա, ընկալի այն, զգա նրա բնույթը, բովանդակությունը: Այստեղ 

երեխաներից պահանջվում է կայուն, անընդմեջ երաժշտալսողական ուշադրություն: 

Երեխայի ուշադրության աննշան շեղումն անգամ կարող է խանգարել երաժշտության 

ճիշտ ընկալմանը: Այդ պարապմունքի ժամանակ անհրաժեշտ է ստեղծագործությունը 

կատարել երկրորդ անգամ:  

Հետագա պարապմունքների ժամանակ երեխաների ուշադրությունը պետք է 

հրավիրել նրա մասերի, առանձին արտահայտչամիջոցների վրա և ամեն անգամ 

առաջադրել նոր խնդիրներ, որոնք կնպաստեն երաժշտության ճիշտ և արագ 

ընկալմանը: 



Նպատակահարմար է ունկնդրված ստեղծագործությանը հաճախակի 

անդրադառնալ՝ այդ ընթացքումօգտագործելով կատարման տարբեր միջոցներ, ծանոթ 

ստեղծագործությունը լսել տարբեր նվագարանների, նվագախմբի կատարմամբ: 

Հետաքրքիր և օգտակար մեթոդ է երկու կամ երեք տարբեր բնույթի 

ստեղծագործությունների ունկնդրումը և համեմատումը (երգային, պարային, 

քայլերգային): Այս դեպքում կարելի է օգտագործել ձայնապնակներ, 

ձայնագրություններ:  

Երրորդ փուլը երեխաների ստացած տպավորությունների, երաժշտության 

նկատմամբ նրանց վերաբերմունքի բացահայտում է: Կրտսեր խմբում  դաստիարակը 

իքն է բացատրում, պարզաբանում ստեղծագործության բնույթը, բովանդակությունը, 

իսկ ավագ խմբերում կարելի է կատարել երեխաների միջոցով: Դաստիարակի 

հարցերը պետք է լինեն մտածված և նպատակաուղղված, որպեսզի երխաների մեջ 

առաջացնեն ինքնուրույն, գիտակցված, հուզական  վերաբերմունք: 

 Երաժշտական ստեղծագործությունը ճիշտ և մտածված մատուցելու նպատակով 

երաժշտության դաստիարակը պետք է նախօրոք լավ յուրացնի այն և մանրակրկիտ 

վերլուծության ենթարկի՝ բացահայտելով ստեղծագործության բովանդակությունը, 

կառուցվածքը, արտահայտչամիջոցները, կատարման արագությունը (դանդաղ, արագ, 

չափավոր), հնչողության ուժգնությունը (մեղմ, ուժեղ), չափը: 

Այսպիսով երաժշտական ունկնդրումը նպաստում է մտածողության 

զարգացմանը, երաժշտա-գեղագիտական ճաշակի ձևավորմանը, երաժշտական 

մտահորիզոնի ընդլայնմանը:Նախադպրոցականի երաժշտական գործունեության 

կարևոր տեսակներից մեկը երաժշտառիթմական շարժումներն ու պարն է:20-րդ դարի 

սկզբներին մի շարք երկրներոմ լայն տարածում գտավ ռիթմիկ դաստիարակության 

սիստեմը, որի հիմնադիրը հանդիսացավ շվեյցարիայի երաժիշտ-մանկավարժ Է. Ժակ-

Դալկրոզը: Նրա ստեղծած մեթոդը կայանում է հետևյալում. հատուկ վարժությունների 

միջոցով զարգացնել երեխաների երաժշտական լսողությունը, ռիթմի զգացողությունը, 

ուշադրությունը, ճկուն, արտահայտիչ շարժումները: Այդ դրույթները ուշադրության 

արժանացան նաև խորհրդային մանկավարժների կողմից` հետագայում զարգանալով 

ֆիզիոլոգիայի, հոգեբանության և երաժշտագիտական տվյալների հիման 

վրա:Երաժշտության դրական ազդեցությունը օրգանիզմի ընդհանուր ֆունկցիոնալ 

գործունեության վրա ապացուցված է: Այդ մասին գրել է Ի. Մ. Սեչենովը, բնութագրելով 

լսողական և մկանային զգացողոթյունների փոխադարձ կապը: Երաժշտական 

ունակությունների զարգացումը իրականացվում է լսողության և երաժշտության հետ 

շարժումները համաձայնեցնել կարողանալու պրոցեսում: 

   Անհրաժեշտ է հնարավորին չափ վաղ սկսել նախադպրոցական տարիքի 

երեխաների երաժշտական ընդունակութունների զարգացումը: Վաղ սկսելու հետ 

մեկտեղ պետք է կատարվի հետաքրքիր և մատչելի ձևով, դրանք կարող են լինել 

ռիթմական վարժություններ, երաժշտական խաղեր, պարեր, պարերգեր: 



   Խորհրդային հոգեբանությունը գտնում է, ու երաժշտության ներգործությունը 

երեխաների ընդհանուր ֆունկցիոնալ գործունեության վրա առաջացնում է 

շարժողական ռեակցիաներ: Հոգեբան Բ.Մ. Տեպլովի կարծիքով երաժշտության 

ընկալումը անմիջականորեն ուղեկցվում է այս կամ այն շարժողական ռեակցիաներով, 

շատ թե քիչ ճիշտ հաղորդելով երաժշտության շարժման ժամանակային ընթացքը: 

Համապատասխան երաժշտության ընտրության միջոցով կարելի է առաջացնել 

որոշակի շարժողական ռեակցիաներ, կազմակերպել և ազդել նրանց որակի վրա:  

Խորհրդային երկրում երաժշտա-ռիթմիկ դաստիարակության համակարգի մշակման 

հարցով զբաղվել են Ն. Ա. Վետլուգինան, Ա. Վ. Կենեմանը, Ն.Ա. Մետլովը, Ս. Դ. 

Ուդնևան և ուրիշները: Երաժշտա-ռիթմական շարժումները իրենցից ներկայացնում են 

երաժշտության և շարժումների սերտ համագործակցություն, որտեղ առաջնայինը, 

թելադրողը երաժշտությունն է: Համապատասխան երաժշտության ներքո երեխաները 

պարում են, խաղում, արտահայտում տարբեր կերպարներ, որոնք օգնում են նրանց 

ճիշտ ընկալել երաժշտական ստեղծագործության բնույթը, բովանդակությունը, 

կերպարը, արտահայտչական միջոցները, ձևը, արագությունը, ուժգնությունը: 

Զարգանում է նաև երեխայի երաժշտական զգայունակությունը, լսողությունը, 

հիշողությունը և հատկապես ռիթմի զգացողությունը: Մարմնամարզությունից 

կիրառվում են քայլքը, վազքը, ցատկումները և տարբեր վարժություններ կապված 

ոտքերի, ձեռքերի, իրանի հետ: Իսկ պարից նախ օգտագործում են ժողովրդական 

պարերի այն տարրերը, որոնք մատչելի են նախադպրոցական տարիքի երեխաներին. 

դաստակների տարբեր շարժումներ ու դարձումներ, ոտքերի հարվածներ, ծափեր և 

այլն: Կիրառվում են նաև պարահանդեսային տարրերի որոշ շարժումներ (պոլկայի, 

գալոպի քայլք, վալսի շարժումներ):Երաժշտա-ռիթմական շարժումների խնդիրն է 

զարգացնել երեխաների ռիթմը, երաժշտական զգացողությունը, արտահայտիչ 

շարժվելու կարողությունը: Երեխաների մեջ զարգացնել ստեղծագործական 

ունակությունները, կարողանալ ինքնուրույն արտահայտել երաժշտական խաղերում 

եղած խաղերը, պարերում գտնել նոր շարժումներ կամ համակցել ծանոթ պարերից: 

Երեխաներին սովորեցնել այն անհրաժեշտ շարժումները, որոնց հիման վրա 

կառուցվում են երաժշտական խաղերը, պարերը և վարժությունները: 

<<Երգեցողությունը և պարը կառույգացնեն, կմարզեն մարմինը: Բոլոր 

գեղարվեստական շարժումի մեջ կարտահայտվեն: Ուրեմն մանկական 

երգեցողությունը, պարը ինչքան կարևորություն ունի ապագա քաղաքականության 

մեջ…>> Կոմիտաս: Պարերը ,մեծ հաճույք պատճառելով երեխաներին, միաժամանակ 

նպաստում են երաժշտական ընդունակությունների զարգացմանը: Պարի միջոցով 

երեխան կարողանում է զգալ երաժշտության բնույթը, բովանդակությունը, 

կառուցվածքը, համաչափությունը, ռիթմը: Սովորում է ավելի լավ կոմնորոշվել 

ժամանակի և տարածության մեջ, զարգանում է նրա հիշողությունը, ուշադրությունը: 

   Պարերը օժանդակում են երեխաների շարժումների կատարելագործմանը, 

նպաստում ճկունությանը, նրբագեղությանը և համաչափությանը:     

Մանկապարտեզներում կիրառվում են հետևյալ տիպի պարեր. 



1. Ճկուն և հաստատված շարժումներով պարեր, 

2. Ազատ ստեղծագործական պարեր, 

3. Նմանողական պարեր, 

4. Համակցված պարեր, 

5. Մանկական պարահանդեսային պարեր, 

6. Կերպարային պարեր: 

Ճկուն և հաստատված շարժումներով պարերը հիմնված են ազգային պարային 

շարժումների տարրերի վրա: Այստեղ շարժումները նախօրոք մտածված և անփոփոխ 

են, ամրացված երաժշտական ստեղծագործության մասերին, հատվածներին: Այս 

պարերի հիմնական նպատակն է երեխաների մեջ մշակել պարային շարժումներն 

անփոփոխ, ճիշտ հերթականությամբ, երաժշտությանը համապատասխան 

կատարելու ունակություն: 

Ազատ ստեղծագործական պարերի ժամանակ երեխաներն իրենք են ընտրում 

շարժումները և նրանց հաջորդականությունը: Հիմանկան նպատակն է բացահայտել 

երեխաների ստեղծագործական ունակությունը` երաժշտությանը համապատասխան 

նոր շարժումներ ստեղծելու կարողությունը: 

Նմանողական պարերը` միջին, անցողիկ էտապ են ազատ պարերից դեպի ճկուն 

պարերը: Դաստիարակը կամ մի որևէ շնորհալի երեխա ցուցադրում է պարային 

տարբեր շարժումներ, իսկ երեխաները դրանք կրկնեւմ են նույնությամբ:Այս պարերի 

նպակակն է ստեղծել ուրախ տրամադրություն, և որոշ չափով հարստացնել 

երեխաների շարժումների պաշարը: Սակայն, ընտրված շարժումները պետք է լինեն 

պարզ, հստակ, որպեսզի երեխաները շուտ ըմռնեն և ճիշտ վերարտադրեն դրանք: 

Համակցված պարերի ժամանակ շարժումների մի մասը հաստատված է, կայուն, 

արդեն կա, իսկ մյուս մասը համակցում, հորինում են երեխաները: Նման պարերի 

ժամանակ ընտրվում է հակադիր բնույթի տարբեր ստեղծագործություններ: Առաջին 

մասի շարժումները հաստատված են, իսկ երկրորդ մասում երեխաներին 

առաջարկվում է երաժշտության բնույթին ու ռիթմին համապատասխան նոր 

շարժումներ հորինել: 

Մանկական պարահանդեսային պարերի մեջ մտնում են պոլկաները, 

գալոպները, վալսերը և այլն: 

Կերպարային պարերի ժամանակ երեխաները արտահայտում են տարբեր 

կերպարների` արջուկների, նապաստակների, թիթեռների. Փաթիլների, 

ծաղրածուների բնորոշ շարժումներ:Մանկապարտեզներում բոլորից շատ կիրառվում 

են ճկուն, հաստատված շարժումներով պարերը: Դրանք ճիշտ և արտահայտիչ 

կատարելու համար անհրաժեշտ է երեխաների մեջ մշակել ճիշտ կեցվածք: Հիմնական 

ելման դիրքը` կանգնած, կրունկները միասին, թաթերը բացված, ոտքերը ուղիղ, 

առանց լարվածության: Ուսերը քիչ դեպի հետ, գլուխը ուղիղ, ձեռքերը ազատ 



կողքերին իջեցված, հիմնական ծանրությունը` թաթերի վրա: Նման հիմնական 

կեցվածքը հնարավորություն է տալիս անմիջապես ացնել պարի 

կատարմանը:Հայկական ազգային պարերում գլխի շտված, կտրուկ շարժումներ չեն 

արվում: Պարի ամբողջ ընթհացքում գլուխը պահվում է քիչ դեպի աջ, ձախ, կամ էլ 

ուղիղ:Այնուհետեև պետք է ուսուցանել ձեռքերի և ոտքերի շարժումներ: Աղջիկների 

պարերը առանձնահատուկ են ձեռքերի դաստակների շարժումով: Ձեռքերը պետք է 

պահել ուսերի բարձրությանը հավասար, առանց արմունկերը ծալելու և դաստակները 

պտտեցնել դեպի աջ ու ձախ: Դաստակները աշխատացնելու ժամանակ մատերի 

դիրքը մնում է անփոփոխ, արմունկերը քիչ ձգված, հայացքը դեպի ձեռքերը: Տղաների 

ձեռքերի դիրքը նույնն է , ինչ աղջիկներինը, միայն նրանք պետք է օգտագործեն 

ձեռքերի հիմնական մեկ դիրք: Ձեռքերը պահվում են դեպի կողմ, ուսերին հավասար, 

արմունկերը ձգված, դաստակները դեպի վեր ուղղված, բութ մատը լրիվ առանձին, իսկ 

մյուս չորս մատերը միասին: Հայկական պարերը ունեն պարային մեկ քայլ, թե′ 

աղջիկների, և թե′ տղաների համար: Շարժումը սկսվում է առաջին դիրքից` աջ ոտքից: 

Շարժումները կատարվում են երեք հաշվի ընթհացքում: Այսպես, մեկ հաշվին աջ 

ոտքը սովորական քայլից մի քիչ մեծ է առաջ տարվում և հենվում կրունկի վրա: Երկու 

հաշվին ձախ ոտքը տարվում է առաջ և դրվում թաթի վրա: Երեք հաշվին դրվում է աջ 

թաթը: Նույնը կատարվում է ձախ ոտքից սկսելուց: Մեկ հաշվին` ձախ կրունկ, 

երկուսին` աջ թաթ, երեքին` ձախ թաթ: Այսպես ոտքերի շարժումները կրկնվում են 

հաջորդաբար, անընդմեջ:Նման քայլով կարելի է կատարել համարյա բոլոր հայկական 

պարերը:Այս շարժումները ուսուցանվում են երաժշտաշարժական վարժությունների 

ժամանակ, որոնք հնարավորություն են ստեղծում պարերի ճիշտ և արագ ուսուցման 

համար: 

   Նոր պար սովորեցնելու ամենաանհրաժեշտ պայմաններից է երեխաների մեջ 

երաժշտության նկատմամբ համապատասխան վերաբերմունք առաջացնելը, ուստի 

պարի ուսուցումը բոլոր դեպքերում սկսվում է տվյալ պարի երաժշտության 

ունկնդրումից: Կրտսեր խմբերում դա կատարվում է շատ պարզ ձևով: Դաստիարակը 

բացատրում է, թե երաժշտության տվյալ հատվածում ինչպիսի շարժումներ պետք է 

կատարել: Ավագ խմբերում երաժշտության պարերի ուսուցումը կազմակերպվում է 

ավելի բարդ ձևով: Երեխաները պետք է կարողանան տարբերել երաժշտական 

ստեղծագործության մասերը, կատարման դինամիկան, տեմպը, ռիթմի 

փոփոխությունները, զգան ընդհանուր բնույթը, տրամադրությունը: 

   Պարերում օգտագործվող տարբեր պարագաները` դափերը, զանգակները, 

ժապավենները, թաշկինակները ցուցադրման ժամանակ օգտագործվում են 

ամբողջական պատկերացում ստեղծելու նպատակով, իսկ ուսուցման ժամանակ 

դրանք չեն տրվում` երեխաների ուշադրությունը չշեղելու համար: Պարը յուրացնելուց 

հետո միայն օգտագործվում են համապատասխան պարագաները: Եթե պարերում 

կան բարդ շարժումներ, ապա դրանք կարելի է երեխաներին ուցուցանել նախօրոք, 



երաժշտական վարժությունների միջոցով: Այն պարերը, որոնք ունեն միայն 

մենապարող ամեն անգամ այդ դերը կարելի է հանձնարարել նոր երեխայի: 

 Այսպիսով երաժշտառիթմական շարժումներն ու պարը նպաստում են 

նախադպրոցականի երաժշտառիթմական դաստիարակությանը:  

 Նախադպրոցականը մեծ սիրով մասնակցում է մանկապարտեզում 

կազմակերպվող երաժշտադիդակտիկ խաղերին: 

   <<Խաղը նրա` մանուկ մարդու բնական օրգանական պահանջն է, նրա 

լրջությունը, նրա էությունը>> (Հովհաննես Թումանյան): 

   Նախադպրոցական տարիքի երեխաների երաժշտական լսողությունը 

զարգացնելու, երաժշտություն լսելու ունակություն մշակելու համար կիռարվում են 

տարբեր ու բազմազան միջոցներ: Դրանցից մեկն էլ երաժշտական խաղերն են: 

   Երաժշտական խաղերը երեխաների երաժշտական ունակությունների 

զարգացմանը մեծ հնարավորություններ են ընձեռնում: Երեխան կարողանում է 

ընկալել, զգալ և իմաստավորել երաժշտությունը` կապված խաղի բովանդակության 

հետ, հուզականորեն արձագանքել դրան: Երաժշտությամբ ուղեկցվող խաղային 

տարբեր գործողությունները ավելի հեշտացնում են երաժշտության ընկալումը: Դրա 

շնորհիվ երեխան լավ է զգում երաժշտական ստեղծագործության բնույթը, 

բովանդակությունն ու կառուցվածքը, կարողանում է տարբերել երաժշտական 

ստեղծագործության առանձին մասերը և իր շարժումները համաձայնեցնել ու 

ներդաշնակել նրա սկզբի և ավարտի հետ: Դա երեխաներից պահանջում է լսողական 

ուշադրության կենտրոնացում: 

Մանկապարտեզում կազմակերպվող երաժշտադիդակտիկ խաղերը բաժանվում 

են երեք խմբերի. 

1. Խաղեր, որ կազմակերպում և անցկացնում է դասիարակը. 

2. Խաղեր, որ դաստիարակը կազմակերպում է երեխաների հետ համատեղ. 

3. Խաղեր, որ կազմակերպում և անցկացնում են երեխաները` դաստիարակի 

ուղղորդմամբ: 

Մանկապարտեզում անցկացվող խաղերը նպաստում են 

կրթադաստիարակչական աշխատանքների արդյունավետության 

բարձրացմանը: 

Վերջնարդյունքում մանկավարժ դաստիարակը պետք է կարողնա 

համագործակցելով երաժշտական ղեկավարի /նվագակցողի/ հետ ճիշտ 

պլանավորել և անցկացնել երաժշտական գործունեությա տեսակները՝ կրտսեր , 

միջին և ավագ ն/դ խմբերում։ 



 

 

 

 

 

Թեմա 1 
Երեխայի ֆիզիկական դաստիարակություն տեսություն և մեթոդիկա 

 
Ֆիզիկական դաստիարակությունը ծառայում է մեկ համընդհանուր նպատակի՝ 

ամեն կերպ աջակցել համակողմանի զարգացած անձի ձևավորմանը: Տարիքային այս 

շրջանում են դրվում երեխայի առողջության և մարմնակրթության հիմքերը: 

Այս նպատակի իրագործման համար անհրաժեշտ է լուծել մի շարք  մեկը մյուսի 

հետ սերտորեն կապված խնդիրներ՝ 

 առողջության պահպանման ու ամրապնդումը, 

  օրգանիզմի կոփումը, ճիշտ կեցվածքի ձևավորումը, հարթաթաթության 

կանխումը, 

 անձի բարոյակամային դրական գծերի՝ ինքնուրույնության, ակտիվության, 

մարդկային փոխհարաբերության դաստիարակումը, 

 մարմնամարզական որակների՝ ճարպկության, արագաշարժության, 

ճկունության, դիմացկունության, ուժի և այլնի զարգացումը, 

 կենսականորեն անհրաժեշտ շարժողական քայլքի, վազքի, ցատկի, 

սողանցելու, մագլցելու ունակությունների ու հմտությունների մշակումը, 

 խաղային գործողությունների տարրերի ուսուցումը, 

 պարապմունքնեի օգտակարության, հիգենիայի պահանջների և 

կանոնների մասին անհրաժեշտ պատկերացումների ու գիտելիքների 

ձևավորումը: 



Նախակրթարաններում մարմնակրթության խնդիրների լուծումը 

պայմանավորված է երեխայի օրգանիզմի վրա տարբեր միջոցների միասնական 

ներգործությամբ, որոնց զուգակցումը կախված է մանկապարտեզի երեխաների 

առողջական վիճակից, ընտանեկան-կենցաղային պայմաններից , էկելոգիայի, սեռի, 

անհատական և տարիքային առանձնահատկություններից: 

Ֆիզիկական դաստիարակության խնդիրների լուծման գործում էական 

նշանակություն ունեն նաև մանկապարտեզի առողջարարական աշխատանքների 

իրականացումը, հիգիենիկ բարենպաստ պայմանների ստեղծումը, բավարար չափով 

բաց օդում լինելը և, ամենակարևորը, երեխաների նկատմամբ դրսևորվող բարխիղճ 

վերաբերմունքը, հոգատարությունն ու խնամքը: 

Երեխաների ֆիզիկական դաստիարակության խնդիրներն իրականցվում են 

ռեժիմի, սննդի, կուլտուր-հիգիենիկ ունակությունների ու հմտությունների, ինչպես 

նաև կոփման միջոցառումների փոխկապակցությամբ: 

Երեխաների ֆիզիկական դաստիարակության խնդիրներն իրականցվում են 

հիմնականում շարժողական նպատակային ռեժիմի պայմաններում, որի հիմքում 

ընկած են տարբեր ձևերով կազմակերպվող մարմնամարզական ամենօրյա 

միջոցառումները, վարժությունները, երեխայի ազատ, ինքնություն շարժողական 

գործողությունը: 

Ֆիզիկական դաստիարակության աշխատանքը կազամկերպել հետևյալ ձևերով՝ 

1. ուսումնական, 

2. մարմնակրթական-առողջարարական աշխատանքներ օրվա ռեժիմում, 

3. ակտիվ հանգիստ,  

4. երեխաների ազատ-ինքնուրույն շարժողական գործունեություն, որոնց 

հիմքում դրված է տարիքային յուրաքանչյուր փուլում երեխաների ամենօրյա 

շարժողական ռեժիմը: 

Ֆիզիկական դաստիարակության հիմնական բովանդակությունը 

մանկապարտեզում կազմում են՝  



1. մարմնամարզությունը 

2. խաղերը, 

3. սպորտային վարժությունները, 

4. պարզագույն արշավները, որոնք լուծվում են ամենօրյա առավոտյան 

պարապմունքների, երաժշտա-ռիթմիկ շարժումների ու խաղերի և այլ 

գործողությունների ընթացքում: Երեխաները սովորում են վարքի կուլտուրա 

և այդ բոլորին պետք է տիրապետեն ու պարբերաբարկրկնեն, ամրապնդեն 

տարիքային հաջորդ խմբերում՝ որակական նոր կատարելությամբ: 

Օրվա ընթացքում դատիարակը կազմակերպում է խաղեր և վարժություններ 

տարբեր առարկաներով՝ հատկացնելով 30 րոպեից ոչ պակաս ժամանակ: 

Ծրագրում տրված են նաև շարժողական որակների զարգացման, մարմնի ճիշտ 

կեցվածքի ձևավորման, հարթաթության կանխման և շնչառությունը կարգավորող 

վարժություններ, որոնք է իրականացվեն մանկապարտեզի կրթադաստիարակչական 

ամբողջ աշխատանքի ընթացքում: 

Համաձայն ծրագրի՝ սկսած փոքրերի խմբից, ֆիզիկական դաստիարակության 

պարապմունքների փոխարեն օրվա ընթացքում շարժողական ռեժիմը ապահովվում է 

մարմնամարզական վարժությունների և երաժշտառիթմիկ պարապմունքների 

միջոցով, ըստ որի առաջադրվող նյութը բովանդակում է մարզական վարժությունների 

պարզ ձևեր, նմանողական շարժումներ, ազգային պարային շարժումների տարրեր և 

այլն: 

Երեխաները տիրապետում են երաժշտական ռիթմերին և շարժումների 

կուտուրային: Ավագ տարիքի երեխայի վարժություններ ուսուցանելու հիմանկան ձևը 

մարմնամարզական պարապմունքն է՝ ՝տարբեր մեթոդների կիրառմամբ, ապա այն 

կրկնելը, ամրապնդելը, ծրագրային նյութի յուրացման որոշակի հաջորդականությունն 

ապահովելը, համազարգացնող վարժոիթյունների կատարման ժամանակ ճիշտ 

ելադիրքեր ընդունելը և այլն: Յուրացված ծրագրային նյութը պարբերաբար կրկնվում է 

առօրյայում, տարիքային հաջորդ խմբերում: 



Շարժողական հատկությունների մշակման, շարժողական ունակությունների և 

հմտությունների զարգացման համար վարժություններն ընտրվում են հաշվի առնելով 

երեխաների անհատական և տարիքային հաջորդ խմբերում: 

Շարժողական հատկությունների մշակման և շարժողական ունակությունների ու 

հմտությունների զարգացման համար վարժություններն ընտրվում են՝ հաշվի առնելով 

երեխաների անհատական և տարիքային հնարավորությունները, պարապմունքների 

և առօրյա աշխատանքային կազմակերպաման համար մանկապարտեզում ստեղծված 

պայմանները: 

Առավոտյան մարմնամարզություն- Սկսած փոքրերի խմբից, ծրագրով 

նախատեսվում է ամեն օր, մինչև նախաճաշ անցկացնել առավոտյան 

մարմնամարզություն, որը տևում է ոչ այնքան երեխայի արթուն գործունեությունն 

ավելացնելու, որքան շարժողական ունակությունների ամրապնդման և երեխաների 

մարմնական կարողությունների զարգացման նպատակով: 

Առավոտյան մարմնամարզության համալիրը պետք է կառուցվի ծանոթ, պարզ, 

մատչելի, դինամիկ, ուշադրությունը կենտրոնացնող, համազարգացնող, 

նմանողական խաղային վարժություններից և պարային շարժումներից, որոնք 

կհամապատասխանեն նրանց տարիքային, մարմնական զարգացման, շարժողական 

հնարավորությունների առանձնահատկություններին և դրականորեն կներգործեն 

օրգանիզմի վրա: Երեխաների շարժական պահանջը բավարարելու, ճիշտ կեցվածքի  և 

ոտնաթաթերի ձևավորմանը նպաստելու նպատակով ծրագրով առաջարկվում է ամեն 

օր առավոտյան մարմնամարզության համալիրը լրացնել մարմնամարզական 

նստարանի և մարմնամարզական պատի վրա կատարվող փոքրերի, միջին խմբերում 

մեկ գործիքի վրա օրնընդմեջ այն հերթագայելով, ավագներում՝ երկու գործիքի վրա 

ամեն օր, հավասար օգտագործմամբ վարժություններով: 

Ցերեկային քնից հետո երեխաների արթնացնելու, օրգանիզմը թարմացնելու, 

ակտիվ գործունեության նախապատրաստելու նպատակով առաջարկվում է ամեն օր 



անցկացնել մարզանք՝ երեխաների ծանոթ խաղ-վարժություններից, պարային 

շարժումներից, որոնք զուգակցվում են օդալոգանքով (տևողությունը՝ 10-15րոպե): 

Շարժողական ռեժիմում երեխաների ինքնուրույն շարժողական 

գործունեությանը մեծ տեղ է հատկացված: Երեխան ազատ ընտրում է իր 

նախասիրություններին համապատասխանող գործունեություն, որտեղ զարգանում է 

նրա ստեղծագործական ակտիվությունը գործունեության տարբեր ոլորտներում: 

Երեխան ինքնահաստատման հնարավորություն է ձեռք բերում: Դառնալով իրերի, 

գործողությունների, հարաբերությունների տեր, նա ինքնաճանաչողության որակ է 

ձեռք բերում, մշակվում են հասակակիցների հետ համագործակցելու 

ունակություններ: 

Կրտսեր և միջին տարիքային խմբերում երեխաների և դաստիարակների 

համատեղ գործունեությունը գերակշռում է երեխաների ինքնուրույն 

գործունեությանը, քանի որ երեխաները նոր են սկսում տիրապետել դրան, և հաճախ 

գործունեությունը կազմակերպում է ոչ միայն երեխայի ազատ ընտրությամբ, այլև 

շարունակում է մեծերի հետ սկսած համատեղ հետաքրքիր գործունեությունը: 

Երեխաների ինքնուրույն շարժողական գործունեությունը պայամնավորված է 

ակտիվությունը խթանող բազմազան պարագաների առկայությամբ՝ բակում և շենքի 

ներսում: Առաջարկվում է լայնորեն օգտագործել ծանոթ, ժողովրդական շարժախաղեր, 

մարզական տարրերով խաղեր ու սպորտային վարժություններ: Երեխաների 

ֆունկցիոնալ հնարավորություններն ընդունելու , շարժողական կարողություններն 

զարգացնելու նպատակով անհրաժեշտ էկիրառել պարզագույն արշավներ, հեռավոր 

զբոսանքներ (հետիոտն, դահուկային), օգտվելով բնական արգելքներից: 

Ֆիզիկական դաստիարակության աշխատանքներն ամփոփելու նպատակով 

ծրագրով առաջարկվում է անցկացնել ժամանցներ, մարմնամարզական հանդեսներ, 

մարզական-մասսայական, առողջության օր, տասնօրյակներ, երբ երեխաները 

հնարավորություն կունենան ցուցադրել իրենց ձեռք բերած հմտությունները, 

կարողություններն ու հմտությունները: 



Մարմնակրթական աշխատանքներն բարելավելու, դրանք մասսայական 

դարձնելու, ընտանիքի և մանկապարտեզի կապը ամրապնդելու նպատակով 

նախատեսվում են անցկացնել առողջության աշնանային (սեպտեմբերի 7-17-ը) և 

ձմեռային (հունվարի 15-25-ը) տասնօրյակներ՝ աշնանը <<Վազորդի օր>>, ձմռնաը՝ 

<<Բոլորս դահուկների վրա>> նշանաբանով: Դրանք հնարավորություն կտան 

մասսայական այդ ձևն անցկացնել մանկապարտեզի սահմաններում, յուրաքանչյուր 

մանկապարտեզ յուրովի, ծնողների, մանկավարժների հետ միասին: Առողջության 

տասնօրյակներ անցկացնելիս պետք է հաշվի առնել բնության 

առանձնահատկություննեը, ազգային սովորույթները: 

Տարին երկու անգամ, հունվարի սկզբին և մարտի վերջին, աշխատաքների 

արդյունավետության բարձրացման, երեխաների հոգնածությունը կանխելու 

նպատակով  նախատեսվում է արձակուրդ մեկ շաբաթ տևողությամբ, որի ընթացքում 

պետք է լայնորեն կիրառվեն մարմնակրթական աշխատանքի բոլոր ձևերը, 

երաժշտառիթմիկ պարապմունքները, պարզագույն արշավները և այլն: 

Ծրագրային նյութը բարդանում է տարիքային մի խմբից մյուսին անցնելիս: Ընդ 

որում, կարևորվում է նոր շարժումների տեխնիկայի յուրացումը և մանկական 

օրգանիզմի մարմնական ծանրաբեռնվածության աստիճանական ավելացումը: 

Տարիքային յուրաքանչյուր խմբի համար տրված է ուսուցման միայն նոր նյութը: 

Յուրացված կարողությունների և ունակությունների ամրապնդման ու 

կատարելագործման, մարզական որակների մակարդակի և աշխատունակության 

բարձրացման համար նախատեսվում է մարզական վարժությունների և խաղերի, 

խաղային վարժությունների պարբերական կրկնություն՝ տարիքային բոլոր հաջորդող 

խմբերում, որակական նոր բարձրությամբ: 

 

 

 

Թեմա 2 



Նախակրթարաններում երեխաների ֆիզիկական դաստիարակության 

նպատակն ու խնդիրները 

 
Ֆիզիկական դաստիարակության համալիր ծրագիրը մանկապարտեզում 

նախատեսում է երեխայի առողջության պահպանումն ու ամրապնդումը, օրգանիզմի 

ֆունկցիաների կատարելագործումն ու նրա ֆիզիկական լիարժեք զարգացումը: 

Ֆիզիկական դաստիարակության նպատակն է ժամանակին ձևավորել 

նախադպրոցահասակ երեխաների շարժողական կարողություններն ու 

հմտությունները, զարգացնել հետաքրքրություն երեխային մատչելի շարժողական 

գործունեության զանազան ձևերի նկատմամբ, դաստիարակել անձի բարոյակամային 

հատկանիշներ: 

Համալիր ծրագրում ճշտված են ֆիզիկական դաստիարակության նպատակը, 

ընդհանուր խնդիրները, շեշտադրված են երեխաների առողջության ամրապնդման ու 

պահպանման, կեցվածքի ձևավորման և օրգանիզմի կոփման անհրաժեշտությունը: 

Մանկապարտեզին առաջադրվող ֆիզիկական դաստիարակության խնդիրներն 

են. 

 ամրապնդել և պահպանել երեխայի առողջությունը. 

 հետաքրքրություն արթնացնել և հուզական դրական վերաբերմունք 

դաստիարակել տվյալ տարիքի համար մատչելի ֆիզիկական կուլտուրայի 

տարրերի հանդեպ. 

 ուսուցանել նպատակահարմար շարժողական գործունեությունները 

 նպաստել մարմամարզության և ճիշտ կեցվածքի ձևավորմանը. 

 ապահովել աճող օրգանիզմի աստիճանական կոփումը. 

 ուսուցանել տվյալ տարիքի համար մատչելի սկզբնական գիտելիքն 

ֆիզիկական կուլտուրայի վերաբերյալ . 

 ապահովել տվյալ տարիքի համար նպաստավոր շարժողական 

ընդունակությունների մշակում: 



Առաջադրած խնդիրների իրականացումը հնարավոր է նախադպրոցական 

հասակի երեխաների ֆիզիկական կուլտուրայի ողջ համակարգի կրառման միջոցով: 

Մանկապարտեզում ֆիզիկական կուլտուրային առաջադրվում են հետևյալ 

պահանջները. 

1. մինչև 1 տարեկաններ՝ 

ապահովել երեխայի ֆիզիկական լիարժեք զարգացումը, առողջության 

պահպանումը, շարժումների ձևավորումը (գլուխը պահելու, պառկած դիրքում 

շրջվելու, նստելու, կանգնելու, քայլելու, սողանցումով շարժվելու, չորեքթաթ 

կանգնելու, առարկաներով գործողությունների կատարումը ր այլն): 

Կյանքի առաջին տարին թևակոխած երեխաների հետ շարժողական 

գործողություններ կատարելիս անհրաժեխտ է հաշվի առնել նրանց զարգացման 

բարձր աճը և տարիքային պարբերացումը, որոնք էական ազդեցություն են ունենում 

երեխայի հետագա զարգացման վրա. 

ա) ծնված օրից մինչև 2.5-3 ամսեկան, 

բ) 2.5-3 ամսեկանից մինչև 5-6 ամսեկան, 

գ) 5-6 ամսեկանից մինչև 9-10 ամսեկան, 

դ) 9-10 ամսեկանից մինչև 1 տարեկանը: 

Ծնված օրից մինչև 2.5-3 ամսեկանը կողքի կառկած վիճակում ողնասյան 

ռեֆլեկտորային շարժումներ: Մեծի ձեռքերին փորի վրա պառկած, ոտքերը կախ 

վիճակում, ուղղել ողնասյունը և ոտքերը: Մեծի ձեռքերի վրա կարողանալ ուղղահայաց 

դրիքով պահել գլուխը: Փորի վրա պառկած՝ 2-3 շաբաթական, դիրքով բարձրացնել, 

պահել և շրջել գլուխը: Կատարել թաթերի մատների ռեֆլեկտորային շարժումներ՝ 

ծավալել ու տարածել ոտնաթաթերի մատները, հեռացնել և մոտեցնել ոտնաթաթերը: 

Ձեռքերով ձգվել դեպի կախված առարկան, դիպչել դրան: Փորի և մեջքի վրա պառկած 

դիրքով ոտքերը հրել հենարանից: 

2.5-3 ամսականից մինչև 5-6 ամսեկանը, պառկել փորին, նախաբազուկի վրա 

հենվելով, իրանը բարձրացնել այդ դիրքով (3-4.5 ամսական): Բարձրացնել ուղղված 



ձեռքերի վրա /5-5.5 ամսական/: Մեջքի վրայից շրջվել կողքի /3.5-4 ամսական/, փորի 

վրա /5-5.5 ամսական/: Փորի վրա պարկած վիճակում շրջվել մեջքի վրա /6 ամսական/: 

Սողալ դեպի խաղալիքները: Մեջքին պարկած և թևերի տակից բռնած վիճակում ծալել 

և ուղղել ոտքերը: Մեջքին պարկած ծալել և ուղղել ձեռքերը: Կատարելագործել 

առարկաներով կատարվող գործողությունները, ձեռքերն ուղղել դեպի խալիքը, այն 

բռնել և պահել 2 ձեռքով, 1 ձեռքով, խաղալիքը թափահարել, նետել:  

5-6 ամսականից մինչև 9-10 ամսական ակտիվորեն սողալ, ընդունել չորեքթաթ 

դրություն: Սողալ և իջնել թեք <<բլրակից>>:  Նստել 2 կամ 1 ձեռքի օգնությամբ: 

Ինքնուրույն նստել՝ պառկած վիճակից և հակառակը: Օգնել կանգնելու 2 կամ 1 ձեռքով 

բռնած: Քայլել օգնությամբ՝ թեևերի տակից բռնած: Կանգնել և նստել ձեռքերով բռնելով 

հենարանից: Առարկաների տեղափոխում ձեռքից-ձեռք, թափահարել, նետել, 

հարվածել: Սեղմել ռետինի խաղալիքը, գլորել գնդակները, դնել հանել և հագցնել փոքր 

առարկաները մեծերի մեջ: Կատարել <<Ծափիկ-Ծափիկ>> ձեռքերը մեկնել, փոխանցել 

առարկան, նստել, բարձրանալ մեծերի հրահանգով: 

9-10 ամսականից  կատարելագործել նախկինում յուրացրած շարժումները՝ 

սողալ, մագլցել և իջնել <<բլրակից>>, կքանստել և կանգնել, բարձրանալ ոչ բարձր 

առարկաների վրա /արկղ/ և իջնել դրանց վրայից, անցնել գերանի վրայով: Առանց 

հենվելու և բռնելու որևէ առարկայից նստել: Կանգնած դրությամբ թեքվել և ուղղվել 

առանց ոտքերը շարժելու: Կարողանալ տիրապետել ինքնուրույն քայլքի, մեկ 

առարկայի վրայից անցնել մյուսին: Ձեռքերով հենարանից բռնած բարձրանալ և իջնել 

աստիճանի և <<բլրակի>> վրայից: Քայլել մեծի ցույց տված ուղղությամբ: Քայլել 

գլորակի հետևից: Կարողանալ ակտիվ գործողություններ կատարել առարկաներով 

որոշակի արդյունքի համար, մեկ առարկան դասավորել մյուսի մեջ, բացել և փակել 

արկղի կափարիչը, օղակն անցկացնել ձողի վրա և հանել, մեկ առարկան գցել մյուսի 

վրա: Խաղալիքներով կատարվող գործողություններում հասնել ինքնուրույնության: 

Կատարել պարային պարզ շարժումներ՝ ուրախ, առույգ և հանգիստ, 

նվագակցությամբ: 



2. 1-3 տարեկան 

Ճիշտ (տարիքային հնարավորությունների սահմանում) կատարել 

կենսականորեն անհրաժեշտ բավական շարժողական գործողություններ 

(մարմնամարզական տարրական վարժությունների ձևով, այդ թվում առարկաներով), 

տեղաշարժվել խառը հենումով, քայլել, վազել, մագլցել, ցատկել, գործողություններ 

կատարել առարկաներով,ճիշտ կողմնորոշվել տարածության և ժամանակի մեջ, 

կարողանալ համագործակցել պարզ զուգավարժություններում և խմբակային 

շարժախաղերում, ունենալ ճիշտ կեցվածք: 

3. 3-7 տարեկան 

-լուծել տվյալ տարիքին հատուկ շարժողական խնդիրներ՝ օգտագործելով 

արդյունավետ միջոցներ (քայլք, վազք, ցատկեր, մագլցում հեծանվով, դահուկներով 

տեղաշարժվել նետումներ նպատկակետին), 

-կատարել մարմնամարզական և պարային մատչելի վարժություններ, 

գիտակցված համագործակցել շարժախաղերում և մարզախաղերում, 

-կատարել տվյալ տարիքի համար նախատեսված ֆիզիկական 

պատրաստականության այնպիսի վարժություններ, որոնք պահանջում են 

շարժումների համաձայնեցում , արագային և արագաուժային ունակություններ, 

դիմացկունություն եւ ճկունություն, 

-ունենալ սկզբնակաև գիտելիքներ ֆիզիկական կուլտուրայի բնազավառից, 

անձնական հիգիենայից, ինքնասպասարկման. անվտանգության կանոնների 

տարրական հմտություններ և ֆիզկուլտուրայի գույքը խնամելու տարրական 

ունակություններ: 

Նշված պահանջների կատարման արդյունավետությունը պայմանավորված է 

համալիր ծրագրում նախատեսված ուսումնական նյութի յուրացումից: Ֆիզիկական 

ղաստիարակության համալիր ծրագիրը կազմված է 3 մասից. 

1. Ֆիզկուլտուրային- առողջարարական միջոցառումներ մանկապարտեզի օրվա 

ռեժիմում. 



2.Ֆիզիկական կուլտուրայի պարապմունքներ. 

3.ակտիվ հանգիստ: 

Ծրագիրի առաջին մասում շարադրված են ֆիզկուլտուրային առողջարարական 

այն միջոցառումները, որոնք իրականացվում են մանկապարտեզի օրվա ռեժիմում 

(առավոտյան մարմնամարզություն, ֆիզկուլտրոպե, շարժախաղեր եւ ֆիզիկական 

վարժություններ զբոսանքներին ):Եթե մանկապարտեզն ունի հնարավորություններ, 

ապա նպաաակահարմար է անցկացնել լողի պարապմունքներ: Ծրագրում լողի 

պարապմունքների ուսումնական նյութ չի արվում, քանի որ պարապմունքները 

անցկացվում են լողի մասնագետները: 

Թեև ծրագրում շարժածաղեչի բաժինը շարադրված է կոնկրետ խաղերի 

անվանումներով, այն «վերևից» պարտագրվող թեմա չէ: Դաստիարակները պետք է 

տեղ տան նաև այնպիսի պահերին, որոնք կմեծացնեն երեխայի սեփական 

հղացումների ստեղծագործական իրացման ազատությունը: Դաստիարակը պետք է 

հաճախակի ներգրավի խաղերին, բայց որպես խաղընկեր: 

Համալիր ծրագրի երրորդ մասը՝ ակտիվ հանգիստը, ընդգրկում է 

ֆիզկուլտուրային ժամանց, ֆիզկուլտուրային տոներ, նավասարդյան խաղեր, 

երեխաների ինքնուրույն շարժողական գործունեության բաժինները: 

 

Թեմա3 

Նախադպրոցական տարիքի երեխաների ֆիզիկական 

դաստիարակության միջոցները 

 Նախադպրոցականների ֆիզիկական դաստիարակության խնդիրները լուծելու 

համար կիրառվում են տարբեր միջոցներ՝ հիգիենիկ գործոններ, բնության բնական 

ուժեր,ֆիզիկական վարժություններ և այլն: 

Այս ամենի համալիր կիրառումը բազմակողմանիորեն ազդում է օրգանիզմի վրա 

և նպաստում երեխաների ֆիզիկական դաստիարակությանը: 



Հիգիենայի համալիրը ներառում է օրվա, մարմնի և միջավայրի մաքրությունը, 

ֆիզկուլտուրային հանդերձանքը, քնի և սննդի ռեժիմի պահպանումը, շարժողական 

ակտիվությունը և հանգիստը: 

Մարդու առողջությունն անհնար է պատկերացնել առանց լիարժեք սննդի: 

Երեխան ստնալով լիարժեք սնունդ, ճիշտ է զարգանում և ձևավորվում է ներդաշնակ: 

Երկարատև, առողջ քունն ապահովում է հանգիստը, բարձրացնում 

աշխատունակությունը, բարելավում նյարդային համակարգի գործունեությունը: 

Բնակարանի և դասասենյակի ճիշտ լուսավորությունը, համապատասխան 

ընտրված կահույքը, մարզադահլիճի գույնը, նպաստում են աչքերի 

հիվանդությունների կանխարգելմանը, ճիշտ կեցվածքի ձևավորմանը: 

Օրվա ռեժիմի պահպանումը և շարժողական ակտիվությունը նպաստում են 

երեխայի կազմակերպվածության և կարգապահության բարձրացմանը, սովորեցնում 

են վարժվել աշխատանքում և հանգստի ընթացքում սահմանված ռեժիմին. 

Հիգիենիկ պայմանները սահմանված են բժշկական հանձնարարականներով, 

երաշխավորություններով, երբ երեխան գտնվում է մանկապարտեզում կամ տանը: 

Բնության բնական ուժերը (արև, օդ, ջուր) բարձրացնում են օրգանիզմի 

ֆունկցիոնալ հնարավորությունները և աշխատունակությունը: Սրանք մեծ 

նշանակություն ունեն օրգանիզմի կոփման, մարմնի ջերմականավորման հարցերում: 

Բնական գործոնների կիրառումը ֆիզիկական վարժությունների հետ միասին 

բարձրացնում են նյութափոխանակության գործընթացները: 

Սկսած հինգ տարեկանից նախադպրոցականների ֆիզիկական 

դաստիարակության միջոցների կազմի մեջ են մտնում սպորտային վարժությունների 

պարզեցված ձևերը (դահուկներով առաջխաղացումը, լողը, գնդակով տարբեր տիպի 

խաղերը, չմուշկներով սահելը): 

Ֆիզիկական վարժություններ - Ֆիզիկական վարժությունները ֆիզիկական 

դաստիարակության հիմնական միջոցներն են: Դրանք կիրառվում են առողջարական 

և դաստիարակչական խնդիրների լուծման, երեխայի համակողմանի զարգացման 



համար: Ֆիգիկական վարժություններն արդյունավետ միջոցներ են 

հիվանդությունների կանխարգելման և օրգանիզմի հոգեֆիզիկական վիճակի 

բարելավման համար: 

Ֆիզիկական վարժությունների առաջացումն  արմատներով գնում է հեռավոր 

ժամանակներ: Դրանք անմիջականորեն կապված են մարդու կենսականորեն կարևոր 

բնազդների պահանջմունքների հետ (սննդի հայթայթում, բնակարան-կացարան, 

ջերմություն, տոհմի շարունակություն, շարժում և այլն): 

Մարդու զարգացմանը զուգընթաց կատարելագործվեցին նաև նրա շարժումները: 

Ֆիզիկական վարժությունների ձևավորման հարցում կարևոր դեր խաղացին 

աշխատանքային գործունեությունը, որսորդությունը, նույնիսկ պատերազմները: 

Գոյատևման համար մարդուն անհրաժեշտ էր կատարելագործել իր 

հոգեֆիզիկական ընդունակությունները (ուժը, արագաշարժությունը, ճարպկությունը, 

ճկունությունը, դիմացկունությունը): Որսից առաջ մարդը քարի կամ հողի վրա 

երևակայությամբ նկարել է այն կենդանուն, որին նա պետք է որսար: Նա նշել է 

հատվածները և արձակել նետը կամ նիզակը՝  խոցելով երևակայական զոհին: 

Սրա շնորհիվ մարդը ձեռք է բերել մարզումային փորձ, կամային որկաներ և 

անհրաժեշտ հմտություններ: Մարդը միշտ ձգտել է շարժման, շարժողական 

ակտիվության: Ֆիզիկական վարժությունների առաջացումը նպաստել են  

աշխատանքային գործողությունները: 

Մարդկային հասարակության զարգացմանը զուգընթաց՝ բարդ շարժողական 

շարժողական գործողություններն մասնատվեցին առանձին զործողությունների, 

որոնք հետագայում կիրառվեցին ֆիզիկական դաստիարակության մեջ՝  որպես 

վարժություններ(վազք, նետումներ, ցատկեր): Մշակվեցին վարժություններ առանձին 

մկանախմբերի համար: Դրանք կատարվում էին առարկաներով և առանց 

առարկաների լայն տարածում գտան շարժական խաղերը, իսկ հետո աստիճանաբար 

ի հայտ եկան սպորտային խաղերը: 



Ֆիզիկական  բառն արտահայտում է կատարվող աշխատանքի բնույթը, ի 

տարբերություն մտավորի ներքուստ արտահայտվում է ժամանակի և տարածության 

մեջ մարդու մարմնի և դրա մասերի փոխներգործությամբ: 

Վարժություն  բառը ֆիզիկական դաստիարակության տեսությունում և 

պրակտիկայում ունի երկակի նշանակություն: Սրանով որոշվում է շարժողական 

գործողությունների կատարման գործընթացը: 

Ֆիզիկական վարժությունների ձևերին են դասվում միայն այն շարժողական 

գործողությունները, որոնք ուղղված են ֆիզիկական դաստիարակության խնդիրների 

լուծմանը և ենթարկվում են դրա օրինաչափություններին: 

Ֆիզիկական վարժությունների ձևը և բովանդակությունը: Ֆիզիկական 

վարժությունների բովանդակությունը կազմում է նրանում պարունակող բոլոր այն 

շարժողական գործողությունների և տարրերի ամբողջությունը, որոնք կատարվում են 

օրգանիզմի ֆունկցիոնալ համակարգերում, վարժությունների ընթացքում՝ որոշելով 

դրանց ազդեցությունը: Այս գործընթացները բազմաբնույթ են, կարող են դիտվել որպես 

հոգեբանական, ֆիզիոլոգիական, բիոմեխանիկական բնագավառների 

բաղկացուցիչներ: 

Հոգեֆիզիոլոգիական տեսակետից ֆիզիկական վարժությունները դիտվում են 

որպես ազատ շարժումներ, որոնք, ըստ Ի.Մ. Սեչենովի, կառավարվում են մտքով և 

խելքով: 

Ֆիզիկական վարժությունների արդյունավետությունը կախված է արդյունքների 

կանխատեսումից, շարժումների կատարման եղանակների ընտրությունից: 

Ֆիզիկական վարժություններն ակտիվացնում են սիրտ-անոթային, շնչառական, 

նյարդային համակարգերի աշխատանքը, պահանջում կամային ջանքեր, 

կարգավորում հուզական ոլորտը: 

Ֆիզիկական դաստիարակության գործընթացի կազմակերպման ընթացքում 

դրանք ընտրվում են կրթական, առողջարարական և դաստիարակչական 



տեսանկյունից (շարժողական գործողությունների, ունակությունների, 

հմտությունների ձևավորում, հոգեֆիզիկական որակների զարգացում): 

Ֆիզիկական վարժությունների ձևը ներքին և արտաքին կողմերի դրսևորումն է 

Ներքին կողմը բնութագրվում է վարժության կատարման ընթացքում օրգանիզմում 

տարբեր գործընթացների փոխադարձ կապով: Արտաքին կողմը տեսանելի ձևն է, որը 

բնութագրվում է շարժման տարածական և ժամանակային դինամիկ բնութագրիչների 

հարաբերակցությամբ: Վարժությունների ձևը և բովանդակությունը փոխկապակցված 

են իրար հետ: 

Ֆիզիկական վարժությունների կատարման տեխնիկան: Շարժման 

նպատակային արդյունքը կախված է ոչ միայն բովանդակությունից, այլ նաև 

վարժությունների կատարման տեխնիկայից: 

Ֆիզիկական վարժությունների տեխնիկան  շարժումների կատարման եղանակն 

է, որի օգնությամբ առավել աևդյունավետ է լուծվում շարժողական խնդիրը: Օրինակ, 

կարելի է վազել տարբեր արագություններով, տարբեր ձևերով (ազդրերի վեր 

բարծրացմամբ, մեջքով առաջ և այլն) կատարման եղանակների և կենսական 

իրավիճակների ընտրությանն ազդում է արդյունավետության վրա: 

Ֆիզիկական վարժությունների տեխնիկան կատարելագործվում է մշտական 

մարզումների ազդեցությամբ: Շարժումների տեխնիկայի արդյունավետության 

գնահատման չափանիշը շաժողական խնդիրների լուծման որակական և քանակական 

արդյունքներն են մարզասարքերի կիրառումը, կենսամեխանիկական 

օրինաչափությունների հաշվառումը: Ֆիզիկական վարժությունների տեխնիկայում 

առանձնացվում են հիմքը, որոշիչ օղակը և մասնիկները: 

Տեխնիկայի հիմքը վարժության գլխավոր տարրերն են, որոնք անփոփոխ են և 

պարտադիր շարժողական խնդիրների լուծման համար: 

Տեխնիկայի հիմնական օղակը վարժության առավել կարևոր մասն է, օրինակ 

տեղից հեռացատկում երկու ոտքով հրումը: 



Տեխնիկայի մասնիկները վարժության երկրորդական 

առանձնահատկություններն են, որոնք կարող են փոփոխվել չխախտելով տեխնիկան: 

Դրանք կախված են անձի անհատական առանձնահատկություններից, ջանքերից, 

հուզակամային որակներից: 

Ֆիզիկական դաստիարակության մեթոդիկայում կարևոր տեղ է տրվում 

շարժողական գործողությունների կինեմատիկական բնութագրերին: Սրան են 

վերաբերում տարածական, տարածաժամանակային, ժամանակային, ռիթմիկ և 

դինամիկ բնութագրերը: 

Շաոժողական գործունեություններհ տարածանան ընութագիրը: Մարդը շարժումը 

կատարում է տարածության մեջ: Տարածական բնութագրին են վերաբերում ելման 

դրությունը, վարժություն կատարելիս մարմնի դրությունը, մասերը և շարժման 

հետագիծը: 

Ելման դրությունն արտահայտում է գործողություն կատարելու 

պատրաստականությունը: Վարժությունների արդյունավետությունը կախված է 

արտաքին և ներքին ուժերի համագործակցությունից և լիարժեք օգտագործումից, 

այսինքն, թե կատարողը որքանով է արդյունավետ կիրառում ներքին և արտաքին 

ուժերը, որոնք ապահովում են շարժումը: Ընդունված ելման դրություններն 

առավել բարենպաստ պայմաններ են ստեղծում վարժությունների ճիշտ կատարման 

համար և ապահովում են հետագա գործողության արդյունավետությունը, մարմնի 

կեցվածքի և մասերի բարեհաջող դրությունից է կախված կատարվող 

վարժությունների արդյունավետությունը: 

Փոխելով մարմնի կամ նրա մասերի դիրքերը՝ կարելի է պարզեցնել կամ 

բարդացնել վարժությունները, ուժեղացնել կամ նվազեցնել առանձին մկանների 

բեռնվածությունը կամ կարգավորեւ դրանք: Մարմնի ելման դրության վիճակում, 

պայմաններում օրգանիզմում նկատվում է ստատիկ լարվածություն: 

Երեխայի հետ աշխատանքում կիրառվում են տարբեր ելման դրություններ 

ոտքերը միասին ձեռքերը գոտկատեղին, կանգ ոտքերը կողմ լայն, նեղ: 



Շարժումների հետագիծ: Մարմնի մասերի շարժման ճանապարհն անվանում են 

հետագիծ: Դրանից է կախված շարժողական խնդրի հաջող կատարումը: Հետագծում 

առանձնացվում են շարժման ձևը, ուղղությունը և շարժման լայնույթը (ամպլիտուդան): 

Առանձնացվնում են ուղղագիծ և կորագիծ հետագծի ձևերը: Ուղղագիծ ձևերը 

կիրառվում են երբ անհրաժեշտ է լինում կարճ ժամանակում զարգացնել մարմնի որևէ 

մասի առավելագույն արագությունը: 

Իներցիան հաղթահարելու համար կորագիծ ձևով շարժոումները չեն պահանջում 

լրացուցիչ մկանային ջանքեր: Հետագծի արտահայտությունը կախված է շարժվող 

մարմնի քաշից, որքան ծանր է,  այնքան ձևը պարզ է, օրինակ՝ ձեռքերի շարժումներն 

ավելի բազմազան են, քան ոտքերինը: 

Շարժումների ուղղությունը որոշվում է սեփական մարմնի դրությունով 

հարաբերությամբ): Սրանք ընդունված է անվանել զուգահակադիր եզրույթներով- 

վերև- ներքև, աջ-ձախ, առաջ-հետ: 

Շարժումների ամպլիտուդան (լայնույթը) - մարմնի մասերի տեղափոխման 

ճանապարհի մեծությունն է: Սա կարող է որոշվել պայմանական մեծություններով 

(աստիճաններով),գծային չափումներով (քայլի երկարություն), պայմանական 

նշանակությամբ  (կիսակքանիստ): 

Շարժումների տատանումը կախված է ոսկրերի կառուցվածքից, մականների, 

հանգույցների էլաստիկությունից: Այն, ինչը հանգեցնում է մկանների կծկումների, 

կարող է կոչվել ակտիվ: Կարևոր պայման է նաև սեփական մարմնի կողմնորոշումը: 

Շարժունակությունը, արտաքին ուժերի կողմից տատանումը, կոչվում է պասսիվ: 

Պասսիվ շարժման մեծությունն առավել ակտիվ է: Եթե չափազանց ավելացվի 

տատանումը, ապա կարելի է վնասել մկաններն ու կապանները: 

Տարածաժամանակային բնութագրերն են ՝ արագությունը և արագացումը: 

Շարժման արագությունը որոշվում է այն ճանապարհի մեծությամբ, որ անցնում 

են մարմնով կամ նրա մասերով: Ֆիզիկական վարժությունների կատարման ժամանակ 

տարբերակվում են ամբողջ մարմնի և մարմնի առանձին մասերի շարժման 



արագությունները: Եթե ժամանակավոր բնութագրերը չհամապատասխանեն 

շարժողական խնդիրների պահանջներին, ղրանց կատարումը կդառնա դժվարին կամ 

անհնար: Ֆիզիկական դաստիարակության գործընթացում երեխային պետք է 

սովորեցնել կառավարել շարժման արագությունը, ավելացնել կամ դանդաղեցնել այն: 

Ժամանակային բնութագրերին են վերաբերում վարժությունների կատարման 

տևողությունը, նրա առանձին տարրերի ստատիկ դիրքերը, շարժման տեմպը և այլն: 

Յուրաքանչյուր վարժություն կատարվում է որոշակի ժամանակի ընթացքում: 

Վարժություննների կատարման տևողությամբ և նրա առանձին տարրերով կարելի է 

որոշել ընդհանուր բեռնվածության ծավալը և կարգավորել այն: Մեծ նշանակություն 

ունի շարժումների տեմպը, որը շարժումների քանակն է միավոր ժամանակի 

ընթացքում կամ շարժումների ցիկլերի կրկնման հաճախականությունը: Շարժումների 

տեմպի փոփոխությունը հանգեցնում է ֆիզիկական բեռնվածության կամ 

թերբեռնվածության: Նախադպրոցական տարիքի երեխաները վարժությունները 

կատարում են հանդարտ տեմպով: Տեմպի ավելացումը բարձրացնում է օրգանիզմի 

բեռնվածությունը: Յուրաքանչյուր երեխայի մեջ կա իր անհատական շարժումների 

տեմպին համապատաասխան շարժում: Դա կախված է երեխայի նյարդային 

համակարգից, խառնվածքից, հասակից, քաշից և այլն: 

Վարժությունների համակարգված կատարմամբ կարելի է երեխաներին 

սովորեցնել հարմարվել ընդհանուր տեմպին: 

Ռիթմիկ բնութագրերին:  Ռիթմը կյանքի պայմաններից մեկն է: Սա արտահայտվում 

է բնական բոլոր երևույթներում: Յուրաքանչյուր շարժում կատարվում է որոշակի 

ռիթմում, ռիթմի հիմքը կազմում Են շեշտադրման օրինաչափ հերթագայությունները: 

Բ.Մ. Տեպլովի հավաստմամբ՝  ժ. Պալկրոգի պնդմամբ՝ յուրաքանչյուր ռիթմ շարժում է: 

Յուրաքանչյուր երեխա ունի իր առանձնահատուկ ռիթմը: Ոիթմիկ շարժումները 

երեխային դուր են գափս: Նա հաճույքով ցատկում է պարանի վրայից, ծափահարում 

արտասանում, մարմինը համաչափ շարժում: Ֆիզիկական վարժությունների 

համակարգված պարապմունքների արդյունքում կարելի է փոփոխել շարժումների 



հարաբերակցությունները: Ռիթմիկ շարժումները կատարվում են թեթև,  

տևական հոգնածություն չեն առաջացնում: 

 

 

Թեմա 4 

Ֆիզիկական դաստիարակության կազմակերպման ձևերը 

նախադպրոցական կրթական հաստատություններում 

 
Ֆիզիկական դաստիարակության կազմակերպման ձևերը – դրանք երեխայի 

տարաբնույթ կրթադաստիարակչական համալիրներն են, որի հիմքում ընկած է 

շարժողական ակտիվությունը: 

Կիրառելով շարժողական գործունեության տարբեր ձևեր, ստեղծվում է օպտիմալ 

շարժողական ռեժիմ, որն անհրաժեշտ է լիարժեք ֆիզիկական զարգացման և երեխայի 

առողջության ամրապնդման համար: 

Երեխայի շարժողական գործունեության կազմակերպման ձևերին են 

վերաբերվում. 

1. ֆիզկուլտուրային պարապմունքները, 

2. ֆիզկուլտ-առողջարարական աշխատանք՝ օրվա ռեժիմում, առավոտյան 

մարմնամարզություն, զբոսանքի ընթացքում՝ շարժական խաղեր և 

ֆիզիկական վարժություններ, վարժություններ ցերեկային քնից հետո, 

կոփման միջոցառումներ; 

3. երեխաների ինքնուրույն շարժողական գործունեություն, 

4. ակտիվ հանգիստ, տուրաիստական զբոսանքներ, ֆիզկուլտուրային 

ժամանց, ֆիզկուլտուրային տոնահանդեսներ, առողջության օրեր, 

արձակուրդներ; 

5. տնային հանձնարարություններ: 



Բոլոր ձևերը նպաստում են ֆիզիկական դաստիարակության խնդիրների 

համալիր լուծմանը: Սակայն ձևերից յուրաքանչյուրը լուծում է իր հատուկ խնդիրները 

և ունի իր առանձնահատկությունները: 

Ֆիզկուլտուրային պարապմունք - ֆիզիկական վարժությունների ուսուցման 

կազմակերպված, համակարգված հիմնական ձևն է: Այս ձևն առաջատար է 

համարվում շարժողական ունակությունների, հմտությունների ձևավորման հարցում, 

ստեղծում է բարենպաստ պայմաններ տիրապետելու ֆիզիկական վարժությունների 

կատարման կանոններին և օրինաչափություններին, աջակցում է երեխաների 

բազմակողմանի ընդունակությունների զարգացմանը: 

Ֆիզկուլտուրային պարապմունքները հնարավորություն են տալիս ապահովել 

նյութի գիտակցական յուրացում, երեխային հանգեցնել ընդհանրացումների, որոնք 

կապված են շարժողական գործողությունների տիրապետելուն և կիրառմանը: 

Առանց ընդհանրացման անհնար է տեղաշարժը դեպի վարժությունների ճիշտ 

կատարում: 

Ֆիզկուլտուրային պարապմունքները թույլ են տալիս նախադպրոցականներին 

սովորեցնել ինքնուրույնաբար ստեղծել պայմաններ շարժողական գործողությունների 

համար, կատարել բարդ շարժումներ, ձևավորել և զարգացնել ինքնակազմակերպման 

հմտություններ, դաստիարակել հետաքրքրություն և ձգտում՝ ակտիվ 

գործողությունների հարցում, դրանով ապահովել հիմք՝  հետաքրքիր և բովանդակալից 

գործունեության համար: 

Ֆիզկուլտուրային պարապմունքները նպաստում են նախադպրոցականների 

մոտ ուսումնական գործուենության հմտությունների ձևավորմանը: Երեխաները 

պարապմունքների ազդեցության ներքո սովորում են մտապահել գործողությունների 

ծրագիրը, ղեկավարվել դրանով՝ վարժություններ կատարելիս: 

Հատուկ կազմակերպված ֆիզկուլտուրային պարապմունքներն անցկացվում են 

ըստ ծրագրի բաժինների և որոշակի հաջորդականությամբ: Պարապմունքները 

կառուցվում են համաձայն սահմանված պլանի, որը թույլ է տալիս չափավորել 



ֆիզիոլոգիական բեռնվածությունը: Սա նպաստում է օրգանիզմի 

դիմադրողականության բարձրացմանը: 

Ֆիզկոււտուրային պարապմունքները նախադպրոցական հաստատություններ 

են մտել 20-րդ դարի 50-ականներին: Սկզբում դրանք կոչվել են մարմնամարզական 

պարապմունքներ և շարժական խաղեր: Հետո ընդլայնվեց ֆիզիկական 

վարժությունների ցանկը: Ապացուցվեց, որ շատ սպորտային վարժություններ (լող, 

դահուկավազք, չմշկասահք, բասկետբոլ, թենիս, բադմինտոն) օգտակար են 

նախադպրոցականների համար և ներդրվեց համակարգ: 

XX դարի 70-ականներին հետազոտողներ Ա.Վ. Կենենմանը, Գ.Պ. Լեսկովը 

համոզիչ ապացուցեցին, որ ուսուցման ընթացքում կարևոր է երեխաներին տալ 

գիտելիքներ շարժումների կատարման տեխնիկայի վերաբերյալ, որպեսզի 

շարժողական կարողությունների և հմտությունների ձևավորումն իրականացվի ավելի 

արագ: Պարապմունքները սկսեցին կոչվել ֆիզկուլտուրային, որը ենթադրում է 

նախադպրոցականներին փոխանցել հասարակական-պատմական փորձը, 

շարժումների կատարման կուլտուրան: 

Պարապմունքների բովանդակությունն է կազմում երեխաներին հասանելի բոլոր 

ֆիզիկական վարժությունների ձևերը, հիմնական և պարային շարժումները, շարային, 

ընդհանուր զարգացնող, սպորտային վարժությունները, շարժական և սպորտային 

խաղերը: 

Ֆիզկուլտուրային պարապմունքների կառուցվածքում առանձնացվում են երեք 

մասեր ներգրավիչ-նախապատրաստական, հիմնական, որի ընթացքում լուծվում է 

ծրագրավորված համալիր խնդիրներ և եզրափակիչ: 

Պարապմունքներն անցկացվում են շաբաթը 3-5 անգամ, պարապմունքների 

տևողությունը կախված է տարիքից, ֆիզիկական պատրաստության աստիճանից, 

առողջությունից: Նախատեսվում է փոքրերի համար 15-20 րոպե, միջին խմբի համար 

20-25 րոպե, ավագ խմբի համար 25-30 րոպե և ղպրոցին նախապատրաստվող խմբի 

համար 30- 35 րոպե: 



Ներգրավիչ մասի խնդիրներն են, երեխաների ուշադրությանը կենտրոնացնել 

կատարվող շարժողական գործողությունների և երեխաների կազմակերպման վրա 

Ներգրավիչ մասի բովանդակության մեջ մտնում են վարժություններ հիմնական 

շարժումների, վազք, քայլք, քայլք թաթերի վրա, կրունկների, վազք և քայլք՝ փոխելով 

ուղղությունը, քայլք առարկաների միջով: 

Հիմնական մասի խնդիրներն  են շարժողական կարողությունները և 

հմտությունները, զարգացնում են շարժողական որակները, լուծվում է նոր վարժության 

ուսուցման խնդիրները, կրկնվում և ամրապնդվում են անցած դասերը: 

Պարապմունքի հիմնական մասի բովանդակությունն են կազմում հիմնական 

շարժումները (վազքը, ցատկերը, նետումները, ձգումները), մեծ շարժունակությամբ 

խաղերը, խաղ-էստաֆետաները և այլն: Հիմնական մասում կարող են սովորեցնել նաև 

ավելի բարդ, ընդհանուր զարգացնող վարժություններ: 

Եզրափակիչ մասում լուծվում են այն խնդիրները, որ պետք է երեխաների 

օրգանիզմն աստիճանաբար բերել հանգիստ ֆիզիոլոգիական վիճակի իջեցվում է 

ֆիզիկական բեռնվածությունը, որի համար օգտագործվում են քայլքը, շնչառական 

վարժությունները, ուշադրության հանձնարարությունները, քիչ շարժական խաղը, 

խմբապարերը: 

Պարապմունքի ժամանակը բաշխվում է հետևյալ կերպով՝ ներգրավիչ մաս - 2-6 

րոպե, հիմնական մաս՝ 15-25 րոպե, եզրափակիչ՝ 2-3 րոպե: Յուրաքանչյուր մասի 

խնդիրը կախված է դրված խնդիրներից, երեխաների տարիքից և 

պատրաստվածությունից: 

Ներգրավիչ մասից հետո սրտի պուլսի հաճախականությունը չպետք է 

հաճախանա 20-25%-ից ավելի, հիմնական մասից հետո 50%-ից ավելի, 

շարժախաղերից հետո այն կարող է արագանալ 70-90%-ից մինչև նախնական 

մակարդակը: 

Պարապմունքների ժամանակ շարժողական ակտիվության ծավալը փոքրերի 

խմբի համար կազմում է 900-1500 քայլ, միջին և մեծերի խմբերի համար 1400-2500 քայլ 



է: Պարապմունքների արդյունավետությունը ֆիզկուլտուրայում գնահատվում 

որոշումներով, երբ լուծվում է առողջարարական, կրթական և դաստիարակչական 

խնդիրները: Երեխաների շարժողական ակտիվությունը պարապմունքների ժամանակ 

բարձրացնելու համար կիրառվում են մի խումբ հնարներ. 

1. Հստակություն,  դաստիարակի կարճ խոսքը, 

2. երեխարների կազմակերպման ավելի ռացիոնալ եղանակի օգտագործում 

(խմբային, ճակատային), 

3. շարժումների բազմակի կրկնություն, 

4. ֆիզկուլտուրային հանդերձանքի առավել արդյունավետ օգտագործում: 

Բարոյական և աշխատանքային դաստիարակությունն իրականացվում է 

կախված իրադրությունից պարապմունքների ժամանակ և հատուկ իրադրությունների 

ստեղծումից: Գեղագիտական դաստիարակությունն իրականացվում է, երբ հաշվի է 

առնվում ներքին ձևը, երեխաների և դաստիարակների հագուստը, հանդերձանքը, 

երաժշտության օգտագործումը: 

Ֆիզկուլտուրայի պարապմունքների անցկացման մեթոդիկան ֆիզիկական 

վարժությունների ընտրությունը պարապմունքներին: Ֆիզիկական վարժությունների 

յուրացման, տիրապետման արագությունը կախված է դրանց հաջորդականության 

սկզբունքի խիստ պահպանումից: Հաջող ուսուցման հիմքը մանկավարժի կողմից ճիշտ 

կազմված ծրագիրն է, որում յուրաքանչյուր հաջորդ ուսուցանվող շարժում հենվում է 

նախորդ հմտության վրա, հիմնվում նյութի գիտականորեն հիմնավորված 

տեղադրության վրա, ներկայացնում է պլանավորման ամուր համակարգ: 

Վարժությունների ընտրությունն ըստ Յ.Յ.  Ռաուցկիսի, պետք է հիմնվի երեք 

հիմնական սկզբունքների վրա: Նախ և առաջ պետք է հաշվի առնել ընտրության 

ֆունկցիոնալ սկզբունքը, որի դեպքում առանձնանում է առաջատար շարժումը՝ 

կատարելով ուսուցման ֆունկցիա, ճշտում տեխնիկան: Մնացած շարժումները տվյալ 

պարապմունքում կարող են գտնվել ամրապնդման, կատարելագործման փուլում: 



Ընտրության մյուս սկզբունքը անատոմիականն է: Սրա համաձայն, ոչ միայն 

պետք է ընտրվեն ընդհանուր զարգացնող վարժությունները մկանային տարբեր 

խմբերի համար, այլև հիմնական շարժումները պետք է զուգակցվեն մարմնի առանձին 

մասերի վրա ազդելուն: 

Երրորդ սկզբունքը ֆիզիոլոգիականն է: Սա օրգան-համակարգերի վրա 

ազդեցության չափի հաշվառումն է: Որոշ վարժությունների կատարման դեպքում 

տալիս են բարձր ֆիզիկական բեռնվածություն (վազք, ցատկեր, մագլցում), մյուսներն 

ունեն միջին ինտենսիվություն (նետումներ, սողանց, հավասարակշռություն), 

երրորդները ցածր ինտենսիվության վարժություններն են (քայլք, վարժություններ 

տեղում, գնդակով գործողություններ տեղում և այլն): 

Երեխաների  պարապմունքների կազմակերպման ձևերը : Որպեսզի հաջողությամբ 

լուծվեն ուսումնադաստիարակչական խնդիրները, անհրաժեշտ է ընտրել ռացիոնալ 

պարապմունքի կազմակերպման ձևեր: Ֆիզկուլտուրային պարապմունքների 

կազմակերպման համար օգտագործում են տարբեր եղանակներ՝ ճակատային 

(ֆրոնտալ) առանց խմբերի բաժանման, խմբային (դասարանը խմբերի բաժանել), 

անհատական և հերթափոխային ձևերով պարապմունքներ: 

Ճանատային եղանակով պարապմունքի կազմակերպման ժամանակ 

վարժությունները կատարում են միաժամանակ: Վարժությունների միաժամանակյա 

կատարումը բարձրացնում է ֆիզիկական բեռնվածության մակարդակը, նպաստում է 

շարժողական որակների ամրապնդմանը և շարժողական հմտությունների 

ձևավորմանը: Այս եղանակն ունի նաև թերություններ, դա այն է, որ միաժամանակյա 

գործողությունների կատարման ժամանակ դժվարանում է անհատական մոտեցում 

ցույց տալ յուրաքանչյուր երեխայի: Այս եղանակը կիրառվում է պարապմունքի բոլոր 

մասերում: 

Խմբային եղանակը նախատեսում է ամբողջ խումբը բաժանել 3-4 խմբերի, և 

յուրաքանչյուր խումբ ստանում է առանձին հանձնարարություններ: Օրինակ մի խումբ 

նետում է կատարում նշանակակետին, մյուսը քայլում է մարմնամարզական 



նստարանի վրա, երրորդ խումբը գնդակով վարժություն է կատարում, հետո խմբերը 

փոխում են տեղերը (3-4 անգամ): Պարապմունքի այս ձևը զարգացնում է երեխայի 

ինքնուրույնությունը, և դաստիարակին հնարավորություն է տալիս առանձին 

երեխաների հետ աշխատել և անհատական մոտեցում ցույց տալ: 

Խմբային եղանակի տարատեսակներից է հերթափոխայինը, որի դեպքում 

երեխաները կատարում են նույն շարժումը՝ հերթով (միաժամանակ 3-4 հոգի): 

Հոսքային եղանակը  ենթադրում է վարժությունների կատարում մեկը մյուսից 

հետո, մի շարժումից մյուսին անցնելով: Մի շարքի երեխաները ավարտում են ինչ-որ 

շարժում, անցնում այլ շարժումների կատարման, իսկ երեխաների մի մասն էլ նոր է 

սկսում առաջին շարժումը կատարել: Այս եղանակն ապահովում է վարժությունների 

անընդհատ կատարում, ձևավորում է երեխաների մոտ ճկունության ունակություն, 

զարգացնում է շարժումների համակցման ընդունակություն: 

Այս եղանակը հաջողությամբ է լուծում շարժումների ամրապնդման և 

կատարելագործման խնդիրները: 

Անհատական եղանակի դեպքում երեխաները կատարում են մեկ շարժում՝ ըստ 

հերթականության, այս դեպքում դաստիարակը հեշտությամբ կարողանում է ստուգել 

կատարման որակը և տալիս է համապատասխան ցուցումներ: Մնացած երեխաները 

դիտում են կատարումը և նշում են դրական և բացասական կամ սխալ կողմերը: Այս 

եղանակը կիրառվում է այն ժամանակ, երբ պահանջվում է ապահովում (страховка): 

Ֆիզկուլտուրային պարապմունքները բացօթյա պայմաններում: Պարապմունքներն 

անցկացվում են ինչպես մանկապարտեզի շենքում, այնպես էլ բացօթյա 

պայմաններում, որն ապահովում է բարձր առողջարարական արդյունք: 

Այս պայմաններում բացառում են նստած, պառկած դիրքերը, չունեն 

հնարավորություն կիրառել սողալ, որը շատ օգտակար է ողնաշարի և որովայնի 

զարգացման համար: 



Դրսի պարապմունքները թույլ են տալիս երեխաներին սովորեցնել կատարել 

շարժումներ բնական պայմաններում, կիրառել քայլքի տարբեր եղանակներ՝ կախված 

հողածածկույթից - քայլք ավազի, կանաչի, սահող, լպրծուն գետնի վրա: 

Բնական պայմանները հնարավորություն են ընձեռում երեխաներին սովորեցնել 

մագլցել մարզաձողի վրա, կատարել ցատկեր, հրումներ և այլ շարժումներ: 

Ստեղծում են պայմաններ նետումների համար: Հավասարակշռության 

ֆունկցիայի զարգացման համար բնական պայմաններում կիրառվում են գերաններ, 

անվադողեր և այլն: Պարապմունքների ընթացքում հաջողությամբ լուծվում են 

կոփման և ընդհանուր դիմացկունության դաստիարակման խնդիրներ, արտակարգ 

արդյունավետ են բարձրանում օրգանիզմի պաշտպանական ֆունկցիաները: 

Առավոտյան մարմնամարզությունը մանկապարտեզում: Առավոտյան 

մարմնամարզությունն անցկացվում է ինչպես մանկապարտեզում, այնպես էլ դրսում: 

Այս մարմնամարզության տեսությունը և մեթոդիկան մշակվել են Ա.Ն. Մետլովի և 

Սանկտ Պետերբուրգի ֆիզիոլոգների կողմից XX դարի 30-ական թվականներին, 

հիմնական խնդիրը երեխաներին առույգ վիճակի հասցնելն է, ակտիվացնել նրանց 

անցնելու ավելի ինտենսիվ գործունեության: 

Ուժեղանում են բոլոր ֆիզիոլոգիական գործընթացները՝ շնչառությունը, արյան 

շրջանառությունը, նյութափոխանակությունը, բարելավվում է բոլոր օրգանների ու 

համակարգերի սնուցումը, պայմաններ է ստեղծում աշխատունակության 

բարձրացման համար: 

Ամենօրյա վարժությունների անցկացումը նպաստում է մկանային բոլոր խմբերի 

ամրապնդմանը: Առավոտյան մարմնամարզության արդյունավետությունը 

բարձրանում է, եթե այն զուգակցվում է կոփման պրոցեդուրաների հետ: Առավոտյան 

մարմնամարզությունը ստեղծում է կազմակերպված սկիզբ, առույգ տրամադրություն: 

Միջոցներն են՝ պարզ ընդհանուր զարգացնող վարժությունները՝ ջրային 

պրոցեդուրաների համակցմամբ, մերսմամբ /մասսաժ/, կոփմամբ: Տևողությանը 2-4 



տարեկանների համար 5 րոպե է՝ 3-4 վարժություն խաղային նմանակող բնույթի:  4-5 

տարեկանների համար տևողությունը 6-8 րոպե, 6 տարեկանների համար՝ 8-10 րոպե: 

Առավոտյան մարմնամարզության կառուցվածքը կարող է լինել այսպիսին՝ քայլք, 

վազք, վարժություններ ձեռքերի և ուսագոտու մկանների համար, վարժություններ 

իրանի (մեջքի, փորի) համար, վարժություններ ոտքերի համար, կարճատև վազք և 

քայլք՝ վերականգնման նպատակով: Որպեսզի երեխան չձանձրանա այս 

համալիրից, պարբերաբար 7-10 օրը մեկ անհրաժեշտ է փոխել 1-2 վարժությունը: 

Ֆիզկուլտ րոպե:  Ֆիզկուլտ րոպեն կարճ ժամանակում կատարվող ֆիզիկական 

վարժություններն են, անց են կացվում միջին, ավագ և դպրոցին նախապատրաստվող 

խմբերում, պարապմունքների ընդմիջումներին, ինչպես նաև պարապմունքների 

ընթացքում, եթե առկա է լարվածություն, հոգնածություն (մաթեմատիկա, 

նկարչություն, խոսքի զարգացում): 

Ֆիզկուլտ րոպեն նպաստում է դիրքի փոփոխմանը, գործունեության բնույթի 

շարժողական ակտիվությանը: Ցրում է հոգնածությունը, վերականգնում է երեխայի 

զգայական դրական վիճակը: Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ անհրաժեշտ է 

յուրաքանչյուր 20 րոպեն մեկ փոխել գործունեությունը (Ս.Մ. Գրոմբախ): 

Ֆիզիկական վարժությունները բարելավում են արյան շրջանառությունը, սրտի 

աշխատանքը, թոքերի գործունեությունը, նպատում զգայական դրական վիճակի 

ապահովմանը: 

Ֆիզկուլտ րոպեների ընթացքում կարելի է լայնորեն կիրառել ձեռքի դաստակի 

տարբեր վարժություններ, ձեռքերի տարբեր ժեստեր, գնդակներով, ընկյուզով, 

վեցանիստ մատիտով, մերսող գնդակով: 

Ֆիզկուլտ րոպեներում ընդգրկվում են 2-3 վարժություններ ուսագոտու և ձեռքերի 

համար, նաև՝ ձգումներ, թեքումներ, իրանի դարձումներ /Լեսկով Գ. Պ., Նոտկինս Ն. 

Ա./: 

Պարապմուքների միջև ընդմիջումներին երեխաներին առաջարկվում  են 

գնդակով խաղեր, ցատկապարանով, շարժական խաղ-փոխանցումներ և շարժողական 



օպտիմալացման այլ ձևեր: Օրվա երրորդ կեսին՝ քնից հետո, ևս անցկացվում են 

ֆիզիկական վարժություններ՝ քնից 30 րոպե հետո: 

Կոփող միջոցառումներ միակցված ֆիզիկական վարժությունների հետ: 

Նախադպրոցական հաստատություններում երեխաներին կոփելու նպատակով 

օգտագործվում են օդային, արևային վաննաներ, ջրային պրոցեդուրաներ (ջրային 

շփումներ, լող ): 

Բնական գործոնների համալիր կիրառումը երեխաների մոտ մշակում է 

կայունություն արտաքին միջավայրի մի շարք վնասակար ազդեցությունների հանդեպ 

(քամի, անձրև, խոնավ օդ, գերտաքացում): 

Կոփող միջոցառումներն առավել արդյունավետ են, երբ միակցվում են 

ֆիզիկական վարժությունների հետ. ակտիվ մկանային աշխատանքն աջակցում է 

ջերմակարգավորման կատարելագործմանը, դրանով իսկ նպաստում օրգանիզմի 

հարձակողականությանը, արտաքին, շրջակա միջավայրին: 

Արևի այսպիսի բազմակողմանի ազդեցությունն օրգանիզմի վրա պահանջում է  

հատուկ զգուշավորություն: Արևի չափից ավելի լոգնաքի ընդունումը երեխաների մոտ 

կարող է առաջացնել բացասական երևույթներ (գրգռվածություն, քնի խանգարում, 

անոթների կտրուկ լայնացում): 

Արևային լոգանքներ ընդունելու համար նշանակումները կատարում է բժիշկը: 

Շարժական խաղերը և ֆիզիկական վարժությունները զբոսանքի ժամանակ: Երեխայի 

շարժողական գործունեության ճիշտ կազմակերպումն առօրյա կյանքում նպաստում է 

նրա հոգեֆիզիկական առողջության բարելավմանը: 

Առօրյա կյանքում շարժողական հմտությունների կատարելագործումն 

ապահովում է պայմաններ երեխայի շարժողական գործունեության 

ինքնուրույնության զարգացման և ակտիվացման համար: Զբոսանքները նպաստում են 

անձնական և հոգեֆիզիկական որակների զարգացմանը, բարձրացնում 

հետաքրքրությունները շարժողական գործուենության նկատմամբ, ակտիվացնում 



մտավոր և զգայական ոլորտը: Շարժողական գործունեության կազմակերպումը պետք 

է անցկացվի ընկերասիրական, ուրախ մթնոլորտում: 

Շարժական խաղերը և ֆիզիկական վարժությունները անց են կացվում 

մանկավարժի կողմից օրվա տարբեր ժամերին, համապատասխան ընդունված 

ռեժիմի, առավոտյան, օրվա կեսին կամ երեկոյան, զբոսանքի ընթացքում: 

Օրվա ընթացքում խաղերի բաշխումն օրվա, շաբաթվա, ամսվա և այլն, 

ղաստիարակը պլանավորում է օգտագործել բազմազան շարժողական նյութեր, որոնք 

ապահովում են շարժողական հմտությունների կատարելագործումը: 

Շարժողական և խաղային գործունեության կազմկերպումն անցկացվում է հաշվի 

առնելով օրվա ռեժիմը, ժամանակը երեխայի նախորդ գործունեությունը: 

Օրացուցային պլանը կազմելիս պետք է ուշադրություն դարձնել տարվա 

ժամանակը, եղանակային պայմանները, տարբեր շարժումների և շարժողական 

գործողությունների անհրաժեշտությունը: Մանկավարժը պետք է հետևի, որ երեխան 

շատ չտաքանա և չմրսի զբոսանքի ժամանակ: 

Շարժողական գործողությունների ակտիվացման գործում կարևոր դեր է խաղում 

մարգագույքը, որը տեղադրվում է համաձայն եղանակային պայմանների: Անհրաժեշտ 

սարքերի առկայությունը պայմաններ է ստեղծում հիմնական շարժումների (վազք, 

քայլք, մագլցում, ցատկ, նետում) կատարելագործման համար, սպորտային խաղերի, 

վարժությունների, շարժական խաղերի զարգացման համար: 

Զբոսանքի ընթացքում երեխան վարժվում է հեծանիվ վարելուն, դահուկներով 

քայլելուն, չմուշկներով սահելուն, խաղում է սեղանի թենիս, բադմինտոն, բասկետբոլ: 

Այս խաղերն անցկացվում են՝ կախված տարվա ժամանակից և եղանակային 

պայմաններից: 

Ամենօրյա զբոսանքներում անպայման պետք է ընդգրկել գնդակով 

վարժություններ և գնդակով տարբեր, բարդ գործողությունների կատարումներ: 

Էքսկուրսիաների և տուրիստական արշավների կազմակերպումը:  Մանկապարտեզից 

դուրս էքսկուրսիաները և զբոսանքները նպաստում են ճանաչողական խնդիրների 



լուծմանը, իր մեջ ներառում է վարժություններ, որոնք կարելի է երեխայի հետ 

անցկացնել 3-4 տարի: Սրանք աջակցում են առողջության, ֆիզիկական, 

գեղագիտական, բարոյական և մտավոր զարգացմանը: Զբոսանքներն ու 

էքսկուրսիաներն իրականացնում են կանոնավոր, սկսած առաջին փոքրերի խմբից: 

Կոփումը, որպես բարդ պայմանա-ռեֆլեկտորային գործընթաց, պահնաջում է 

սիստեմատիկություն: Կարգավորման բացակայության դեպքում ռեժիմի խախտման 

պայմաններում ժամանակավոր կապերը մարում են: Օրգանիզմը կորցնում է 

արտաքին միջավայրին ընտելանալու կարողությունը: 

Կոփման միջոցառումներն անցկացվում են մեկ տարեկանից սահմանվում են կոփման 

ձևերը, անցկացման ժամանակ, տևողությունը անհրաժեշտ է նաև անհատական 

մոտեցում՝ ըստ բժշկի երաշխավորությունների: 

Կոփման հիմնական միջոցներից է՝ 

1. Օդային լոգանքներ /վաննաներ/: Սրանք ապահովում են օդի անմիջական 

ազդեցությունըմերկ մաշկի մակերևույթի վրա, երեխաների շարժողական 

գործունեության ժամանակ: Առավել նպատակահարմար և բնական օդային վաննայի 

ձև է համարվում առավոտյան մարմնամարզությանը բացօթյա պայմաններում: 

Լոգանքներ երեխան ստանում է նաև ֆիզկուլտուրայի պարապմունթների ընթացբում 

(բացօթյա), հիմնականում' ավագ և դպրոցին նախապատրաստվող խմբերում:  

Ֆիզկուլտուրայի պարապմունքները և առավոտյան մարմնամարզությունը, 

որոնցում ընդգրկված են օդային լոգանքները, ունեն իրենց 

առանձնահատկությունները: Երբ օդային վաննաները երեխաներն ընդունում են փակ 

շինությունում, օդի ջերմաստիճանն աստիճանաբար իջնում է յուրաքանչյուր 2-3 օրը 

մեկ և պետք է թեթևացնել նրանց հագուստը, որն արվում է բժշկի թույլտվությամբ: 

Նման պարապմունքները բարձր արդյունավետ են, երեխաների մոտ ամրապնդվում է 

առողջությունը, նվազում են մրսածությունից սկսվող ինֆեկցիոն հիվանդությունները, 

մշակվում է դիմացկունություն: 



2. Ջրային միջոցառումներ - ջուր լցնելը, ջրային շփումները, դուշը (ցնցուղ), լողը 

(գետում, ջրում, լճում, ծովում): Բժիշկը հաշվի է առնում երեխայի անհատական 

առանձնահատկությունը և նոր նշանակում է միջոցառումները: 

Շփումները  կատարվում են թեթև մասաժների ձևով, ցամքոցով, սկզբից սկսում են 

մարմնի ծայրամասերից, այնուհետև հասնում կենտրոն, շփում են կուրծքը, ձեռքերը, 

մեջքը: Երեխան այդ ընթացքում շարժվում է և չի մրսում: 

Ցնցուղը մանկան օրգանիզմի վրա իր ազդեցությամբ առավել ուժեղ է նախորդից: 

Ջրի հոսքը թարմացնում է մարմինը, բարձրցնում մկանների տոնուսը, գրգռում 

նյարդային համակարգը, ակտիվացնում մկանների աշխատանքը, առաջացնում 

առույգություն: 

Լողանալը, որպես կանոնավոր, ամենօրյա պրոցեդուրա, հիանափ միջոց է 

մանկան օրգանիզմի առողջացման և կոփման համար: Սառը ջուրը, մաքուր օդը 

ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների հետ, և երեխաների շարժումներն 

արտակարգ բարենպաստ ազդեցություն են գործում երեխայի օրգանիզմի, նրա 

նյարդային համակարգի վրա: Այս պրոցեսը պետք է կատարվի շատ զգույշ, նախնական 

կանոնավոր նախապատրաստման ճանապարհով, աստիճանաբար նվագեցնելով 

շփման և ջրի ջերմաստիճանը: 

Կոփման նպատակով լոդը երաշխավորվում է միջին, ավագ դպրոցին 

նախապատրաստվող խմբերի համար: Ջրին ընտելացումը պետք է սկսել 1.5-2 

տարեկանից: Ջրի մեջ քայլքը, ջրից քարեր հավաքելը, խաղալը գնդակով, փչովի 

խաղալիքներով, առաջացնում են դրական հույզեր, դաստիարակում 

համարձակություն: 

Մանրակրկիտ պետք է ուսումնասիրել լողանալու տեղը, միաժամանակ ուշադիր 

հետևել նրանց ջրում եղած ժամանակ, ջրի մեջ թույլատրել լոգանք 3-4 երեխայի: Ջրի 

մեջ գտնվելու տևողությունը յուրաքանչյուր խմբի համար որոշում է բժիշկը: 

Արևային լոգանքներ - Արևը բարերար ազդեցություն է գործում երեխայի օրգանիզմի 

վրա, ամրապնդում ընդհանուր վիճակը, բարելավում փոխանակման գործընթացները: 



Հատկապես օգտակար են ուլտրամանուշակագույն ճառագայթները, որոնք ունեն 

բակտերիցիդ (բակտերիաների զարգացման կանխում), հակառախիտիկ (նյարդային 

համակարգի գործունեությունը բարելավող, փոխանակման գործընթացները 

կարգավորող, ոսկրամկանային համակարգն ամրապնդող), էրիտեմիկ (արյան հոսքը 

մեծացնող, կարմրացնող, արևայրուկի) հատկություններ: Հաշվի առնելով երեխաների 

տարիքային առանձնահատկությունները, երեխայի անհատական 

հնարավորությունները, առողջական վիճակը, անհատական ցուցանիշները, բժշկի 

երաշխավորությունները: 

Դաստիարակն արշավ կազմակերպելիս մանրամասնորեն պատրաստվում է, 

դրանք ծրագրում օրացուցային պլանում: 

Առավել բարենպաստ շրջանն այս միջոցառումների համար ամառն է: 

Դաստիարակը զբոսանքից և էքսկուրսիայից առաջ մանրակրկիտ պետք է 

ուսումնասիրի շրջանը, ճանապարհը, որտեղ պետք է տեղի ունենա զբոսանքը 

(քաղաքում՝ զբոսայգին, պուրակը, այգին, մոտակա անտառը, մարգագետինը, լիճը): 

Որոշվում է երթուղու հեռավորությունը և հանգստի վայրը: 

Զբոսանքներն ու էքսկուրսիաները հնարավորություն են տալիս երեխաներին 

ծանոթացնել հասարակական հաստատություններին, մարզահրապարակներին, 

առողջարարական ճամբարների և մանկական ստեղծագործական կենտրոնների հետ: 

5-7 տարեկանում երեխան արդեն տիրապետում է բավականին մեծ շարժողական 

փորձի, ինքնուրույնության, կազմակերպվածության, որոնք թույլ են տալիս անցկացնել 

տուրիստական զբոսանքներ: 

Կազմակերպման մեթոդիկան: Տուրիստական աշխատանքների շուրջօրյա 

կազմակերպման աշխատանքը մտնում է դաստիարակչական-կրթական 

աշխատանքների պլանի մեջ: 

Էքսկուրսիաներն անցկացվում են գարնանը, ամռանը, աշնանը և ձմռանը: Նշված 

փուլերից յուրաքանչյուրը փոխկապակցված են 3 մասերի՝ նախապատրաստում, 

անցկացում և արդյունքների ամփոփում: 



Նախապատրաստական մասը ստեղծում է երեխաների հոգեբանական և 

շարժողական պատրաստվածություն՝ գործունեության նոր ձևի նկատմամբ: 

Երեխաներին տրվում է անհրաժեշտ գիտեւիքներ, անցկացվում է թեմատիկ զրույցներ: 

Երեխային սովորեցվում է դասավորել պայուսակը, անտառում իրեն պահելու կարգի 

մասին, տեղում կողմնորոշման ձևերին, միջոցներին: 

Տուրիստական արշավների, զբոսանքների ժամանակ երեխայի մոտ ընդլայնվում 

է  բառապաշարը: Տուրիստական զբոսանքների բովանդակությունը բազմազան է: 

Սրանք կարող են ուղղված լինել ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի նշանակության 

պրոպագանդմանը: 

Չնայած տուրիստական արշավի տարբեր բովանդակությանը, անհրաժեշտ է 

ճիշտ միահյուսել ճանաչողական և շարժողական ակտիվությունը, դաստիարակել 

կամային որակներ, մշակել դիմացկունության, կայունության, փոխօգնության, 

միմյանց սատարելու հատկանիշներ: 

Անցկացման մեթոդիկան - Մանկավարժը նախապես որոշում է արշավի երթուղին, 

առաջ շարժման եղանակը: Երթուղին պետք է լինի հնարավորինս հեռու, լինի հեռու 

ճանապարհային հատում-անցամներից. հարմար վայրերով, որոնց դաստիարակը լավ 

ծանոթ է: 

Ծրագրային նյութն ընտրվում է համապատասխան առողջարարական և 

ճանաչողական խնդիրների: Կախված եղանակից՝ դաստիարակը, ծնողների հետ 

համատեղ, ապահովում է հագուստը: Սա մարզահագուստն է, անձրևանոցը, տաք 

կոշիկները: Պատրաստվում է նաև հանդերձանքը (ամանեղեն, կացիններ, բուժ. արկղ, 

վրան): Երեխայի անհատական հանդերձանքի մեց մտնում են պայուսակը, չոր 

սնունդը, ջրամանը, անձեռոցիկները: 

Արշավից առաց դաստիարակը հիշեցնում է երեխաներին արշավի ընթացքում 

վարքագծի հիմնական կանոնները: Բոյոր երեխաները հոգատարություն պետք է 

հանդես բերեն իրենց հետևից և առջևից ընթացողների նկատմամբ լինեն ուշադիր, 



պահպանեն զգուշություն, կազմակերպվածություն, չուտեն անծանոթ մրգեր, 

հատապտուղներ, չկոտրեն թփերը, իրենց հետևից աղբ չթողնեն: 

      Դադարները պետք է կազմեն 30 րոպեից մինչև 2 ժամ: Վերադարձից հետո 

կատարվում է արշավի ամփոփում: 

Անհատական աշխատանք երեխայի հետ : Հայտնի է, որ յուրաքնչյուր երեխա 

անկրկնելի է: Նա ունի նյարդային համակարգի, մարմնակազմության, 

հոգեֆիզիկական զարգացման իր առանձնահատկությունները: 

Առօրյա կյանքում երեխայի դիտարկումը, նրա գործունեության վարքագծի 

վերլուծությունը, զրույցները ծնողների հետ, դաստիարակին թույլ են տալիս ծրագրել 

անհատական աշխատանքի խնդիրները, մեթոդները, բովանդակությունը: Երեխայի 

հետ անհատական աշխատանքի ընթացքում կարևոր դեր են խաղում 

բուժմանկավարժական դիտարկումները, որոնք թույլ են տալիս հաշվի առնել ուժի, 

արագաշարժության, հավասարակշռության, նյարդային համակարգի 

շարժունակության ցուցանիշները: 

Ուժի ցուցանիշների թվում հաշվի են առնվում ֆիզիկական և մտավոր 

աշխատունակության մակարդակը պարապմունքների ընթացքում, աշխատանքում 

հոգնածության վերականգնման արագությունը, դժվարությունների հաղթահարման 

ընդունակությունը, ակտիվությունը պարապմունքների ժամանակ, շարժողական 

հմտություններին տիրապետելու արագությունը: 

Նյարդային գործընթացների հավասարակշռվածության ցուցանիշ է համարվում 

երեխայի հանգիստ տրամադրությունը, նրա բարի դրացիական հարաբերությունները 

երեխաների և մեծերի հետ: 

Դաստիարակը գրանցում է երեխայի հակումները, նրա ընդունակությունները 

որոշակի շարժումներում: Այս առանձնահատկություններն հաշվի առնելով կազմվում 

է երեխայի զարգացման անհատական ծրագիր, որն ուղղված է նրա հոգեֆիզիկական 

որակների և ընդունակությունների դաստիարակմանը: 



Կազմելով պլանը, դաստիարակը հաշվի է առնում երեխայի շարժողական 

հետաքրքրությունները: դաստիարակը Երեխային առաջարկում է տարաբնույթ 

Հաձնարարություններ՝ հիշել, կատարել վարժություններ, կազմակերպել ծանոթ 

շարժական խաղեր:  

Երեխայի հետ անցկացվում է շփման աշխատանք՝ ոտնաթաթի, կեցվածքի 

ուղղման անհրաժեշտության դեպքում, հոգեֆիզիկական և շարժողական որակների 

բարելավման ուղղությամբ: Մանկավարժը ցույց է տալիս և բացատրում է 

վարժությունը, տալիս է նախնական կողմնորոշում, ակտիվացնում շարժումների 

նկատմամբ գիտակցական վերաբերմունքը: 

Այսպիսով, երեխայի հետ սիստեմատիկ անցկացվող անհատական աշխատանքն 

ապահովում է նրա շարժումների բարելավմանը, ֆիզիկական և անհատական 

որակների զարգացմանը: 

Նախադպրոցականների  ակտիվ  հանգիստը : Ֆիզկուլտուրային տոնըհատուկ 

ուրախալի իրադարձություն է երեխայի կյանքում: Այն ցուցադրում է առողջ 

ապրելակերպը, ներկայացնում է շարժողական հմտությունների և հոգեֆիզիկական 

որակների ձևավորման ուղղությամբ հաջողությունները: 

Ֆիզկուլտուրային տոնի շարժողական բովանդակության դինամիկան, 

անցկացումը թարմ օդում, տեղանքի տոնական ձևավորումը, երեխայի մոտ ստեղծում 

են ուրախալի բարձր տրամադրություն: Տոնի ծրագրում մտնում են ակտիվ հանգստի 

ձևեր, տարբեր ֆիզիկական վարժություններ, ուրախ շարժական խաղեր, որոնք 

արտացոլում են երեխաների ձեռք բերած շարժողական հմտությունները: 

Ֆիզկուլտուրային տոներն ըստ բովանդակության և կառուցվացքի տարբեր են: 

Տոնի ժամանակ կարևոր դեր ունի երաժշտությունը, որը ստեղծում է զգայական 

վերելք, ուրախ, առույգ տրամադրություն: Տոնը բաղկացած է երեք մասերից. 

Առաջինը  ֆիզկուլտուրային շքերթն է, որն ընթանամ է երեխաների քայլքով, 

առանձին թիմերի ներկայությամբ, տարբերանշաններով,  կրծքանշաններով: 



Շարժումն ուղեկցվում է երաժշտությամբ ոտանավորներով, երգերով, որն 

առաջացնում է զգայական վերելք: 

Ֆիզկուլտուրային շքերթից հետո երեխաները ցուցադրում են իրենց 

ունակությունները խաղերում, վարժություններում: Ավագները մրցում են վազքում, 

նետումներում, ցատկերում: 

Երկրորդ մասում  կարող են կազմակերպել տիկնիկային թատրոն, 

դպրոցականների ելույթներ, հեքիաթների հերոսների այցելություն ֆոկուսների 

(աճպարար), պարողների համարներ: Հետաքրքիր են անցնում սահելը, 

դահուկավազքը և այլն: Տոնը տևում է 45 րոպեից 1 ժամ: 

Տոնի եզրափակիչ մասում  հյուրերը՝ երեխաները, ծնողները, դաստիարակները 

կատարում են ընդհանուր ուրախ պար: 

Տոնի նախապատրաստմանը մասնակցում է մանկապարտեզի ողջ հանրույթը՝  

տնօրենը, ավագ դաստիարակը, երաժշտական ղեկավարը, դաստիարակները: 

Ակտիվ հանգստի ձև է ֆիզկուլտուրային ժամանցը, որը երեխայի կյանքը լրացնում 

է ուրախ շարժողական գործունեությամբ: Սրա բովանդակությունը կազմում են 

երեխային ծանոթ շարժական խաղերը, վարժությունները: 

Ֆիզկուլտուրային ժամանցի ծրագիրը փոքրերի և միջին խմբերում կառուցվում է 

պարզագույն խաղերի հիման վրա (ով բոլորից շուտ կբերի խաղալիքը, կկատարի 

ուրախ խաղային գործողություններ): ժամանցի բովանդակության մեջ մտնում է նաև 

հետաքրքիր ատրակցիոններ, ծանոթ պարեր, երգեր: 

Ֆիզկուլտարային ժամանցը զարգացնում է մտածողությունը, երևակայությունը, 

զգացմունքի կուլտուրան: Սա երեխայի մոտ զարգացնում է երաժշտության տակ 

շարժվելու ունակություն, երաժշտական լսողություն, հիշողություն: 

Հետաքրքիր է անցնում երաժշտական ժամանցը:  Երեխան վարժվում է 

շարժումների կատարման մեջ առարկաներով (գնդակ, երիզներ, օղակ) ընտելանում է 

ռիթմիկ վարժություններին: Նման ժամանցը զարգացնում է ստեղծագործությունը, 



նախաձեռնությունը, գեղեցկությունը, շարժումների նազանիությունը, 

արտահայտչականությունը: 

Առողջության օր - նպատակը նյարդային համակարգի պրոֆիլակտիկան է, 

օրգանիզմի առողջացումը, երեխայի հոգեկան վիճակի զգայական դրական 

պահպանումը: Այդ օրը չեն անցկացնում ուսուցողական պարապմունքներ: 

Երեխաները խաղում են հետաքրքիր, սիրելի խաղեր, լսում են երաժշտություն, երգում, 

զբաղվում ստեղծագործությամբ: 

Արձակուրդները սկսվում են հունվարի սկզբին և մարտի վերջերին, դրանց 

տևողությունը մեկ շաբաթ է: Նպատակն է նյարդային համակարգի պահպանումը, 

երեխայի օրգանիզմի առողջացումը: 

Արձակուրդների ընթացքում անց են կացվում տուրիստական զբոսանքներ 

(ցանկալի է երեխաներին 1 շաբաթով տանել քաղաքից դուրս, որտեղ ընթանում են 

դահուկասահքի միջոցառումներ):Բնության զրկում խաղերը երեխայի համար 

ապահովում են սանատորիականին մոտ ռեժիմ:Արձակուրդների կազմակերպումը 

պահանջում է մանրակրկիտ պատրաստվածություն, մտածվածություն և 

ստեղծագործական մթնոլորտ: 

Տնային հանձնարարությունները  թույլ են տալիս համաձայնեցնել երեխայի 

ֆիզիկական վարժությունների կատարումը, խաղերը մանկապարտեզում, տանը: 

Տնային հանձնարարությունները երեխան կատարում է տանը ծնողների հսկողության 

տակ կամ նրանց հետ: 

Ֆիզիկական դաստիարակության խնդիրների հաջող լուծմանը նպաստում են 

դաստիարակի կազմակերպած խորհրդատվությունները ծնողների հետ: 

Մանկավարժը բացատրում է առավոտյան մարմնամարզության անցկացման 

մեթոդիկան, ֆիզիկական վարժությունների կատարման խնդիրները, սովորեցնում է 

ինքնուրույն-համատեղ լուծել ստեղծագործական հանձնարարությունները: 

Տնային աշխատանքները նպաստում են երեխաների, դաստիարակների և 

ծնողների առավել սերտ կապերի հաստատմանը: 



Ակտիվ հանգստի կազմակերպման բոլոր ձևերը մանրամասնորեն 

պլանավորվում են և քննարկվում մանկապարտեզի մանկավարժական խորհրդի 

նիստում: Մշակված ձևերի նախապատրաստմանը կարող են մասնակցել ծնողները, 

հովանավորները: Ոչ հազվադեպ տոնակատարություններին և ժամանցներին 

հրավիրվում են դպրոցականներ, ավագ եղբայրներ, անվանի մարզիկներ և այլ 

հետաքրքիր մարդիկ: 

Կրծքի, վաղ և նախադպրոցական տարիքի երեխաների շարժումների զարգացման 

առանձնահատկությունները 

Տարիքը Երեխայի շարժողական հնարավորությունները 
3 ամսեկան Փորի վրա պառկած վեր է բարձրանում և հենվում:Շուռ է գալիս մեջքից՝ 

փորի վրա, փոխում է մարմնի դիրքը, բայց շարժումներն իմպուլսիվ են, 

անկանոն, չգիտակցված: 

6 ամսեկան Ինքնուրույն նստում է: Ազատ շուռ է գալիս փորի վրայից մեջքի վրա, 

փորձում է մագլցել: Խաղում է խաղալիքներով, դրանք մի ձեռքից տանում է 

մյուսին,դրանցով թափահարող շարժումներ է կատարում: 

 

1 տարեկան 
 

Ինքնուրույն քայլում է: Առանց հենարանի ծալում է ծունկը և ուղղվում, 

խոնարհվելով կարող է առարկա բարձրացնել: 

2 տարեկան Սողում է, մագլցում-անցնում տարբեր առարկաների միջով, խաղում է 

գնդակով /նետում, գլորում, սահում/: 

 

 

 

3-4 տարեկան 

Վազում է, թռչկոտում է մեկ կամ երկու ոտքերի վրա, մագլցում 

մարմնամարզական պատի վրայով, նետում և որսում է գնդակը, շարժվում 

է 3 անիվավոր հեծանիվով, շարժվում է դահուկներով: Ընդունակ է 

հետևողականորեն կատարել շարժողական մի քանի գործողություններ՝ 

իրար հետևից:  

 

5 տարեկան Տիրապետում է ամբողջական շարժողական գործողությունների: 

Շարժումները դառնում են ճշգրիտ, եռանդուն, ի հայտ է գալիս նախնական 

դիրքը պահելու, ուղղությունը պահպանելու, տատանումների, շարժման 

տեմպի զգացողության ընդունակություն, ձևավորվում է խաղերին 

մասնակցելու ունակություն, դահուկներով կարող է անցնել 1000 մետր: 

   

6 տարեկան Հաջողությամբ յուրացնում է հեռացատկը, բարձրացատկը, պարանով 

ցատկել, ձողի վրայով մագլցել, պարանամագլցում, մարմնամարզական 

պատին բարձրանալը, նետումները: Կարող է վարել երկանիվ հեծանիվ: 

Սահում են դահուկներով, չմուշկներով, կարողանում են լողալ: 

Շարժումներում ի հայտ են գալիս արտահայտչականությունը, 



ճշգրտությունը, սահունությունը, հատկապես ընդհանուր զարգացման 

վարժություններում: 

  

 

Աղյուսակ  

Վաղ և նախադպրոցական տարիքի երեխաների մարմնի քաշի և հասակի միջին 

ցուցանիշները/առողջ երեխաներ/, ըստ Զմանովսկու 1989թ. 

 

 

Տարիք 

   Մարմնի քաշը՝  կիլոգրամներով            Հասակը՝ սանտիմետրերով 

Տղաներ Աղջիկներ Տղաներ Աղջիկներ 

1 10,5 – 11,5 9,1 – 10,8 73 - 79 72 - 77 

2 12,4 – 13.7 11,7 – 14,1 85 – 92 82 – 90 

3 13,7 – 15,3 13,1 – 16,7 92 -99 91 - 99 

4 15,3 – 18,9 14,4 – 17,9 99 - 107 96 - 106 

5 17,4 – 22,1 16,5 - 20,4 105 - 116 104 - 114 

6 19,7 – 24,1 19,0 -23,6 111- 121 111 - 120 

 

Առավոտյան մարդու հասակը 1-2 սմ երկար է /տատանվում է/, առավոտյան քնից հետո 

մարդու հասակը բարձր է, երեկոյան կարճանում է: 

   Ամեն տարի երեխայի հասակը/ նախադպրոցական տարիքի/ ավելանում է 6 

սմ:Հասակը ավելի ակտիվ է աճում գարնանը և ամռանը, աշնանը և ձմռանը քիչ է 

ավելանում: 

   Մարմնի քաշի 16% -ը կազմում են ոսկորները, կմախքը կազմված է 206 ոսկորներից 

/Нилов/: 

   Նախադպրոցականների սրտի հաճախականությունը 90-100 զարկ/րոպե է, քնի 

ժամանակ 10-20 հարված քչանում է: Արյան ճնշումը 90-110 սնդիկի սյան:                 

   Նախադպրոցական տարիքի երեխաների մոտ լավ է զարգացած մեխանիկական 

հիշողությունը: 

   Քայլքի ժամանակ ակտիվ մասնակցում են մարդու մկանների 55% -ը: 

Փոքրերի առաջին խումբ 



 

Կյանքի երրորդ տարին երեխայի զարգացման կարևոր շրջանն է, որի ընթացքում 

երեխայի մարմնակրթական աշխատանքները կազմակերպելիս անհրաժեշտ է նախ և 

առաջ ամրապնդել երեխայի օրգանիզմը, կատարելագործել շարժումները, զարգացնել 

շարժողական փորձը, տեսողական նշաններին համապատասխան ուղղություն 

զգալու, մարմնի կայուն դիրքը, ճիշտ կեցվածքը պահպանելու, կողմնորոշվելու 

կարողությունները և այլն: 

Սովորեցնել ինքնուրույն կարգավորել շարժումների արագությունը, ուժը, 

ամպլիտուդը: Պահպանելու երեխայի աշխույժ և առույգ տրամադրությունը, մղել 

ակտիվ, ինքնուրույն գործողությունների: Խաղերի նմանողական բնութի և խաղ-

վարժությունների միջոցով աստիճանաբար վերացնել զգայական անկայուն 

դրսևորումները, սովորեցնել հաղթահարել անվստահությունը, վախի զգացումը, 

ուշադրության լարվածությունը: Պահպանել երեխայի դրական, հուզական վիճակը: 

Ակտիվացնել երեխաներին՝ ներգրավելով նրանց այս կամ այն գործունեության մեջ, 

պետք է ներսից ուղղություն տա հավասար խաղընկերոջ իրավունքով: 

 

Խնդիրները. 

ա/ սովորեցնել տարածության մեջ կողմնորոշվելու, քայլելիս կայուն կեցվածք 

պահպանելու կարողության, 



բ/ սովորեցնել պահպանել շարժման որոշակի ուղղություն, իր շարժումները 

համաձայնեցնել մյուս երեխաների շարժումներին / գործողություններին/, 

գ/ դրական վերաբերմունքի ձևավորում ֆիզիակական կուլտուրայի 

պարապմունքների, ինչպես նաև ամենօրյա առավոտյան մարմանամարզության 

նկատմամբ, 

դ/ դաստիարակել խաղային վարժություններին և շարժախաղերին ակտիվ 

մասնակցություն ունենալու ձգտումը: 

Հիմնական կիրառական շարժումներով վարժություններ 

 

Քայլք, վազք, հավարակշռության վարժություններ: Քայլել և վազել ցրված և 

սահմանված ուղղություններով փոխելով ուղղությունը: Քայլել միմյանց ձեռքից բռնած, 

զույգերով, առարկաները շրջանցելով: Քայլքից անցնել վազքի և հառակը: Հասնել 

գլորվող առարկային, քայլել և վազել երկու գծերի միջով առանց գծերը տրորելու / գծերր 

միջև տարածությունը 20-25 սմ/: Քայլել մի ծայրը 15-20 սմ բարձրությամբ տեղադրված 

հարթ մակերեսով գերանի, նստարանի վրայով: Չորեքթաթ անցնել 

մարմանամարզական նստարանի վրայով, քայլեցնել 10-15 սմ բարձրության արգելքի 



վրայով: Առանց ձեռքերի օգնության բարձրացնել առարկայի վրա, կանգնել և իջնել: 

Դանդաղ վազք՝ 30-40 վրկ., մինչև 30 մետր: 

Շարում և շարափոխում - շրջանի կազմում ենթախմբերով և ամբողջ խմբով՝ 

դաստիարակի օգնությամբ: Շարում զույգերով: Միասյան շարք՝ միմյանց ետևից:  

Քայլք - դաստիարակի ետևից հանձնարարված ուղղությամբ, փոխելով 

ուղղությունը, շրջանցելով առարկաները, զույգերով, շրջանով, միմյանց ձեռք բռնած: 

Կից քայլք առաջ և կողմ: Քայլքից անցնել վազքի և հակառակը: 

Վազքեր - վազել դաստիարակի ետևից  տարբեր ուղղություններով առանց 

միմյանց հրելու: Վազել երկու գծերի միջով՝ առանց գծերը տրորելու /գծերի միջև 

տարածությունը 25-30 սմ/: Դանդաղ վազք 30-40 վրկ: Դանդաղ վազք 80 մ: 

Հավասարակշռություն – քայլել 20 սմ լայնությամբ և 2-3 մ երկարությամբ ուղիղ 

ճանապարհով, զիգզագ ճանապարհով, շրջանում, տախտակի վրայով, մի ծայրը 

հատակից 15-20 սմ բարձրությամբ տեղադրված մարզանստարանի վրայով: Քայլեցնել 

10-15 սմ բարձրությամբ արգելքի վրայով: Առանց ձեռքերի օգնության բարձրանալ 

նստարանին, կանգնել և իջնել: Դանդաղ պտտվել տեղում: 

Պարային վարժություններ – քայել տեղում, առաջ, կողմ և ետ: Կատարել կից 

քայելր առաջ և կողմ: Բարձրանալ ոտնաթաթերին, ոտքը դնել առաջ կրունկին, շարժել 

ոտքի մատները: Դանդաղ պտտվել տեղում ձեռքերի պարային շարժումներով: Քայլել 

միմյանց ձեռքերից բռնած: Ռիթմիկ մարմանամարզության պարզագույն տարրեր:  

Ցատկ - ցատկել զույգ ոտքով տեղում և առաջ շարժվել՝ աշխատելով հասնել 

երեխայի բարձրացրած ձեռքից ավելի վեր գտնվող առարկային: Ցատկել գծի, 

հատակին դրված պարանի, 10-30 սմ հեռավորություն ունեցող երկու զուգահեռ գծերի 

վրայով: Հեռացատկ տեղից՝ զույգ ոտքի հրումով: Ցատկել 10-15 սմ բարձրությամբ 

առարկաների վրայով: 

Նետում – գնդակը գլորել երկու և մեկ ձեռքով՝ միմյանց, դաստիարակին, 

առարկայի տակով, գնալով գլորվող գնդակի ետևից: Գնդակը նետել առաջ զույգ 

ձեռքով, ցածից, կրծքի վրայից, գլխի ետևից: Գնդկաը գցել երեխայի կրծքի 



բարձրությամբ ձգված ժապավենի  վրայով, հեռավորությունը՝ 1-1.5 մ: Առարկաների 

նետում /գնդակ, ավազե պարկ, կոն և այլն/ հորիզոնական նպատակակետին՝ 1 մետր 

հեռավորությունից, զույգ ձեռքով աջ, ապա ձախ ձեռքով: 

Սողանցում և մագլցում - չորեքթաթ սողանցում 3-4 մետր: Տակասողանցում 30-40 

սմ արգելքի տակով: Մագլցելով անցնել գետնին դրված գերանի վրայով: Մագլցել 

սանդուղքով և մարզասանդուղքով վեր և իջնել վար՝ երեխային հարմար եղանակով: 

Ընդհանուր զարգացնող վարժություններ 

 

Ձեռքերի և ուսագոտու համար - ձեռքերը բարձրացնել առաջ, վեր, կողմ, ծալել և 

տարածել, ձեռքերը կրծքի առջև խաչաձևել և տարածել կողմ, տանել մեջքի ետև: Ծափ 

առջևում և գլխավերևում: 

<<Թռչունները թափահարում են թևերը>> - ձեռքերը բարձրացնել առաջ, վեր կողմ, 

ծալել և տարածել: <<Գրկել մայրիկին>> - ձեռքերը կողմերից բարձրացնել, գրկել ուսերը 

կամ խաչաձևել կրծքի առջև և տարածել կողմ, տանել մեջքի ետևը: <<Թիթեռ բռնել>> - 

ձեռքերը բարձրացնել, ծափ տալով առջևում, գլխավերևում և իջեցնել: <<Ճոճանակ>> - 

ձեռքերը ճոճել առաջ և ետ: Ձեռքերը առաջ տանելիս արտասանել առաջ, ետ տանելիս՝ 

ետ: <<Աքաղաղները թափահարում են թևերը>> - ձեռքեր տանել կողմ, իջեցնելիս 



հարվածել ազդրերին և արտասանել ծուղրուղու : <<Գնացք>> - ձեռքերը բռունցք 

սեղմած կատարել անիվի նման փոփոխական շարժումներ արտասանել ու-ու- ու 

հնչյունը:  

Ոտքերի համար – քայել տեղում, առաջ, կողմ և ետ: Ծնկային հոդում ծալված 

ոտքերը բարձրացնել վեր, իջեցնել /մեկ ոտքի վրա կանգնած դրությամբ/: Կքանստել՝ 

բռնելով հենարանից: 

<<Թաքնվել>> - բռնելով աթոռակի հենարանից, կքանստել <<թաքնվել>> 

միաժամանակ արտասանելով <<թաքնվեցինք>>, կանգնել և ուղղվել <<երևացինք>>: 

<<Ոտքի բարձրացում>>- ծնկային հոդում ծալված ոտքը բարձրացնել վեր և իջեցնել մեկ 

ոտքի վրա կանգնած: 

Իրանի համար - թեքվել աջ և ձախ՝ ձեռքերի ազատ թափահարումներով, 

առարկան փոխանցելով կողքի կանգնածին, նստածին: Թեքվել առաջ և կողմ: Մեջքին 

պառկած՝ միաժամանակ շարժել ոտքերը և ձեռքերը: 

 <<Քամին ճոճում է ծառերը>> - իրանը թեքել աջ և ձախ ձեռքերի ազատ 

թափահարումով: <<Թաշկինակի փոխանցում>> - թեքվել աջ, թաշկինակը փոխանցել 

կողքաին կանգնածին, նստածին, ձախով ընդունել թաշկինակը: <<Թաքցնել գլուխը>> - 

թեքվել առաջ, միաժամանակ ձեռքերը հասցնել ոտնաթաթերին, թաքցնել գլուխը, 

ուղղվել: <<Ստուգել շոգեքարշի անիվները>> - իրանը թեքել առաջ, ձեռքերով 

հարվածել ոտքերին <<ստուգել անիվները>> ուղղվել: <<Կարճ և երկար ոտքեր>> - 

հատակին նստած ծալել ոտքերը <<կարճացնել>>, բացելով <<երկարացնել>>: 

<<Հեծանիվ>> - պառկած մեջքին միաժամանակ շարժել ոտքերը ու ձեռքերը: 

<<Մեծանալ, փոքրանալ>> - ծնկած դիրքում նստել կրունկների վրա <<փոքրանալ>> և 

բարձրանալով <<մեծանալ>>: <<Նավակ>> - պառկած բարձրանալ ոտքերը և ձեռքերը 

նավակի նման: Շրջվել մի  կողմից մյուսը: 

 
Շարժախաղեր և խաղային վարժություններ 

 



Քայլքով և վազքով. <<Տիկնիկին հյուր գնալ>>, <<Արհեստով>>, <<Ո՞վ ավելի 

կամաց>>, <<Անցնել փայտի վրայով>>, <<Հասեք ինձ>>, <<Ճնճղուկները և 

ավտոմեքենան>>, <<Գնացք>>, <<Ինքնաթիռ>>, <<Փուչիկ>>, <<Արև և անձրև>>, <<Բեր 

առարկան>>, <<Թռչունները թռչում են>>: 

Սողանցումով. <<Սողա միչև չխկչխկանը>>, <<Դարպասիկներ>>, <<Գիծը 

չտրորել>>, <<Եղիր զգույշ>>, <<Կապիկները>>: 

Նետելով և բռնելով. <<Գնդակը շրջանում>>, <<Բռնիր գնդակը>>, <<Հարվածիր 

դարպասին>>, <<Ճիշտ նշան բռնիր>>: 

Ցատկով. <<Իմ ուրախ, հնչուն գնդակ>>, <<Նստած է ճերմակ նապաստակը>>, 

<<Թռչունները թռչում են>>, <<Առվակի վրայով>>: 

Տարածության  մեջ կողմնորոշվելով. <<Որտեղ է զնգում>>, <<Գտիր դրոշակը>>: 

Զանազան շարժումներով և երգերով. <<Գնացք>>, <<Փոքրիկ նապաստակը>>, 

<<Դրոշակը>>: 

 

Թեմա 5 

Նախակրթարաններում խաղային գործունեության 

առանձնահատկությունները ավագ և նախապատրաստական խմբերում 

 

Խաղային գործունեություն 

 Մանկության շրջանում խաղը մեծ նշանակություն ունի երեխայի 

անհատականության ձևավորման համար: Այն ինքնաճանաչման ու 

ինքնագնահատման ասպարեզ է և ապահովում է  ազատություն, իրերին ու 

գործողուրյուններին տիրապետելու զգացում, ինչպես նաև հող է նախապատրաստում 

երեխաների հասարակական փոխհարաբերությունների զարգացման համար: Խաղը 

զարգացնում է երեվակայելու, գործողություններն ու զգացմունքները կամովին 

կարգավորելու ունակություններ, տալիս է փոխգործակցության և փոխըմբռնման 

փորձ: 



 Խաղը, որպես երեխայի ինքնաճանաչման գործուն միջոց, պետք է զերծ լինի 

մեծերի կողմից պարտադրված թեմատիկայից և գործողությունների 

կանոնակարգումից: Երեխան  պետք է հնարավորություն ունենա տիրապետելու խաղի 

ավելի ու ավելի բարդ  ՛՛լեզվին՛՛, դրա իրացման ընդհանուր եղանակներին , որոնք 

նպաստում են սեփական մտահաղացումնեի ստեղծագործական իրացման 

ազատությանը:  

 Խաղը պետք է կազմակերպվի որպես երեխաների ու դաստիարակի համատեղ 

գործունեություն, ուր մեծը հանդես է գալիս խաղընկերոջ դերում և խաղի 

առանձնահատուկ  <<լեզու>> կրող, նպաստում է խաղը հասկանալուն ու 

տիրապետելուն, ազատ և անբռնազբոս մթնոլորտ ստեղծելուն: 

 Տարիքային բոլոր փուլերում պետք է պահպանվի որպես երեխայի ազատ, 

ինքնուրույն գործունեություն, որի ընթացքում երեխաներն ազատորփն միավորվում 

են և փոխգործակցում են միմյանց հետ, ուր ձևավորվում է մեծերից անկախ մանկական 

աշխարհը: 

 Անձնավորության ձևավորմանն ու զարգացմանը մեծապես նպաստում է խաղի 

բովանդակությունը, որում պետք է արտացոլվեն կյանքի և շրջապատող 

իրականության դրական կողմերը, ինչպես նաև ազգային ավանդույթները, կենցաղն ու 

մշակույթն արտացոլող խաղային տարրեր: Այդպիսիք կարող են լինել սյուժետա-

դերային, ստեղծագործական, շաժական, մարզական, կառուցողական, դիդակտիկ, 

երաժշտական խաղերը, խաղ-զվարճալիքները: 

 Դիդակտիկ խաղի կանոնները պարունակում են մանկավարժական խնդիրներ, 

գործողությունների խաղային եղանակներ: Ենթարկվելով խաղի կանոնները 

կատարելու անհրաժեշտությանը, երեխան տիրապետում է իր վարքագծին, 

հաղորդակցման ունակություններին, սովորում է իր գործողությունները 

համաձայնեցնել խաղընկերոջ գործողություններին: 

     Խաղային առարկաներով զբաղվելու ընթացքում երեխայի մեջ զարգանում են 

ճանաչողական, դիտողական նյութերից  օգտվելու  ունակությունները, 

ինքնակառավարումը,  ուշադրությունը, հիշողությունը, երևակայությունը: 

    Անհրաժեշտ է խաղերը դարձնել դաստիարակության լրիվ համակարգ,պակաս 

օղակները լրացնել եղած խաղերի ճկուն ձևափոխմամբ և նորերի ստեղծմամբ:Խաղի և 

պարապմունքի միաձուլմամբ պետք է ստեղծել երեխայի ֆիզիկական 

դաստիարակության համար բարենպաստ պայմաններ` հուզական 

հագեցվածությամբ, ակտիվությամբ, բազմազան շարժողական 

հնարավորություններով,ակտիվ խաղերն ավելի հանգիստ խաղերով հերթափոխելով: 

Միջին և ավագ խմբերում հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել մարզական 



բազմազան զվարճություններին: 

    Խաղ բեմականացումներ,երաժշտական խաղեր կազմակերպելիս դաստիարակը 

պետք է նպաստի գեղարվեստական պարապմունքների ընթացքում երեխայի ձեռք 

բերած գիտելիքները խաղերի մեջօգտագործելու հմտության զարգացմանը: 

    Անհրաժեշտ է խաղը և աշխատանքը միացնել,ստեղծել աշխատանքի հետ կապված 

խաղերի համար անհրաժեշտ իրադրություններ և երեխային ապահովել բազմազան 

խաղալիքներով,աշխատանքային գործիքներով: 

    Այս բաժնում բարոյական, մտավոր, գեղագիտական, ֆիզիական 

դաստիարակության խնդիրների հետ միասին առաջնակարգ պետք է համարել նաև 

ինքնուրույն խաղային գործունեությունը: Փոքրերի երկրորդ խմբում հատուկ 

ուշադրություն պետք է դարձնել փոխարինվող առարկաների օգտագործման 

կարողության, միջին խմբում վարքի ձևավորմանը, ավագ և նախապատրաստական 

խմբերում` բարոյական դաստիարակության  վրա, մշտապես նպաստելով երեխայի 

ստեղծագործության, երևակայության զարգացմանը: 

 

  Ավագ խումբ 

     Հատուկ ուշադրություն պետք է նվիրել խաղերի թեմաների և բովադակության 

զարգացմանն ու հարստացմանը, ինքնուրույնության և նախաձեռնության խթանմանը, 

խաղային գործունեությունները խաղընկերների գործողություններին 

համաձայնեցնելու կարողության ձևավորմանը: Կատարելագործելով միմյանց հետ 

շփվելու երեխաների կարողությունները, վերաբերմունք արտահայտել միմյանց հետ 

շփվելու երեխաների կարողությունները, վերաբերմունք արտահայտել 

հասկակիցների արարքների նկատմամբ, հիմնավորել գործողությունները և 

արարքները, պաշտպանել սեփական կարծիքը, ընդառաջել ընկերջը 

առաջարկությանը,կարողանալ գործողությունները բարեկիրթ վիճարկել: 

     Խրախուսել երեխաների  ստեղծագործական  նախաձեռնությունը, 

մտահաղացումը: Սովորեցնել ինքնուրույն դուրս գալ դժվար կացությունից, 

խորհուրդներ տալ և օգնել միմյանց: Երեխաները պետք է սովորեն ինքնուրուն բաշխել 

դերերը, խաղալ հաշտ, կազմակերպված,առանց մեծահասակների միջամտության: 

Լուծել խաղի ընթացքում առաջացած վեճերը: Դաստիարակը պետք է միջամտի այն 



դեպքում, երբ երեխաները դժվարանում են համաձայնության գալ: 

Անվստահ,ամաչկոտ երեխաներին պետք է օգնել դրսևորելու իրենց 

կարողությունները: Այս խմբում նախընտրելի են հետևյալ խաղերը. 

    Սյուժետա-դերային-երեխաներին սովորեցնել ինքնուրույն ընտրել խաղի թեման, 

զարգացնել սյուժեն: Սովորեցնել ի մի բերել տարբեր աղբյուրներից ստացված 

գիտելիքները և դրանք օգտագործել խաղի ընթացքում: Խթանել խաղի թեման 

նախապես համաձայնեցնել, դերերը  բաժանելու  ջանքերը , կազմակերպել 

առարկայական-տարածական նախնական իրադրություն 3-4 հոգուց բաղկացած 

խաղային խմբի համար: 

Խաղի կազմակերպման փուլում,անհրաժեշտության դեպքում նաև խաղի 

ընթացքում, օգնել երեխաներին ըմբռնել դերի հետ կապված հարաբերությունների 

իմաստը,կողմնորոշել նրանց խաղային դերին համապատասխան դրսևորել այնպիսի 

հատկություններ,ինչպիսիք  են  կարեկցանքը,  փոխօգնության ձգտումը, 

հոգատարությունը, դժվարություններ հաղթահարելը, դաստիարակել համատեղ 

խաղերում պատասխանատվություն սեփական վարքի նկատմամբ:Երեխաները պետք 

է կարողանան ընտրել և փոխել խաղալիքները, առարկաները, տարբեր օժանդակ 

նյութերով ստեղծել խաղի համար  

հարմարություններ, կահավորանք, որոնք համապատասխանում են թեմային: 

Երեխաները պետք է կարողանան խաղի համար կատարել կառուցումներ 

(կամուրջ,տուն և այլն): 

Խաղի ընթացքում երեխաները պետք է կարողանան օգտագործել բնական 

նյութեր` ավազ, կավ, ջուր, ձյուն, սառույց և այլն: 

Հայրենասիրական խաղերը նպաստում են տղաների այրականության 

ձևավորմանը: Հնարավոր չափով այդ խաղերին պետք է մասնակից դարձնել նաև 

աղջիկներին: Ընտանիք պատկերող խաղերի միջոցով աղջիկների մեջ ձևավորել 

կանացիություն: Այդ խաղերի մեջ ընդգրկել նաև տղաներին տղամարդկանց դերերում: 

Ընտանիք պատկերող խաղերի միջոցով երկու սեռերի երեխաներին հաղորդել ճիշտ 



պատկերացումներ ապագա ընտանեկան կյանքի մասին: 

Երեխաներին  սովորեցնել բազմազանություն մտցնել թատերականցված տարբեր 

խաղերի մեջ (բեմականացում  դերերով,սեղանային թատրոն և այլն): Օգնել 

երեխաներին ներկայացնել խաղ-բեմականացումներ (իրենց խմբի երեխաների,ավելի 

փոքրերի,ծնողների համար): 

Շարժախաղեր - Դաստիարակել ակտիվություն, ինքնուրույնություն, 

նախաձեռնություն: Սովորեցնել ճիշտ կատարել խաղի կանոնները, շարժվել արագ, 

դրսևորել ճարպկություն: Խթանել շարժախաղեր կազմակերպելու և դրանք մինչև 

ավարտ հասցնելու ջանքերը, խաղալ մրցության տարրեր պարունակող խաղեր` 

դրսևորելով ընկերասիրություն, փոխօգնություն: 

Դիդակտիկ խաղեր - Նպաստել առարկան հետազոտելու, համեմատելու, 

տարբերությունները նշելու (գույն, ձև, մեծություն, նյութ) կարողություն, առարկաների 

դիրքի փոփոխությունները հասկանալու (առջև,ետև,աջ,ձախ,տակ,վրա,մեջտեղ,կողք) 

ըստ նկարագրության ճանաչել բույսերը,տրանսպորտի տեսակները,լուծել 

հանելուկները,զարգացնել ընդհանուր պատկերացումները, ընդհանուր նշաններով 

առարկաները խմբավորելու ընդունակությունը,ակտիվացնել և լրացնել երեխաների 

բառապաշարը: Սովորեցնել մասերից կազմել ամբողջը հագցվոց խորանարդիներ, 

գունավոր փոսիկներ:Խրախուսել առարկաներով, սեղանային տպագիր նյութերով, 

բառային դիդակտիկ խաղերի ինքնուրույն կազմակերպումը: 

       Երաժշտական-դիդակտիկ խաղեր - Սովորեցնել տարբերել թմբուկի բարձր և ցածր 

հնչողությունը և համապատասխանաբար վերարտադրել դրանք շարժումներով 

կազմելով մեծ և փոքր օղակներ, կատարել խաղային երգեր, ծափերով տալ դրանց 

ռիթմը, ձայնով տարբերել խաղին մասնակցող երեխաներին, կատարել երգը` տալով 

շարժման տարբեր երանգներ, կատարել խաղային գործողություններ երաժշտության 

հնչողության բնույթին համապատասխան: 

Նախապատրաստական խումբ 

     Երեխաների երևակայությունը, գիտելիքների ու հմտությունների պաշարը խաղերը 



դարձնում են առավել բազմազան ու բարդ: Նոր հետաքրքրությունները, որոնք առաջ 

են գալիս այդ հասակում, պահանջում են նոր խաղեր: Երեխաները պատկերում են 

Հայաստանում, Արցախում տեղի ունեցող իրադարձությունները, ճամփորդություններ 

են կատարում հեռավոր երկրներ, դառնում են հերոս ֆիդայիներ և այլն: Դրանց հետ 

միասին պահպանում են նաև ընտանիք, դպրոց, գնացք, արբանյակ, մեծերի 

աշխատանքներն արտացոլող զանազան խաղեր: 

Այդ խաղերում կյանքն առավել ամբողջական ու ճշմարտացի է պատկերում: 

Միաժամանակ երեխաներն ավելի համարձակ են համադրում կյանքում տեսածը, 

լսածի հետ, հաճախ յուրովի փոխում են իրական դեպքերն ու թեմայի 

բովանդակությունը: 

Այդ խմբում մեծ տեղ է հատկացվում հեքիաթներ բեմականցնող խաղերին: 

Ընդհանուր խաղերին զուգընթաց, յուրաքանչյուր երեխայի հնարավորություն է 

տրվում հանգիստ ու առանձին խաղալ, բավարարություն տալ իր հակումներին ու 

հետաքրքրություններին: 

Կատարելագործել միմյանց հետ շփվելու կարողությունները ընկերներին 

սիրալիր ներգրավել խաղի մեջ, վայելուչ մերժել խաղին մասնակցելու խնդրանքը, 

հասակակցին դիմել որպես հավասարի, չընդգծել սեփական գերազանցությունը, 

բարյացկամորեն համաձայնվել ընկերոջ խաղային մտահղացման հետ կամ 

քաղաքավարի մերժել: 

Դաստիարակը պետք է սովորեցնի արդարացիորեն բաժանել դերերը,նպաստի 

դերն արտահայտչական միջոցներով իրականացնելուն, օգնի գտնել խաղային 

գործողությունների բազմազան պայմանական ձևեր,մտահղացված սյուժեի համար 

խաղային իրադրություն ստեղծելուն օգտագործի պարապմունքների ընթացքում ձեռք 

բերած կառուցողական կարողությունները: 

Խաղի ընթացքում երեխաները պետք է կարողանան լայնորեն օգտվել 

կառուցողական տարբեր առարկաներից, <<կոնստրուկտորներում>> եղած 

պարագաներից, օժանդակ նյութերից: Դաստիարակը պետք է խթանի երեխաների 



ջանքերը` խաղերում ընտրելու մարդկանց գործունեության տարբեր կողմերը, 

բացահայտելով դրանց օգտակարությունը, շեշտի մեծերի գործունեության բարոյական 

վարքի կանոնները, որոնցով նրանք ղեկավարում են իրենց 

փոխհարաբերություններում: Երեխաները պետք է սովորեն ունկնդրել և հաշվի առնել 

ուրիշների կարծիքը, ենթարկվել արդարացի պահանջներին, կարողանալ 

պաշտպանել նաև սեփական կարծիքը, ձգտել ինքնուրույն և արդարացի լուծել ծագած 

վեճերն ու թյուրիմացությունները: 

Դաստիարակը պետք է հաշվի առնի երեխաների անհատական 

առանձնահատկությունները, երկչոտ ու ամաչկոտ, ինչպես նաև նորեկ երեխաներին 

օգնի խաղի մեջ ներգրավվելուն, օգնի հաղթահարելու անվճռականությունը, 

դրսևորելու ստեղծագործական ձեռներեցությունը, հետևի, որ ակտիվ երեխաները 

չճնշեն ընկերների նախաձեռնությունը: 

Այս տարիքում մեծ նշանակություն են ստանում կառուցողական առարկաներով 

այն  խաղերը,  որոնք  հիմնված  են  երեխաների հնարամտության, 

խելամտության, անհրաժեշտ պատասխանն անմիջապես տալու, գիտելիքները 

գործադրելու կարողության վրա, ինչպես նաև այն խաղերը, որոնց միջոցով 

երեխաները հաշվելու վարժություններ են կատարում, ծանոթանում են թվի 

կազմությանը, թվանշաններին, թվային լոտոյին, դոմինոյին, տպագիր թվաբանական 

խաղերին: Նոր նշանակություն են ստանում խաղ-կատակները, որոնց գլխավոր 

նպատակն է զարգացնել հումորի զգացոււմը, կենսուրախությունը: 

Շարժախաղերն ունենում են բազմազան բովանդակություն, լինում են 

սյուժետային, առանց սյուժեի, զվարճալի: Երեխաների հիմնական շարժումները 

կատարելագործելու համար պետք է անցկացվեն մրցութային տարրեր ունեցող 

խաղեր, որոնք զարգացնում են ֆիզիկական որակներ` ճարպկություն, 

արագաշարժություն, դիմացկունություն, շարժումների համաձայնեցվածություն, 

տարածության մեջ կողմնորոշվելու (կարողություններ գնդակի նետում, օղակի նետում 

և այլն): 



Սպորտային վարժությունների թվին են պատկանում դահուկավազքը, 

դահուկաքայլքը, չմշկասահքը, սահնակներով սահելը, հեծանվով, ինքնաշարժ 

հեծանվով  (самокат), սպորտռոլլերով վազքը, լողը: Սպորտային վարժությունները 

նպաստում են հիմնական մկանային խմբերի ամրապնդմանը, ոսկրերի, 

սրտանոթային, շնչառական, նյարդային համակարգերի զարգացմանը: Դրանք 

զարգացնում են հոգեֆիզիկական որակները՝ ճարպկությունը, արագաշարժությունը, 

դիմացկունությունը, ձևավորում շարժումների կոորդինացիա, ռիթմիկություն, 

տարածության մեջ կողմնորոշում, հավասարակշռություն: 

     Բացի այդ, սպորտային վարժություններով պարապելը նպաստում է երեխայի 

կողմից բնության երևույթների ճանաչմանը, երեխան իմացություն է ձեռք բերում ձյան, 

ջրի, սառույցի, սահքի, արգելակման, հեծանիվի կառուցվածքի հատկանիշների մասին: 

Զգալիորեն ընդլայնվում է բառարանային պաշարը, զարգանում են բարոյական 

որակները՝ ընկերասիրությունը, փոխօգնության զգացումը, կարգապահությունը, 

կոլեկտիվում գործողությունների համաձայնեցումը, համարձակությունը, 

զսպվածությունը, վճռականությունը, անհատի այլ հատկանիշներ: 

   Նախադպրոցական տարիքի երեխաների բազմակողմանի ֆիզիկական 

դաստիարակության գործում մեծ դեր են խաղում սպորտային խաղերի տարրերը: 

Սրանք ընտրվում են հաշվի առնելով տարիքը, առողջական վիճակը, երեխայի 

անհատական հակումներն ու հետաքրքրությունները: Սպորտային խաղերն 

ամրապնդում են խոշոր մկանային խմբերը, զարգացնում հոգեֆիզիկական որակները՝ 

ուժը, դիմացկունությունը, արագությունը, ճարպկությունը: Երեխայի մոտ մեծանում է 

մտավոր ակտիվությունը, զարգանում են տարածության մեջ՝ կողմնորոշումը, 

մտածողության արագությունը, գործողությունների գիտակցումը: Երեխան սովորում է 

իր գործողությունները համաձայնեցնել ընկերների գործողությունների հետ, նրա մոտ 

դաստիարակում են զսպվածություն, ինքնատիրապետում, կամք, վճռականություն, 

հարստանում է սենսոմոտոր փորձը, զարգանում ստեղծագործությունը: 

 



 

ՀԱՐՑ 

1․ Հասկացություն  երեխայի ֆիզիկական դաստիարակության տեսության և մեթոդիկայի 

մասին 

2․ Նախակրթարաններում երեխաների ֆիզիկական դաստիարակության նպատակն ու 

խնդիրները 

3․   Նախադպրոցական տարիքի երեխաների ֆիզիկական դաստիարակության միջոցները 

4․  Ֆիզիկական դաստիարակության կազմակերպման ձևերը նախադպրոցական կրթական 

հաստատություններում 

5․ Նախակրթարաններում խաղային գործունեության առանձնահատկությունները ավագ և 

նախապատրաստական խմբերում 
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հիմնական սկզբունքների ձևակերպում.- Երևան, 1997թ.:  

25. Ձարլզ Թեմփլ Մեթոդներ՝ բոլոր առարկայական ոլորտներում գործածելու 

համար.-ՆյուՅորք, 2001թ.:  

  



  

Օրենքներ և նորմատիվ իրավական 

ակտեր  

  

• «ՀՀ սահմանադրություն»  

• «Կրթության մասին» ՀՀ օրենք  

• «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենք  

• «Նախադպրոցական  ուսումնական  հաստատության  օրինակելի 

կանոնադրություն»  

• «Տեսչական մարմինների մասին» ՀՀ օրենք  

• «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենք  

• ՀՀ «Աշխատանքային օրենսգիրք»  

• «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենք  

• «Քաղաքացիների  առաջարկությունները,  դիմումներն  ու  բողոքները 

քննարկելու կարգի մասին» ՀՀ օրենք  

• «Հայաստանի  Հանրապետությունում  ստուգումների  կազմակերպման  և 

անցկացման կարգի մասին» ՀՀ օրենք  

• «Լեզվի մասին» ՀՀ օրենք  

• «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենք  

• «Գնումների մասին» ՀՀ օրենք  

• «Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենք  

• «Երեխաների իրավունքների մասին» ՀՀ օրենք   

• «Նախադպրոցական կրթության մասին» ՀՀ օրենք  

• «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենք   

• «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենք  

• «ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք»  

• «Կրթության պետական տեսչության մասին» ՀՀ օրենք  

• «ՀՀ քաղաքացիության մասին» ՀՀ օրենք  

• «Արխիվային գործի մասին» ՀՀ օրենք  

• «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» ՀՀ  օրենսգիրք  



• «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենք  

• «Ընտանեկան օրենսգիրք»  

• «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենք  

• «Աուդիտորական գործունեության մասին» ՀՀ օրենք  

• «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենք  

• «Նվազագույն աշխատավարձի մասին» ՀՀ օրենք  

• «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենք  

• «ՀՀ-ում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենք  

  

  
  

ՀՀ Կառավարության որոշումներ  

  
• ՀՀ կառավարության 2021 թվականի մայիսի 13-ի «Նախադպրոցական կրթության 

պետական կրթական չափորոշիչը հաստատելու մասին»   N 744-Ն որոշում :  

• ՀՀ կառավարության 2021 թվականի մայիսի 13-ի «Հայաստանի Հանրապետության 

նախադպրոցական ուսումնական հաստատության գործունեության ներքին եվ 

արտաքին գնահատման չափանիշներն ու իրականացման կարգը հաստատելու 

մասին»   N 764-Ն որոշում:  

• ՀՀ կառավարության 2021 թվականի հուլիսի 15-ի «Նախադպրոցական 

ուսումնական հաստատությունների` պետական բյուջեից մեկ սանի հաշվարկով 

ֆինանսավորման կարգը, այդ թվում՝ կրթության եվ զարգացման առանձնահատուկ 

պայմանների ապահովման համար անհրաժեշտ ֆինանսավորման բարձրացված 

չափաքանակը սահմանելու մասին»   N 1169-Ն որոշում:  

  

Վարչապետի որոշումներ  

  
ՀՀ վարչապետի 2018 թ. հունիսի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության կրթության տեսչական 

մարմնի կանոնադրությունը հաստատելու մասին»  N 729-Լ որոշումֈ  

  



ՀՀ ԿԳՄՍ Նախարարի հրամաններ  

• ՀՀ  կրթության, գիտության, մշակույթի եվ սպորտի նախարարի 2022 թվականի  

հունվարի 14-ի «Նախադպրոցական ուսումնական հաստատության տնօրենի 

ղեկավարման իրավունքի (հավաստագրման) համար վերապատրաստման, 

քննությունների եվ հավաստագրման կազմակերպման, հավաստագրի 

դադարեցման, ինչպես նաեվ հավաստագրման լիազոր մարմնի կազմավորման եվ 

գործունեության կարգը հաստատելու մասին» N 02-Ն հրաման:  

• ՀՀ  կրթության, գիտության, մշակույթի եվ սպորտի նախարարի 2022 թվականի  

փետրվարի 17-ի «Նախադպրոցական ուսումնական հաստատության 

մանկավարժական աշխատողների ընտրության (նշանակման) կարգը 

հաստատելու մասին»  N 08-Ն հրաման:  

• ՀՀ  կրթության, գիտության, մշակույթի եվ սպորտի նախարարի 2021 թվականի  

հոկտեմբերի 11-ի «Նախադպրոցական  հաստատություններ սաների 

ընդունելության կարգը սահմանելու մասին»  N 76-Ն հրաման:  

• ՀՀ  կրթության, գիտության, մշակույթի եվ սպորտի նախարարի 2021 թվականի  

հոկտեմբերի 26-ի «Նախադպրոցական կրթության այլընտրանքային, 

ծախսարդյունավետ մոդելները եվ դրանց ներդրման կարգը հաստատելու մասին»  

N 20-Ն հրաման:  

• ՀՀ  կրթության, գիտության, մշակույթի եվ սպորտի նախարարի 2022 թվականի  

փետրվարի 21-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եվ համայնքային 

նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների օրինակելի 

հաստիքացուցակը սահմանելու եվ կրթության եվ գիտության նախարարի 2007 

թվականի հունվարի 26-ի n 29-ն հրամանը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»  N 09Ն 

հրաման:  

• ՀՀ  կրթության, գիտության, մշակույթի եվ սպորտի նախարարի 2020 թվականի  

հոկտեմբերի 7-ի «ՀՀ կրթության եվ գիտության նախարարի 2013 թվականի 

դեկտեմբերի 5-ի n 1354-ն հրամանը ուժը կորցրած ճանաչելու եվ «տարվա 

լավագույնները» մրցույթի անվանակարգերը, դրանց պահանջները եվ անցկացման 

կարգը հաստատելու»  N 37-Ն հրաման:  

  
 

 


