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 ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 
2018թ. հոկտեմբերի 26-27-ը Շիրակի պետական համալսարանում 

կայացավ «Կրթության արդի հիմնախնդիրները» խորագրով  միջազգային 

գիտաժողովը: 

Գիտաժողովի նպատակը հանրակրթության ոլորտում և բուհում  

իրականացվող բարեփոխումները, կրթության արդի հիմնախնդիրները  

ներկայացնելն է, նորագույն մեթոդներ քննարկելն  ու  կարծիքներ 

փոխանակելը, ինչպես նաև անհրաժեշտ  առաջարկներ  անելը: 

Գիտաժողովին մասնակցության հայտ էին ներկայացրել ոլորտի մոտ 120 

մասնագետներ ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Ռուսաստանի, Վրաստանի, 

Չեխիայի, Սլովակիայի, Ռումինիայի մի շարք համալսարաններից:  

Հոկտեմբերի 26-ին գիտաժողովի աշխատանքները կազմակերպվեցին 

լիագումար նիստում և 3 բաժիններում՝ մանկավարժություն, մասնավոր 

մեթոդիկաներ, հատուկ մանկավարժություն: Գիտաժողովի լիագումար նիստին 

ողջույնի խոսքով հանդես եկավ գիտաժողովի կազմհանձնաժողովի նախագահ,     

ՇՊՀ-ի ռեկտորի ԺՊ Երվանդ Սերոբյանը՝ նշելով, որ համալսարանի համար 

մեծ պատիվ է Հայաստանի առաջին հանրապետության հիմնադրման             

100 – ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովին  Ռուսաստանի, Չեխիայի, 

Սլովակիայի, Վրաստանի և Ռումինիայի գիտնականների  մասնակցությունը:  

Ողջույնի խոսքով հանդես եկավ նաև գիտաժողովի կազմհանձնաժողովի 

նախագահի տեղակալ, Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և 

կառավարման կենտրոնի տնօրեն Արմենուհի Սարգսյանը:  

Ընթերցվեցին ՀՀ ԿԳ նախարար Ա. Հարությունյանի, ՀՀ ԿԳՆ Գիտության 

կոմիտեի նախագահ Ս. Հարությունյանի  ողջույնի  ուղերձները:  

Զեկուցմամբ  հանդես եկան պրոֆեսորներ Ի. Կարապետյանը  և Ռ. 

Մարդոյանը: Այդուհետ աշխատանքները շարունակվեցին բաժիններում, 

որտեղ ծրագրին համապատասխան  զեկուցումներով հանդես եկան ոլորտի 

մասնագետները: 

Հոկտեմբերի 27–ին գիտաժողովի աշխատանքները  շարունակվեցին  2 

բաժիններում՝ մանկավարժություն, մասնավոր մեթոդիկաներ: 

Աշխատանքների ավարտից հետո գիտաժողողովի արդյունքներն 

ամփոփվեցին համանախագահների կողմից, ովքեր հավաստեցին, որ 

գիտաժողովն անցել է բուռն քննարկումներով, կարծիքների փոխանակմամբ,  

բարձրացված խնդիրների համար լուծումների առաջադրմամբ: Նշվեց նաև, որ 

որոշ քննարկումների և առաջարկությունների արդյունքում հեղինակների 

ներկայացրած հոդվածները կենթարկվեն համապատասխան 

փոփոխությունների: 

Միջազգային գիտաժողովի կազմհանձնաժողովը շնորհակալություն է 

հայտնում բոլոր մասնակիցներին և մաղթում հետագա գիտահետազոտական 

ձեռքբերումներ: 
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ВВЕДЕНИЕ  

26-27 октября 2018 г. в Ширакском государственном университете 

состоялась Международная конференция «Актуальные проблемы 

образования».  

Цель конференции – представление осуществляемых 

преобразований в общеобразовательной и вузовской сферах, актуальных 

проблем образования, обсуждение новейших методов и обмен мнениями, 

а также внесение необходимых предложений.  

В конференции изъявили желание участвовать приблизительно 120 

специалистов из университетов как Армении, так и России, Грузии, 

Чехии, Словакии, Румынии и др.  

26 октября работы научной конференции были организованы на 

пленарном заседании и в трех секциях: педагогика, частные методики, 

специальная педагогика. На пленарном заседании с приветственным 

словом выступил председатель оргкомитета ИО ректора ШГУ Ерванд 

Серобян, отметив, что участие ученых из России, Чехии, Словакии, 

Грузии и Румынии в Международной научной конференции, 

посвященной 100-летию основания Первой Республики Армения, – 

большая честь для университета. 

С приветственным словом выступила заместитель председателя 

оргкомитета научной конференции, директор Центра научной политики, 

обеспечения качества и управления Арменуи Саргсян.  

На пленарном заседании были зачитаны приветственные послания 

Министра образования и науки РА А. Арутюняна, а также Председателя 

комитета по науке С. Арутюняна. С докладами выступили профессоры   

И. Карапетян и Р. Мардоян. Далее работы продолжились в секциях, где 

согласно программе, с докладами выступили участники конференции.  

27 октября работы научной конференции были продолжены в двух 

секциях: педагогика, частные методики.  

По завершении работ научной конференции результаты были 

обобщены сопредседателями, которые заверили, что конференция 

проходила в обстановке полезных обсуждений, обмена мнениями, 

выдвижения интересных решений по рассматриваемым вопросам. 

Отмечено, что в результате ряда обсуждений и предложений в некоторые 

представленные авторами статьи будут внесены поправки.  

Организаторы Международной научной конференции благодарят 

всех участников и желают дальнейших исследовательских успехов.  
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INTRODUCTION  

 

On the 26-27th of October, the conference entitled as ―Issues of 

Education‖ was held in Shirak State University.  

The aim of the conference was to present improvements in the field of 

public school education as well as discussion of new methods, exchanging 

opinions and giving necessary suggestions. 

The application of the conference was made by approximately 120 

Armenian, Russian, Georgian, Czech, Slovenian, Romanian specialists in the 

target field.  

The works of the conference were organized in the frame of plenary 

sessions and in three faculties of Pedagogics, Privative Methodologies and 

Special Pedagogics.  

During the plenary sessions the chairman of the conference committee 

and acting rector of ShSU Y. Serobyan made a welcoming speech, mentioning 

that it was a great honor for university that Russian, Czech, Slovenian, 

Georgian and Romanian scientists took part in the conference contributed to 

the foundation of first Armenian Republic 100th anniversary.  

The conference was also welcomed by the Vice-President of the 

Conference Committee director of Scientific Policy and Quality Assurance and 

Management Centre – Armenuhi Sargsyan.  

The welcoming speeches of the Minister of Education and Science         

A. Harutyunyan and the Committee President of the Ministry of Education 

and Science – S. Harutyunyan were also presented. Professor I. Karapetyan and 

R. Mardoyan made reports.  

The further works were organized in the sections where the specialists of 

each field made reports corresponding to the program. 

On the 27th of October, the works of conference were organized only in 

the faculties of Pedagogics and Privative Methodologies. 

After the conference the results were summarized by the co-chairs who 

assured that the conference was held via heated discussions, opinion 

exchanging and proposing solutions to the raised issues. It was also mentioned 

that in the results of some discussions and suggestions the articles, presented 

by some authors, would undergo corresponding changes. 

The organizers of the International Scientific Conference thank all 

participants and wish them further research success. 
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UDC 374.24                                                                                          PRESCHOOL EDUCATION  
 

THE ANALYSIS OF CONCEPTUAL APPROACHES TO THE CONTENT OF 

PRESCHOOL EDUCATION 

Amiraghyan M. G. 

In the article we have analysed the pedagogical-psychological 

conceptions, which played a great role in the development of preschool 

education. The conceptual approaches of different periods had their influence 

on the content of preschool education affecting on the process of children's 

development differently. Nowadays, the content of preschool education is 

based on the person-centered and historical-cultural conceptual approaches, 

which takes into account the child's personal characteristics, but doesn't 

emphasize child's self-development, self-realization and self-organization, 

which are the requirements of today's child development. In this sense, there 

is a need to review and redesign the content of preschool education according 

to children's developing demands. 

Keywords: content of preschool education, preschooler, conception, 

preschool educational curriculum. 

 

ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ 

ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Ամիրաղյան Մ. Գ. 

Հոդվածում վերլուծվել են մանկավարժահոգեբանական 

հայեցակարգերը, որոնք մեծ դեր են ունեցել նախադպրոցական 

կրթության զարգացման վրա: Տարբեր ժամանակաշրջաններում 

առաջադրված հայեցակարգային մոտեցումներն իրենց ազդեցությունն 

են ունեցել նախադպրոցական կրթության բովանդակության 

հստակեցման գործում՝ տարբեր կերպ ազդելով երեխաների զարգացման 

գործընթացի վրա: Ներկայումս նախադպրոցական կրթության 

բովանդակությունը հենվում է անհատակողմնորոշիչ և մշակութային-

պատմական հայեցակարգային մոտեցումների վրա, երբ հաշվի են 

առնվում երեխաների անհատական առանձնահատկությունները, բայց 

չեն շեշտադրվում նախադպրոցականի ինքնազարգացումը, 

ինքնաիրացումն ու ինքնակազմակերպումը, որոնք ժամանակակից 

երեխայի զարգացման պահանջներն են: Ելնելով նշվածից՝ 

անհրաժեշտություն է առաջանում վերանայել նախադպրոցական 
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կրթության բովանդակությունը՝ երեխայի զարգացման պահանջներին 

համահունչ: 

Հանգուցային բառեր. նախադպրոցական կրթության 

բովանդակությունը, նախադպրոցական, հայեցակարգ, 

նախադպրոցական կրթական ծրագիր: 

 

АНАЛИЗ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПОДХОДОВ К СОДЕРЖАНИЮ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Амирагян М. Г. 

В статье мы проанализировали педагогико-психологические 

концепции, которые сыграли большую роль в развитии дошкольного 

образования. Концептуальные подходы разных периодов повлияли на 

содержание дошкольного образования, по-разному влияющего на процесс 

развития детей. В настоящее время содержание дошкольного образования 

основывается на личностно-ориентированных и историко-культурных 

концептуальных подходах, учитывающих личные особенности ребенка, 

но не подчеркивающих саморазвития, самореализации и самоорганизации 

ребенка. Пассматриваемые подходы являются требованиями развития 

современного ребенка. Исходя из этого, необходимо пересмотреть 

содержание дошкольного образования в соответствии с требованиями 

развития детей. 

Ключевые слова: содержание дошкольного образования, 

дошкольник, концепция, дошкольная образовательная программа. 

 

Introduction 

The relevance of the research: The problem of the content of education 

has always been in the centre of attention by prominent pedagogues and 

psychologists, in the result of which a number of conceptual approaches have 

been formed and designed (L. S. Vigotsky, A. N. Leontiev, A. V. Zaparozhets, 

M. I. Lisina, V. V. Davidov and V. A. Petrovsky, O. M. Dyachenko,                 

V. T. Kudryavtsev). The problem is topical, because the content of education 

reflects the needs and modern requirements of the society. This is essential 

especially for preschool education, because it is the basis for the formation and 

development of child's personality. Over the time the requirements for the 

process of upbringing and education have been changed.  

For example, at the beginning of the 20th century the idea of collectivism 

was important in the harmonious development of the child. In the 1980s the 
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individual development of each child became the pivot of upbringing, which 

led to the formation of alternative conceptional approaches: the general 

theoretical (half of the 1980s), paradigmatic (1986-1991), conceptual (1992-

1999). 

Nowadays, self-development, self-realization, self-organization of the 

child is very important. Educational process should not limit child's developing 

demands and peculiarities. Preschool educational content, based on preschool 

conceptions, emphasizes the person-centered and cultural-historical 

conceptual approaches, but only these, do not allow to provide above-

mentioned contemporary demands. Thus, there is a great need to review 

preschool conceptions and redesign them. 

The aim of the research is to analyse conceptual approaches to the 

content of preschool education with the comparison of contemporary 

requierements of child's development and uncover the shortcomings of the 

content of preschool education by suggesting new approaches. 

With the development of society, the social order for education is 

constantly changing, which, in its turn, affects on the development of 

pedagogical conceptions, where the preschool education conception is not an 

exception. This, by all means, influences on the content of the preschool 

education. But, first of all, let’s view what the preschool conception is. 

The conception is a pedagogical system that proposes principal 

approaches to preschoolers’ upbringing and educational processes, on the basis 

of which educational curricula and technologies are designed [2]. 

During the 1920s and 1930s, the impact of upbringing and teaching on 

the development of a person was emphasized. The work with children relied 

on the conception was developed by N. K. Krupskaya, when collectivism was 

important in the harmonious development of the child. A. A. Macarenko also 

paid attention to the formation of a child's personality in the collective and 

through the collective.  

In 1938 a "Guide for Kindergarten Teacher" was developed, where the 

role of kindergarten teacher was enhanced in the process of upbringing. Later, 

the aforementioned guideline was elaborated, where the anatomy-

physiological characteristics of children were determined for each age group. 

In the 1950s, the importance of the intellectual development of the generation 

was highlighted, based on which curricula were designed aimed at developing 

children's intellectuality. 

A. P. Usova and N. M. Shchelovanova developed a curriculum for the 

children from an early age to school which called "Educational curriculum in 
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the kindergarten". It was the first methodological document in the history of 

preschool pedagogy, in which the main content and forms of children's 

upbringing were identified. Leading researchers from pre-school educational 

institute and preschool pedagogy contributed to the development of this 

curricula. 

Then, the "Kindergarten Upbringing and Typical Curriculum" was 

developed edited by A. Kirbatov and N. N. Podyakov. The development of the 

curricula was based on the researches of L. A. Wenger, W. A. Zaporozhets,    

T. S. Kamarova, V. C. Nichayeva, F. A. Sokhin, A. P. Usova. In 1985,               

A. Vasileva developed "Education and Upbringing Curriculum in the 

Kindergarten", which examined the aspects of physical, mental, occupational, 

moral and aesthetic education of preschoolers’ based on age and personal 

psychological and physiological peculiarities. 

However, the above-mentioned curricula, on the one hand, did not 

correspond the requirements of the new generation's upbringing and learning, 

and on the other hand, they were not accessible to the age of the children. In 

addition, they did not take into account the individual characteristics of the 

children. This was also connected with the crucial changes in society when 

socio-political changes in the 80s of the 20th century, the adoption of a new 

way of social development required a principal review of the current 

conception of upbringing. The upbringing approaches were fundamentally 

rebuilt, and real goals of education are suggested. They are: 

- the reveal of individuality of children and their individual 

development, 

- the formation of an active, creative person, 

- the formation of a socially active and communicative capable person, 

- the formation of a country-loving, state-minded, dignified citizen [1]. 

The above-mentioned became basis for the development of a new 

conception of preschool education when the development of the child's 

individual and creative abilities were emphasized. The elaborated alternative 

conception conformed to the principle of collaborative pedagogy. A number of 

curricula were designed, technologies of upbringing were developed. 

Naturally, all of these were contributed with the achievements of the science, 

which affected on the content of preschool education. In this process of 

development, three conceptual directions were appeared: 

- the general theoretical (half of the 1980s), when the theoretical 

foundations of pre-school didactics were formed,  
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- paradigmatic (1986-1991), when new approaches to the content of 

preschool education were proposed, 

- conceptual (1992-1999), when many conceptions of psycho-pedagogical 

preschool education were introduced [2]. 

The fundamental approaches of L. S. Vigotsky, A. N. Leontiev,               

A. V. Zaparozhets had great influence on the development of theoretical 

foundations of preschool education. In particular, D. B. Elconin's conceptual 

approaches played a great role, which emphasized the provisions of the child's 

creativity. The importance of L. S. Vigotsky's idea that education is preceded 

by development, and development is the main factor of pedagogical activity in 

teaching. 

The mentioned direction was related with the historical-cultural 

approach, where it was noted that during the development, the child acquires 

the content of social-cultural experience, forms of behavior that become 

possible during child-adult co-operative activity. 

A. V. Zaparozhets noted that it is not possible to give knowledge directly 

to the child, not taking account his/her own activity, where the motivation is 

important. Activity is viewed as a means of development of child's personality 

that requires to emphasize special forms of organizing education in preschool 

educational curriculum: play, communication, cognitive-research work, 

creative activity. In the 1970s, A. V. Zaparozhets proposed the notion of "self-

activity", which occurs when the child carries out any kind of activity without 

an adult's help and is able to objectively evaluate the result. Such an approach 

allows the child to form the function of consciousness, develop mental 

processes, follow the rules, and implement them. 

Based on this, it should be noted that in the kindergartens, all these 

problems are solved through planned lessons, which is the form of schoolwork 

activity, so the organization of such kind of lessons in kindergartens does not 

correspond with the age and psychological peculiarities of children. In 

Zaparozhets's approaches it was pointed out that preschool childhood is 

characterized by its uniqueness, so the development of child-centered forms of 

thinking with the special planned lessons is unacceptable, because it 

contradicts the development of the child's logic. Here he proposed the idea of 

amplification, which implies the enrichment of the child's development. 

L. A. Wenger noted that cognition and creativity are typical to the 

development of preschoolers, with which it is possible to perceive the content 

of preschool education [3]. 
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M. I. Lisina pointed out that the content of education is perceived by the 

preschooler during communication as an independent activity when it 

stimulates to the cognitive activity.  

Numerous approaches were suggested connected with the second 

direction. It was noted that the development of preschool education did not 

correspond to the social and political reality that the existing curriculum and 

methodological materials were insufficient and there was a lack of connection 

between theory and practice. In the organization of preschool education, it 

was highlighted the creation of conditions for self-learning, self-education of 

the child, by revealing the individual features of each child. These provisions 

were developed in V. V. Davidov and V. A. Petrovsky's conception, which 

promoted to the transmition from the educational-controlling model to the 

person-centered model. It focuses on the child's multifaceted development 

with cognitive, volitional and emotional aspects. In that conception the 

formation of child's personality was taken into consideration. It was, in 

essence, a paradigmatic progress in the development of preschool education. It 

was emphasized that the educators should not teach preschool children 

knowledge, skills, they should teach them how to use them. 

The analysis of the third conceptual direction showed that for 

preschoolers the content of preschool education should be more creative, 

personalized. Child's self-expression was extremely important, noting that 

each child has a demand of self-expression intellectually, creatively, and 

physically. Therefore, it is important to give the child an opportunity to 

express himself and motivate him/her to develop own abilities. For all these 

factors the creation of appropriate conditions was important. A number of 

psycho-pedagogical conceptions of preschool education were proposed: ''The 

Development of Creative Abilities'' suggested by O. M. Dyachenko, ''The 

Developing Environment'' by V. A. Petrovsky, ''The Developmental Teaching'' 

by V. V. Davidov and V. T. Kudryavtsev [4]. 

Let’s consider the aforementioned conceptions separately. 

The conception, suggested by O. M. Dyachenko, played a great role in 

enriching the content of preschool education, called "The development of 

preschooler's abilities through solving creative tasks", where the preschooler is 

able to reveal the characteristics of the surrounding world due to his/her 

cognitive activity. 

The development of the preschool educational content was also 

promoted with the "The conception of developing environment" designed by 

V. A. Petrovsky aimed at the formation of child's personality. It was noted that 
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the environment should educate and develop the child, where it is important 

to allow the child to "create his/her own space". 

- an adequate educational curriculum can be designed if an adult treats 

and cares about the world of childhood, where there are no complete forms, 

but there is imagination, game, fantasy, 

- the preschool educational establishment should not be merely a part of 

the implementation of educational curricula, but also the place where the 

child's life is enriched, 

- it is important to involve each child's experience in the content and 

organization of education and teaching [5]. 

In the conception of V. V. Davidov and V. T. Kudryavtsev developing 

teaching principles were offered for the perception of the content of preschool 

education. The following trends were identified in the context of learning 

content: 

- development of cognitive culture; 

- development of aesthetic culture; 

- development of motor arts and health care, 

- development of communication culture [4]. 

The above-mentioned directions also determined the content of 

education. 

From the aforementioned observations, we can mention that cultural and 

person-centered approaches have played a leading role in the development of 

the content of preschool education. From the cultural theory, the experience 

of creative activity, ability to make decisions in problem situations, were taken 

into consideration. The person-centered approach emphasizes child's personal 

characteristics. 

Nowadays, it is important not only pay attention to the child's personal 

characteristics, but also give him/her an opportunity for self-development, 

self-realization and self-organization. During the processes of education and 

upbringing pedagogues should not limit the child's development with the 

content of education designed by them. With the peculiarities of own 

development, the child should dictate the adult how to organize his/her 

developmental process. So, the content of preschool education should be based 

on the demands of children. 

Conclusion 

The analysis of conceptual approaches to the development of educational 

content allows to highlight the following: 
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• the content of preschool education does not lead to teaching, it should 

have a developing essence, 

• the content of preschool education should be designed taking into 

account the peculiarities of children's development,  

• the choice of the content of preschool education should be carried out 

in the direction of children's development, which is a conceptual requirement 

of continuous education, 

• the content of preschool education should be organized and 

implemented on this basis of the child's self-expression, self-development, self-

organization, which must be reflected in preschool educational curricula.  
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УДК 377                                                                                             ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ И СРЕДНЕЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
 

МОНИТОРИНГОВЫЕ КАРТЫ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Белоконь О. В. 

 

В статье рассматривается сущностная характеристика 

управленческого мониторинга. Определены характерные черты 

управленческого мониторинга. Выделены уровни мониторинга в 

организации. Показана связь функций управления с мониторингом. 

Разработаны мониторинговые карты как средство повышения качества 

образования в образовательной организации среднего профессионального 

образования. 

Ключевые слова: управленческий мониторинг, качество 

образования, среднее профессиональное образование, функции 

управления, мониторинговые карты. 
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ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ (ԿՐԹԱԿԱՆ) ՊՐՈՑԵՍԻ ՈՐԱԿԻ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ 

ՄԻՋՈՑ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԻԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ 

ՄԵՋ 

Բելոկոն Օ. Վ. 

 

Հոդվածում դիտարկվում է կառավարման մոնիտորինգի 

իմաստային բնութագիրը: Որոշվել են կառավարման մոնիտորինգին 

բնորոշ առանձնահատկությունները:  Առանձնացվել են մոնիտորինգի 

կազմակեպման մակարդակները: Ներկայացված է կառավարման 

գործառույթների կապը մոնիտորինգի հետ: Մշակվել են մոնիտորինգի 

քարտեզներ՝ որպես կրթական որակի բարձրացման միջոց միջնակարգ 

մասնագիտական կրթության կազմակերպման մեջ: 

Հանգուցային բառեր.  կառավարման /մոնիտորինգ/ հսկողություն, 

կրթության որակ, միջնակարգ մասնագիտական կրթություն, 

կառավարման գործառույթներ, մոնիտորինգային քարտեզ: 
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THE MONITORING CARDS AS A MEANS OF IMPROVING THE 

QUALITY OF EDUCATIONAL PROCESS IN THE EDUCATIONAL 

ORGANIZATIONS OF SECONDARY PROFESSIONAL EDUCATION 

Belokon O. V. 

 

 The article deals with the essential characteristics of management 

monitoring. The characteristic features of management monitoring are 

defined. Levels of monitoring in the organization are allocated. The 

connection of control functions with monitoring is shown. Monitoring cards 

have been developed as a means of improving the quality of education in the 

educational organization of secondary vocational education. 

Keywords: management monitoring, quality of education, secondary 

vocational education, control functions, monitoring cards. 

 

Актуальность изучения роли управленческого мониторинга в 

деятельности руководителя обусловлена постоянными изменениями в 

российском образовании, которые направлены как на повышение качества 

образования, так и на создание более совершенной системы его оценки. В 

образовательной организации руководитель является ключевым 

элементом еѐ продуктивного и конкурентоспособного 

функционирования, эффективности образовательной и воспитательной 

работы. Мониторинг управленческой деятельности руководителя 

образовательной организации предоставляет возможности для 

профессионального совершенствования руководителя, развития его 

управленческих компетенций и лидерских качеств в соответствии с 

профессиональными стандартами. 

Анализ материалов по проблеме исследования показал 

недостаточную разработанность системы управленческого мониторинга, 

который включает в себя критерии и инструменты оценки 

управленческой деятельности руководителя. Актуальность проблемы 

обусловлена наличием в системе управления образовательной 

организацией противоречий между: 1) требованиями повышать 

эффективность результатов деятельности управленческого аппарата 

образовательного учреждения и отсутствием единых рекомендаций по 

осуществлению данного процесса; 2) повышенными требованиями к 

профессиональной подготовке управленческих кадров образовательных 

организаций и недостаточно развитыми программами такой подготовки, 

учитывающей условия деятельности управленческого персонала и 
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специфические особенности работы в сфере образования;                           

3) требованиями иметь действующую систему мониторинга всех 

процессов образовательной организации и отсутствием 

квалифицированных специалистов для разработки данной системы [2]. 

Прежде чем обратиться к описанию мониторинговых карт 

представляется необходимым разобраться в сущности управленческого 

мониторинга, поскольку именно он лежит в основе разработки карт. 

Дадим определение управленческого мониторинга, под которым 

понимается процесс систематического отслеживания и сбора данных об 

объекте управленческой деятельности как системе и внешних факторах, 

влияющих на него, обработке полученных результатов, их сохранение, 

использование и распространение с целью эффективного воздействия 

субъекта управления на управляемый объект [4]. 

Следует отметить, что в данном определении фиксируются 

следующие характерные черты управленческого мониторинга: 

- управленческий мониторинг представляет собой протяженное 

постоянное во времени действие; 

- включает в себя систематическое отслеживание определенных 

параметров социально-экономической системы, то есть представляет 

собой проводимый с определенной периодичностью сбор данных о 

важнейших характеристиках подсистем и элементов изучаемой большой 

системы; 

- системный характер управленческого мониторинга является 

важным условием его эффективности, что подразумевает изучение 

параметров как внутренней, так и внешней среды, а также взаимосвязи 

всех ее составляющих; 

- важной сущностной характеристикой управленческого 

мониторинга является то, что он должен сам проводиться 

систематически, а также представлять собой систему, которая включает 

данные всех подсистем, входящих в большую систему, каковой является 

организация. Именно системность мониторинга позволяет выступать ему 

максимально эффективно и давать системе управления образовательной 

организацией необходимую информацию о состоянии системы в 

динамике, выявлять и прогнозировать возможные направления ее 

трансформации; 

- сбор мониторинговых данных осуществляется при помощи 

разнообразных методов в зависимости от того, какие составные части 
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системы изучаются. В основу выбора должны быть положены 

общенаучные и частные методы исследования; 

- полученные данные должны подвергаться обработке при помощи 

таких методов, как сравнение и анализ; 

- при проведении управленческого мониторинга должны 

создаваться условия для упорядоченного хранения полученных данных, 

их систематизация, применение современных информационных 

технологий; 

- полученные мониторинговые данные должны быть востребованы 

системой управления для прогнозирования и принятия адекватных 

ситуации управленческих решений, а также распространяться для их 

использования на различных уровнях организационной системы; 

- эффективность управленческого мониторинга связана с 

правильной постановкой цели его проведения и использования его 

результатов [4]. 

Управленческий мониторинг используется для принятия 

управленческого решения, который может быть необходим руководству 

организации для реализации управленческих функций. Выделяют 

функции управления по критерию охвата объекта. На основании данного 

разделения выделяют общие и конкретные (специфические) функции 

управления, каждая из которых может быть разделена на ряд процедур, а 

процедура может включать несколько операций. 

Общие функции управления являются обязательными для успешной 

работы любой организации. В соответствии с ГОСТ 24525.0-80 по этапам 

(стадиям) управления выделяются общие функции, и к ним относятся: 

прогнозирование и планирование; организация работы; мотивация; 

координация и регулирование; контроль, учет, анализ [3]. 

Создание системы управленческого мониторинга и его включение в 

состав общих функций управления дает руководителям организаций 

возможность: 

- определять, какие из подразделений требуют пристального 

внимания для повышения качества своей деятельности; 

- обеспечивать получение руководителями каждого подразделения 

регулярной информации о показателях деятельности; 

- способствовать мотивации подразделений, имеющих высокие 

результаты; 

- обеспечивать оперативную разработку мероприятий для 

отстающих подразделений; 
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- сформировать и реализовать в практической деятельности 

системный подход к управлению организацией, вести регулярную 

отчетность по всем сферам деятельности [4]. 

Управленческий мониторинг необходимо проводить на основе 

определенной последовательности шагов, которые были 

охарактеризованы Б. Ж. Чулановой [1]. Каждый этап, исходя из 

представленной последовательности, включает в себя определенные 

необходимые действия. Эта последовательность включает в себя три шага: 

1) подготовительный, в ходе которого создаются условия для проведения 

качественного и системного мониторинга, формулируются его цель и 

задачи, определяются сроки и методы сбора информации на основе 

изученной литературы, описывают объект мониторинга и показатели;     

2) практический, во время которого организуется процесс проведения 

мониторинговых измерений с учетом выполнения основных 

управленческих функций – планирования, организации, мотивации и 

контроля; 3) аналитический, когда собранная информация 

систематизируется, обрабатывается для удобства пользователя, 

определяется форма ее хранения, обобщается и анализируется, на основе 

чего вырабатываются конкретные выводы и даются рекомендации. 

Любой образовательный процесс подлежит контролю, который на 

современном этапе его развития осуществляется через качественные и 

количественные показатели результатов диагностических обследований, 

что и отражено в содержании мониторинговых карт. 

Мониторинговые карты разрабатываются по каждому объекту 

мониторинга, в них указывается следующая информация: индикаторы, 

выборка, методы сбора информации, периодичность сбора информации, 

ответственный, вид представления информации, каналы распространения 

информации. Мониторинговые карты обеспечивают непрерывность 

слежения за образовательным процессом. 

Для каждого выделенного объекта управленческого мониторинга 

должны быть разработаны системы показателей. Если в качестве объекта 

выступает педагогический коллектив, то в качестве индикаторов могут 

выступать показатели стажа, возраста, квалификация, подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации, количество научных 

публикаций и т. д. 

В мониторинговые карты должны включаться характеристики 

выборки, принцип формирования которой должен сохраняться на всем 

протяжении проведения мониторинга данного индикатора. 
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Указывается перечень методов сбора информации. Это может быть 

как простая фиксация количественных данных, так и проведение 

специальных исследований. Документация для проведения мониторинга 

должна также включать инструментарий для проведения исследований, в 

том числе анкеты для опросов, стандартизированные бланки для 

интервью и т. д. 

В основе определения периодичности мониторинга в 

образовательной организации может быть положен организационный 

цикл, например, учебный год. Итоги подводятся по пятилетнему циклу, 

когда обобщается полученная за пять лет информация. Пятилетний 

период определен в связи с тем, что раз в пять лет образовательные 

организации проходят аттестацию, поэтому мониторинговые данные 

станут критерием оценки деятельности организации. 

За сбор и фиксацию результатов должен отвечать конкретный 

сотрудник, в функции которого должны входить не только вопросы 

своевременного и правильного представления информации, но и ее 

обработка и каналы распространения. В мониторинговых картах 

фиксируется должность ответственного за сбор мониторинговой 

информации, ее качество, обработку и представление руководству в 

соответствии с определенной периодичностью. Каждый ответственный на 

основе данных мониторинга готовит общую аналитическую справку о 

конкретных рекомендациях и выработанных мерах по исправлению 

текущей ситуации с указанием предположительных сроков ее устранения 

и ответственных за это лиц. 

Указывается, в каком виде представляется мониторинговая 

информация: числовая или текстовая таблица, диаграмма, график, 

аналитическая справка и т. п. Полученная информация должна постоянно 

обрабатываться и представляться руководителю. Обязательно должно 

стоять указание на пользователей этой информации и для каких групп 

персонала она предусмотрена. В мониторинговых картах фиксируется и 

канал распространения информации (совещание, информационный 

стенд, письмо и т. п.). 

Мониторинговые карты необходимо использовать при реализации 

каждой функции управления и на каждом управленческом уровне 

(руководитель – педагогический коллектив; руководитель – коллектив 

обучающихся; руководитель – коллектив родителей; руководитель – 

внешняя среда; преподаватель – обучающиеся; преподаватель – родители). 
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Рассмотрим более подробно примерное содержание 

мониторинговых карт на уровне «руководитель – педагогический 

коллектив». Укажем направления работы преподавателей образовательной 

организации среднего профессионального образования, которые 

необходимо включать в управленческий мониторинг с разработкой по 

каждому из них мониторинговых карт: 

- учебная работа (рабочие программы, учебные и учебно-

практические пособия, фонды оценочных средств, методические 

разработки/рекомендации), 

- научная работа (публикации, выступления на педагогическом 

совете, цикловых комиссиях, семинарах, конференциях, организация 

НИРС), 

- внеурочные мероприятия (открытые внеурочные мероприятия, 

организация мероприятий городского, областного и регионального 

уровня, внеурочные мероприятия внутри колледжа), 

- воспитательная работа (организационно-координирующая работа, 

проведение часов куратора, социальный проект, проведение общего 

мероприятия в колледже), 

- профориентационная работа, 

- организация дополнительного профессионального образования. 

В настоящее время в системе среднего профессионального 

образования в г. Шадринске система управленческого мониторинга носит 

лишь фрагментарный характер. Определены индикаторы мониторинга, 

выборка, периодичность сбора информации, ответственный, вид 

представления информации, слабо разработаны методы сбора и каналы 

распространения информации. Отсутствуют чѐткие критерии и 

нормативы по ряду мониторинговых показателей. Безусловно, создание 

системы управленческого мониторинга в образовательной организации и 

его функционирование являются трудоемкой работой. Но вместе с тем 

существование управленческого мониторинга и мониторинговых карт 

способствует формированию полной информационной базы, четко 

определяет функциональные обязанности персонала, приводит к 

совершенствованию системы мотивации и частично берет на себя 

функции контроля. 

Работа выполнена при поддержке гранта ШГПУ, договор № 09н от 
22 января 2018 г. 
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УДК 159.923.2                                        ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   

           

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЛИЧНОСТНО-

ЦЕНТРИРОВАННЫХ ОБУЧАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Берберян А. С. 

 

В статье рассматриваются технологии личностно-центрированного 

обучения в контексте гуманизации образования, освещены принципы 

личностно-ориентированного обучения. Описание научно-методических 

принципов конструирования образовательных технологий обосновано 

убеждением автора о том, что данные принципы приводят к изменениям 

в личностной сфере участников учебно-воспитательного процесса, 

которые, в свою очередь, диктуют реальную необходимость такой 

подготовки и способствуют самосовершенствованию в процессе жизне-

деятельности. 

Ключевые слова: личностно-центрированные технологии, научно-

методические принципы, гуманизация образования.  

 

ԱՆՁՆԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱՑՎԱԾ ՈՒՍՈՒՑԱՆՈՂ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ 

ԳԻՏԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ 

Բերբերյան Ա. Ս. 

 

Սույն հոդվածում քննարկվում են անձնային կենտրոնացված 

տեխնոլոգիաների ուսուցանումը կրթության հումանիզացման 

համատեքստում,լուսաբանվում են անձնային կենտրոնացվածության 

ուսուցանման մոտեցումները և սկզբունքներըֈ Գիտամեթոդական 

սկզբունքների նկարագրությունը՝ որպես ուսուցանող տեխնոլոգիաներ, 

ըստ հեղինակի, խարսխվում է այն դրույթի վրա, համաձայն որի՝ տվյալ 

մոտեցումները բերում են սովորողների անձնային 

կրթադաստիարակչական բնագավառի փոփոխությունների, որոնք էլ 

իրենց հերթին իրական անհրաժեշտություն են թելադրում նմանօրինակ 

պատրաստվածության համար և նպաստում են սովորողների կյանքի և 

կենսագործունեության ինքնակատարելագործմանըֈ 

 Հանգուցային բառեր. անձնային կենտրոնացված տեխնոլոգիաներ, 

գիտամեթոդական սկզբունքներ, կրթության ոլորտի հումանիզացիաֈ 
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SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL BASES OF PERSONALITY-

CENTERED TRAINING TECHNOLOGIES 

Berberyan A. S. 

 

The article deals with the technologies of personality-centered learning 

in the context of the humanization of education, the principles of personality-

orientation education are highlighted. The description of scientific and 

methodological principles of designing educational technologists is justified by 

the conviction of the author that these principles do not lead to changes in the 

personal sphere of the participants in the educational and educational process, 

which, in turn, dictate the real need for such training and contribute to self-

improvement in the process of life. 

Keywords: personal-oriented technologies, scientific and methodological 

principles, humanization of education. 

 

Гуманизация на современном этапе цивилизации – одна из обще-

мировых тенденций развития в сфере образования, ориентирующая обра-

зовательный процесс на развитие и становление отношений субъектов 

образовательного процесса, основанных на взаимном уважении прав 

каждого человека; сохранении и укреплении их здоровья, чувства 

собственного достоинства; реализации творческого потенциала. В 

современной трактовке цели гуманистического воспитания заложена 

возможность формирования планетарного сознания и элементов 

общечеловеческой культуры. Личностная идея обеспечила инновацион-

ность, энергию прорыва от объектного, основанного на традиционной 

парадигме, к субъектному образованию. В целом современная система 

образования строится на гностической, когнитивной основе, а его лич-

ностно-смысловые аспекты учитываются в недостаточной степени. Необ-

ходима концептуальная база и конкретный инструментарий для создания 

личностно-центрированной парадигмы для трансляции гуманистических 

ценностей и смыслов, конструирования образов экзистенциального пове-

дения человека. До этого психологическая практика в системе 

образования была, в основном, не системной, а декларативной, частично 

принятой, репродуктивной, трансдуктивной (от частного к частному) [4]. 

Актуальность проблемы гуманизации образования обусловлена 

необходимостью кардинальных перемен не только в содержании образо-

вания (что подразумевает обычно изменение учебных планов, программ, 

учебно-методической литературы), но и в практике, технологиях 
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образовательного процесса, понимаемого нами как уникальное сочетание 

обучения, нормативно сообразной деятельности системы образования, и 

учения – индивидуально важной деятельности отдельного субъекта, в 

которой реализуется опыт его жизнедеятельности. Целенаправленно 

организуемое обучение является главным, но далеко не единственным 

источником данного опыта. В современную эпоху образование становится 

одной из важнейших сфер человеческой деятельности, ключевым 

фактором, направленным на актуализацию личностного потенциала. 

Образовательные учреждения можно рассматривать как «глобальный 

социальный мир в миниатюре», в котором происходит личностное и 

профессиональное развитие индивидуума, где приобретаются не только 

социальные навыки и осуществляется подготовка специалиста, но, самое 

главное, формируются навыки саморегуляции. В последнее десятилетие 

активного реформирования системы образования наблюдается перестрой-

ка традиционной системы обучения, стремление гуманизации образова-

ния. Традиционная система образования приводит к тому, что субъект 

образовательного процесса при теоретической подготовке не готов к прак-

тическому освоению профессиональной деятельности. Стратегия 

учебного процесса в контексте гуманизации образования должна 

строиться на подлинной саморегуляции и активном самоопределении 

личности обучающегося. Концепция гуманизации образовательной 

системы направлена на создание условий саморазвития личности, 

гуманистическая психология ставит запреты на любые прямые 

воздействия на личность, т.к. искусственное ограничение свободы 

выбора, самостоятельного развития личности тормозит развитие 

творческих, креативных возможностей личности. Личностно-

центрированный подход К. Роджерса к развитию личности, выступающий 

как внутренняя система саморегуляции, представляется наиболее 

фундаментальной и конструктивной концепцией. Центральная идея 

личностно-центрированного подхода заключается в том, что стремление к 

росту, к раскрытию собственного потенциала и усилению возможностей, 

к большей самоэффективности, зрелости и конструктивности, называемое 

К. Роджерсом «тенденцией к самоактуализации», признается заложенным 

в природе человека как потенциал. Исходя из позиций гуманистической 

психологии, в учебной деятельности проявляется ведущая базисная 

установка: «вера в человека, признание его природной сущности как 

доброй и конструктивной, доброжелательное и уважительное отношение 

к обучающимся, которые находятся в реальном контакте с жизненными 
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проблемами». Гуманизация образования – не подразумевает отказ от 

воспитательного процесса как такового, замену его «просто 

человеческими отношениями», а предполагает признание в качестве 

приоритетной ценности именно развитие индивида как личности. В этом 

ракурсе для полноценной оценки качества образования первичным 

представляются гуманитарные, общечеловеческие ценности, а 

«вторичные показатели – уровень знаний, умений». На личностном 

уровне происходят кардинальные изменения: педагог задает и 

стимулирует усвоение системы ценностей, что, в свою очередь, способст-

вует формированию «Я»-идеального. Технологии личностно-

центрированного обучения вбирают в себя достижения гуманистических 

мировоззренческих идей и демократического образа жизни. Они 

основаны на распространении идей гуманизации образования, согласно 

которым человек признается высшей ценностью. Зарубежная теория и 

практика гуманистической мысли включает в себя конкретные формы и 

методы личностно-ориентированного обучения. В обобщенном виде они 

могут быть представлены по следующим параметрам: 

 дифференциация содержательных параметров учебно-

воспитательного процесса; 

 индивидуализация учебной деятельности в процессе воспитания и 

обучения; 

 создание оптимальных условий для развития потенциала и 

способностей обучающегося; 

 формирование одинаковых по совокупности признаков – 

гомогенных групп; 

 комфортность и благополучная атмосфера учебно-воспитательной 

деятельности; 

 социальная безопасность, защищенность обучающихся; 

 вера в ученика, его способности и возможности; 

 принятие ученика таким, какой он есть; 

 трансформация целевой установки учебной деятельности; 

 детерминированность уровня развития каждого обучающегося; 

 переориентация личностных ценностных установок преподавателя; 

 развитие гуманизации образования [10].  

Преимущества обучения по вышеприведенным критериям 

сформулированы содержательно и привлекательно; среди преподавателей 

находятся немало энтузиастов и сподвижников, желающих воплощать эти 

принципы. 
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Однако реалии образовательной системы не позволяют использовать 

в чистом виде предлагаемые технологии: преподаватель не свободен в 

выборе методов и форм обучения. В реальной учебной деятельности 

преподаватель вынужден ориентироваться на динамику мониторинга и во 

главу своей деятельности поставить учебную успеваемость как результат, 

а содержание дисциплины как атмосферу исполнительства и 

обязательств. Значимые аспекты личностно-центрированной технологии, 

внедряемые в практику реальности, – гуманизация учебно-

воспитательного процесса, акцентирование личности обучающегося, 

внедрение конкретных технологий, методик и приемов, облегчающих и 

ускоряющих обучение [1, 5, 6, 7, 8, 10].  

Принципы гуманистически ориентированных обучающих вузовских 

технологий вызывают интерес со стороны многих исследователей. 

Научно-методические принципы конструирования образовательных 

технологий в контексте гуманистической парадигмы заключаются в 

следующем: 

1) цель личностно-центрированного обучения – акцентирование 

внимания на осмыслении и развитии ценностно-смысловой 

сферы; 

2) отход от концепции формирования личности и утверждение 

концепции содействия ее развитию; 

3) студент – субъект не учения, а жизни; 

4) работа преподавателя направлена на удовлетворение значимых 

для процесса развития потребностей личности; 

5) справедливость в действиях преподавателя; 

6) действенная помощь и поддержка преподавателя, а не показной 

интерес к личности студента; 

7) движущие силы учебно-воспитательного процесса – 

взаимодействие личности с личностью; 

8) усиление диалогового характера общения и обучения 

преподавателя со студентами; 

9) духовно-нравственное общение со студентами; 

10) личностно значимая цель образовательной деятельности; 

11) знание пути и способов достижения цели; 

12) выбор индивидуальной траектории развития студента; 

13) положительная эмоциональная оценка, поддержка со стороны 

преподавателя; 

14) возможность выбора; 
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15) чувство собственной ответственности студента; 

16) изучение личностных качеств студентов и обеспечение динамики 

их развития; 

17) поддержка положительных тенденций в развитии личности; 

18) помощь в преодолении отрицательных установок и тенденций [3].  

 

Нужно отметить, что следование данным принципам неуклонно 

приводит к изменениям в личностной сфере участников учебно-

воспитательного процесса, которые, в свою очередь, диктуют реальную 

необходимость такой подготовки и способствуют самосовершенствованию 

в процессе жизнедеятельности. Технология формирования 

гуманистической позиции непосредственно приводит к технологии 

саморазвития. Программа саморазвития преподавателя в обязательном 

порядке содержит оценку психолого-педагогических способностей 

развития и саморазвития, нравственно-ценностной сферы, 

прогностических умений [4, 9].  

Технология профессионального развития представляет собой 

структуру, где каждый составной ее компонент является необходимым 

элементом для самопознания и успешного овладения процессом 

саморазвития.  

Организованная профессиональная подготовка дает возможность 

студенту не выстраивать свою деятельность по образцу, а вести поиск 

средств личностно-центрированного обучения, формируя собственную 

профессиональную позицию, так как главным стимулом, источником и 

движущей силой подготовки специалиста может быть его 

самореализация, собственное самосозидание как профессионала.  

Основой для усложнения являются цели и задачи обучения на 

каждом этапе профессиональной подготовки, уровень теоретической 

готовности, степень самостоятельности студентов в процессе 

деятельности, их индивидуальные особенности [2].  
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УДК 37                                                                                                                     ПЕДАГОГИКА 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И 

ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ МАЛОГО ГОРОДА 

Бурнашева Э. П. 
 

 В статье актуализируется проблема интеграции усилий 

образовательных организаций в условиях малого города. Рассматривается 

предложение об использовании структурно-функциональной модели 

сетевого взаимодействия образовательных организаций с целью 

использования их интеллектуального, кадрового и материально-

технического потенциала для подготовки будущих специалистов. 

Ключевые слова: сетевое взаимодействие, структурно-

функциональная модель, компоненты модели. 

 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ 

ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՓՈԽԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԾՈՒՄԸ ՓՈՔՐ ՔԱՂԱՔԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ 

Բուրնաշևա Է. Պ. 
 

 Հոդվածում արդիականացվում է կրթական 

կազմակերպությունների ջանքերի ինտեգրման խնդիրը փոքր քաղաքի 

պայմաններում: Դիտարկվում է կրթական կազմակերպությունների 

ցանցային փոխազդեցության կառուցվածքային ֆունկցիոնալ մոդելի 

օգտագործման առաջարկը` ապագա մասնագետների 

վերապատրաստման նպատակով նրանց մտավոր, կադրային և 

նյութատեխնիկական ներուժը օգտագործելու համար:  

Հանգուցային բառեր. ցանցային փոխազդեցություն, 

կառուցվածքային ֆունկցիոնալ մոդել, մոդելի բաղադրիչները:  

 

THE DESIGN OF THE NETWORK INTERACTION OF PROFESSIONAL 

EDUCATIONAL ORGANIZATIONS AND BUSINESSES IN A SMALL TOWN 

Burnasheva E. P 
 

The article actualizes the problem of integrating the efforts of 

educational organizations in conditions of the small city. The proposal is to use 
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the structural and functional model of network interaction of educational 

organizations in order to use their intellectual, human and material-technical 

potential for the training of future specialists is considered. 

Keywords: network interaction, structural and functional model, model 

components. 
 

 При помощи сетевого взаимодействия в рамках педагогического 

сотрудничества осуществляется взаимовлияние автономных субъектов-

образовательных организаций, которое обеспечивается за счет 

соблюдения принципов доверия, творчества, равенства и взаимной 

поддержки. Н. М. Коннова отмечает, что в результате опосредованного, а 

также непосредственного взаимодействия в рамках сети возникают новые 

социально-педагогические структуры, которым присущи новые свойства 

и особенности общественных отношений [9]. Для такого взаимодействия 

характерно выстраивание стратегии кооперирования усилий нескольких 

организаций, полностью исключающее конкуренцию, а подразумевающее 

синергетический эффект от объединения возможностей нескольких 

отдельных участников (организаций). Каждый субъект (образовательная 

организация) вносит посильный вклад в качество достижения общего 

результата.  

 В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

прописывается необходимость введения в образовательный процесс 

сетевой формы взаимодействия образовательных программ, в которой 

осуществляется возможность освоения обучающимися образовательной 

программы с использованием ресурсов нескольких организаций, которые 

осуществляют образовательную и воспитательную деятельность [12]. 

Впервые метод «сетевого планирования» для педагогического 

направления был описан Ю. А. Конаржевским, который отметил, что он 

помогает выявить запасы времени, позволяющие оптимизировать 

организацию работы, увидеть весь осуществляемый процесс комплексно, 

расставлять приоритеты, предвидеть возможные срывы, устанавливать 

цепочку взаимосвязанных процессов, обеспечить эффективное 
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руководство образовательной организацией, выделить наиболее важные 

участки образовательного процесса [8]. 

На возможности сетевой формы реализации процесса 

профессиональной подготовки специалистов указывается в документах, 

определяющих Болонский процесс [3].  

Теоретические основы феномена сетевого взаимодействия описаны 

в трудах зарубежных ученых.  

М. Кастельс обозначил всю социальную структуру 

постиндустриального общества как сетевую, указывая на изменение сути 

использования самих знаний и информации, он определяет сетевое 

общество как динамично развивающуюся открытую систему, 

допускающую внедрение инноваций без дисбаланса для автономных 

организаций [6]. 

П. Зибер рассматривает сетевое взаимодействие как творческий 

тандем образовательных организаций и производства в процессе 

профессиональной подготовки [5].  

С. Коркала в своей статье утверждает, что сетевое взаимодействие 

является центральным инструментом дальнейшего развития образования 

и профессиональной подготовки [13]. 

О роли сетевого взаимодействия образовательных учреждений и 

предприятий - социальных партнеров в обеспечении качества 

профессиональной подготовки специалистов речь идет в статье                 

Э. Сейфрида и его коллег из Германии [14]. 

Сама по себе идея адаптации сетевого взаимодействия к 

деятельности образовательных организаций в России принадлежит          

А. И. Адамскому [1]. Он описывал условия и механизмы организации 

сетевого взаимодействия в аспекте инновационных изменений.  

Н. Н. Жуковицкая отмечает, что сетевое взаимодействие 

характеризуется партнерскими отношениями организаций – участниц 

сети, которые приобретают возможность компенсировать таким образом 

ограниченность ресурсов при реализации профессиональных 

образовательных программ [4]. 
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В. В. Маковеева считает, что значимым направлением развития 

образования является сетевой подход к организации социального 

партнерства [11], когда решаются проблемы сотрудничества при 

подготовке будущих специалистов в условиях быстро меняющейся 

внешней среды. 

Т. Н. Ле-ван [10] под сетевым взаимодействием понимает 

«систематическое взаимодействие нескольких (более двух) организаций 

(из которых как минимум одна является образовательной) для совместной 

деятельности, направленной на достижение общей цели». 

 Сегодня эта возможность позволяет активизировать 

инновационную деятельность образовательных организаций и 

предприятий в условиях моногорода. Организация сетевого 

взаимодействия позволяет сформировать единое профессионально-

образовательное пространство, интегрирующее усилия в условиях 

отдаленности профессиональных образовательных организаций от 

мегаполисов.  

 В процессе формирования единого профессионально-

образовательного пространства на территории малого города, каким 

является город Шадринск, можно определить основные задачи сетевого 

взаимодействия [1]: 

1. Диверсификация образовательных программ, способствующих 

развитию личностных качеств обучающихся, формированию общих и 

профессиональных компетенций.  

2. Создание сетевых объединений по учебно-научно-

методическим проблемам для педагогов системы СПО, методистов, 

председателей предметно - цикловых комиссий колледжей.  

3. Обеспечение общего программно-методического пространства 

для реализации ФГОС образовательных организаций.  

4. Изучение запросов работодателей, учет региональной 

потребности в кадрах определенной специфики.  

5. Формирование образовательной среды организации за счет 

выполнения совместных образовательных инновационных проектов и 

реализации различных социальных инициатив.  
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6. Использование ресурсов различных автономных 

образовательных организаций для получения услуг дополнительного 

образования обучающихся с разными образовательными потребностями. 

7. Совместная работа образовательных организаций для 

реализации внеурочной деятельности и внеклассных мероприятий.  

8. Проведение научно-практических конференций, круглых 

столов, иных интерактивных форм совместной деятельности педагогов.  

9. Организация олимпиад по предметным циклам, конкурсов 

проектных работ среди обучающихся с различными образовательными 

потребностями.  

В процессе изучения феномена сетевого взаимодействия 

образовательных и производственных организаций в условиях малого 

города объектом исследования являлись учреждения профессионального 

образования (колледжи), и анализировалась их деятельность совместно с 

аналогичными учебными заведениями и предприятиями в городском 

социуме. Были использованы методы опроса и анкетирования с целью 

выявить имеющийся опыт совместной работы по обучению будущих 

специалистов в Шадринском политехническом, медицинском и 

финансово-экономическом колледжах. Анализ ситуации позволил нам 

обобщить цели сетевого взаимодействия [2] для образовательных 

организаций среднего профессионального образования в условиях 

моногорода:  

1. Оптимизация учебно-организационной работы, необходимой 

для повышения профессиональной компетентности в процессе 

подготовки будущих специалистов.  

2. Использование объединенной информационно-образовательной 

среды учреждений среднего профессионального образования для 

самореализации потенциала преподавателей и обучающихся.  

На базе Шадринского государственного педагогического 

университета был проведен ряд мероприятий, способствующих 

актуализации и укреплению понимания проблемы необходимости 

объединения усилий различных организаций и служб, направленных, в 
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первую очередь, на соблюдение принципа регионализации в подготовке 

резерва для насыщения рынка труда малого города.  

Анализ существующих элементов сетевого взаимодействия в 

колледжах города позволил разработать инновационную структурно-

функциональную модель сетевого взаимодействия, с помощью которой 

можно будет решить следующие противоречия:  

1. Между рекомендациями вышестоящих органов управления 

использовать сетевое взаимодействие образовательных учреждений на 

паритетных началах и отсутствием разработанных моделей или 

алгоритмов его организации.  

2. Между необходимостью внедрения инновационных изменений в 

образовательных организациях и недостаточным уровнем активности 

самих организаций в реализации инновационной деятельности для 

осуществления качественного профессионального образования.  

Предлагаемая нами структурно-функциональная модель сетевого 

взаимодействия предполагает следующие компоненты:  

1. социальный компонент (взаимодействие обучающихся, 

преподавателей, родителей, предприятий - работодателей, 

общественности); 

2. предметно-пространственный компонент (сайт интеграционного 

центра сетевого взаимодействия, материально-техническая база, 

реализация совместных профессиональных образовательных программ, 

программ дополнительного образования, учет национальных и 

культурных особенностей в организации профессионального 

образования); 

3. технологический компонент (разработка интегративных учебно-

методических материалов, специальные профессионально-

дисциплинарные курсы, корректировка содержания производственной 

практики, формы интегрированного обучения с использованием кадровых 

и иных ресурсов всех организаций участников сети).  

Проведенный анализ организации взаимодействия учреждений 

среднего профессионального образования и предприятий, разработка 

структурно-функциональной модели их сетевого взаимодействия 
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позволяет нам разработать предложение о создании в городе Шадринске 

Интеграционного центра сетевого взаимодействия профессиональных 

образовательных организаций, который будет функционировать на базе 

Шадринского государственного педагогического университета.  
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SOME METHODOLOGICAL ASPECTS OF PUPILS GUIDANCE IN 

DIDACTIC CAREER 

Gutu V., Savva M. 

 

One of the problems faced by graduates of pre-university education is the 

choice of an appropriate future profession. Many of them do not take into 

account the skills they possess and the compatibility between their personality 

and their future profession. Often, the most important factor in choosing a 

profession is the family, not the prone to a particular profession. According to 

the statistical data, a decreasing number of the high school graduates choose 

the teaching profession and, the number of teachers required in the Republic 

of Moldova is constantly increasing. Actuality generates and, at the same time, 

stimulates the need to implement a methodology for guiding students into the 

teaching career. 

In the article we present some methodological aspects regarding the 

guidance of students in the teaching career, focused on certain theories and 

principles. 

Keywords: students' guidance in didactic career, approaches, 

methodology of guiding students in didactic career, methodological aspects. 

 

ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՇՏ ՈՒՂԵԿՑՈՂ ՄԻ ՔԱՆԻ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՍՊԵԿՏՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ 

Գութու Վ., Սավվա Մ. 

 

Շրջանավարտների առջև ծառացած խնդիրներից մեկը ապագա 

համապատասխան մասնագիտության ընտրությունն է: Նրանցից 

շատերը հաշվի չեն առնում ունեցած ունակությունները և 

համատեղելիությունը անձի և հետագա մասնագիտության միջև: Երբեմն 

մասնագիտություն ընտրելու ամենակարևոր գործոնը ընտանիքն է, այլ 

ոչ թե որոշակի մասնագիտության հակվածությունը: Ըստ 

վիճակագրական տվյալների՝ ավագ դպրոցի շրջանավարտներից քչերն 

են ընտրում դասավանդման մասնագիտությունը, և Մոլդովայի 

Հանրապետությունում պահանջվող ուսուցիչների թիվը անընդհատ 

աճում է:  
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 Հանգուցային բառեր. ուսանողների ներգրավվածությունը  

դասավանդման տիրույթում, մոտեցումներ, աշակերտներին 

մասնագիտական դաշտ ուղեկցող  մեթոդաբանական ասպեկտներ: 

 

О НЕКОТОРЫХ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ ВОВЛЕЧЕНИЯ 

УЧАЩИХСЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ СРЕДУ 

Гуту В., Савва М. 

 

 Одной из проблем, стоящих перед выпускниками, является 

соответствующий выбор будущей профессии. Многие из них не 

расценивают имеющиеся умения и не учитывают совместимость своей 

личности с будущей профессией. Иногда самым важным фактором при 

выборе профессии оказывается семья, а не склонность к определенной 

специальности. Согласно статистическим данным, лишь малое 

количество выпускников старшей школы выбирает преподавательскую 

деятельность, поэтому в Республике Молдова число  востребованных 

учителей постоянно растет.    

 Ключевые слова: вовлеченность студентов в сферу преподавания, 

подходы, методологические аспекты вовлечения студентов в 

профессиональную среду. 

 

Actuality and context. Guiding students into teaching is a fairly 

controversial topic for many countries around the world. The issue of high 

school graduates' choice of a teaching profession generates a series of 

discussions concerning perceptions about this profession as well as about its 

attractiveness. 

According to a study on the attractiveness of the teaching profession in 

Europe, it is worth mentioning that an increasing number of countries have 

adopted certain measures that could have some impact on the attractiveness of 

the professorship of professors to some extent as side effects of global policies 

aimed at improving their education systems. 

Among them, four countries – Austria, Denmark, Germany and 

Luxembourg - are facing a teacher shortage mainly for demographic reasons 

because of the average age of their teachers, even though the present trend of 

higher retirement age for financial reasons should reduce the impact of the age 

pyramid of the teaching population, [1] and Republic of Moldova is not an 

exception. 
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The figure below represents the required number of teachers. required, 

as the tendency for teachers' shortage in the Republic of Moldova is growing. 

 
Other countries such as Belgium the Czech Republic, England, France, 

Hungary, Poland and Portugal - do not experience a general shortage of 

qualified teachers, except for scientific or technological subjects, and in 

Portugal there is even a significant overplus of teachers who are unemployed. 

Here again, the situation in these countries is very heterogeneous in many 

respects. 

Analyzing this study, which is exposed from the perspective of several 

dimensions of the attractiveness of the teaching profession, we can say that 

teachers' salaries in Portugal are very high (especially in other comparable 

professions), while in the Czech Republic they are very low. 

Regarding the professional status of a teacher which may also be an 

aspect of the attractiveness of choosing this profesion, the approach is also very 

different: teachers are public servants from France and Portugal (where job 

security is a strong attraction factor), and have a different status in England 

and Hungary [1]. 

In order for the teaching profession to become an attractive one for 

graduates in pre-university education, there is a need to implement clear 

measures, preferably a methodology for guiding students in the teaching 

career. 

Approaches. The problem of guiding students into the teaching career 

can be viewed from different perspectives. 

O. Dandara claims that even from his germs, individual training for a 

particular profession was based on the person-field compatibility. 

This relationship has an objective character, determined by the man-life 

relation, determined by the objective aspect of the production process, the 

type of society, the social benefit, and the subjective character, focused on the 

interdependence relation between the communication and the interpersonal 

processes appreciated in their complexity, which generates conditions of self-
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reliance, directing man to social efficiency and effectiveness, socially 

acknowledged. 

The rational and, at the same time, eminently pragmatic essence becomes 

the starting point for a complicated phenomenon that expresses the foundation 

of education and its major purpose: preparing person for life [2]. 

Starting from this idea, we can say that fewer people who choose the 

teaching profession take into account the compatibility of their own person 

versus the teaching field. 

However, nowadays, in the Republic of Moldova there is still no 

regulation/document that would regulate the education of high school students 

for choosing a teaching profession, or which would include at least some 

measures that would apply to this. 

Analyzing the practice of many countries on guiding students to this 

profession, we can say that different countries are implementing different 

techniques to attract pupils to the teaching profession, and efforts are colossal. 

Some of them may be considered indirect forms of guiding students into 

the teaching career, for example, when determining the salary of a teacher, 

account is taken of his/her skills and experience outside the sphere of 

education. 

For example, the variety of forms of organizing the learning process in 

initial teacher education, offering the possibility of correspondence, evening or 

distance education and the recognition of competences accumulated in non-

formal educational activities, could be a form of making the teaching 

profession more attractive for students of pre-university education. 

The involvement of students who have their studies in teaching until 

obtaining the diploma of pedagogical studies could be a challenge for the high 

school students, and a temptation to choose the profession in the future 

(practice also certified for some students who make studies in the Republic of 

Moldova at faculties with a teaching profile). 

In an International Scientific Conference Modern School: Challenges and 
Opportunities, L. Pogolşa reports on the forms of financial incentives used by 

some countries to attract specialists in education and to provide schools in the 

country with qualified teachers, namely: exemption from taxes; academic 

scholarships and conditional repayable loans; substantial salary supplements 

for teaching activity in rural areas; payment for the movement of teachers 

working in remote localities, or bonuses for teachers with "deficient" 

specialities [3, p. 11]. 
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Methodological Aspects. Dandara argues that career guidance is an 

explicit expression of the educational process, a set of actions made by the 

educator/educational factor to support the person in the career design [4].  

Based on the Theory of need for guidance, designing adept O. Dandara, 

we try to outline the methodology of guiding pupils in teaching career. 

Thus, in our opinion, the Methodology of guiding pupils in the teaching 

career is a system of psycho-teaching actions of managerial and lasting 

character, which includes concrete methodological actions in order to achieve 

the aim and objectives of the research. 

This methodology has the following features: 

 it has an educational character, which aims at forming the students 

personality in order to develop professional abilities for the teaching 

profession; 

 the concept of the methodology directly addresses the field of 

teaching in the teaching career; 

 is long-term and forward-looking; 

 is integrative, because it harmonizes the activities with the help of 

some sketches/plans prepared in advance. 

The methodology focuses on certain principles, namely: 

 The principle of identifying students skills towards the teaching 

career. 

This principle involves identifying the predispositions of this profession 

to pupils. 

The tendency towards the didactic career involves the individual 

psychological assimilation of the students, which conditionates – the 

fulfillment under certain conditions of the pedagogical/didactic activity. 

This involves a propensity, a natural mood, a propensity for the 

profession, a compatibility of the student's personality with the specificity of 

the teacher's personality. Analyzing the specifics of the personality of the 

teacher, we can say that it must be empathetic, balanced emotionally, possess 

the culture of communication, be a good leader, be a good organizer. 

 I. Gîngu believes that empathy is the ability to intuire or to recognize the 

emotions of others by opening up to their feelings; it is the ability to read 

information from both verbal and nonverbal channels [5, p.101]. 

Thus, the predisposed student, having the empathic aptitude for the 

didactic career, must know how to communicate and motivate, encourage 
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personal initiatives, open up new horizons of knowledge, develop creativity, 

i.e. it can induce emotional states with emotional-social burden and/or 

affective-moral, capable of producing states of will [6, p. 162]. 

Another skill that is specific to students with a predisposition to the 

teaching career is emotional intelligence. Emotionality is an essential 

component of the teacher's everyday work. Education requires a profound 

investment, both cognitive and affective. Teacher relationship with pupils is 

often predominantly affective. 

Students develop together with cognitive strategies of action, affective 

strategies. Student involvement in learning goes beyond the rational frame, 

being matched by affectivity [7, p. 148].  

J. D. Mayer and P. Salovey assert that emotional intelligence means the 

ability to perceive emotions as accurately as possible and to express them, to 

accede or to generate feelings when they facilitate thought; to know and 

understand emotions in order to promote and develop emotionally and 

intellectually [8].  

For instance, students who are predisposed to this profession must have a 

medium or even high level of permanent stability, a stable emotional balance. 

According to I. Neaşcu, emotional intelligence is an "ability to recognize 

and regulate emotions in ourselves and in others," suggesting at least four 

reference areas of emotional intelligence: emotional awareness, self-control, 

social awareness, relationship control [9, p. 220].  

Along with empathy and emotional intelligence, communication is an 

indispensable aptitude for these students. We mention communication not as a 

simple process of transmitting information from the transmitter to the 

receiver, but as a complex process underlying the teaching activities as a whole 

and, mostly, the efficiency of their organization depends on the effective 

communication between the subject and the object of education. 

L. Şoitu states that "The dedicated professor knows that to be concerned 

with the awareness, supervision and enrichment of his communicative 

conduct is an elementary requirement, especially that" not everything we 

intend to say, not everything we say is heard, not everything we hear and 

understand it is understood and what we do not say, and what is meant does 

not depend on us what becomes [Apud. 10]. 

A future teacher must also be a good leader.  

E. Losîi defines leaders as people who exercise their influence either 

formally or informally, orienting and coordinating the work of others. The 
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leader is the person whom others will follow freely and with confidence, 

beyond the authority conferred by the function [11, p. 25]. 

Another specific series of skills for students predisposed to this profession 

are organizational skills. Starting from the idea that the organizational skills 

relate to the ability to coordinate and manage people, these skills are 

indispensable in the teaching activity starting with the organization of the 

teaching-learning-evaluation activities, with the organization of the pupils 

class, and finalizing with the organization of extracurricular activities. 

Respecting this principle will ensure the identification of those students 

with a pedagogical vocation or at least with a direct or perhaps hidden 

predisposition to be discovered and subsequently developed and consolidated 

to the teaching profession. 

 Another principle on which the methodology is based is the principle 

of training of professional concerns in the teaching field for high school 

students. Forming professional pre-vocational training is a way of capitalizing 

on the specific skills identified in the target group involved in our research. 

Starting from the idea that a person's aptitude is his/her potential to learn 

and achieve performance in a particular field, in our research, the skills that 

the future student possesses will turn into a successful performance when the 

future teacher will be practically involved, and professional concerns will be 

formed and developed through learning and practice. 

Thus, the formation of the professional pre-requisite abilities of the 

teaching domain involves the formation of a set of theoretical and practical 

skills specific to the future teachers, resulting from a process of learning and 

their involvement in a program of pre-professional activities. 

 The principle of involving students in teaching-learning-evaluation 

activities/activities specific to the teaching profession. 

Starting from the idea of K. D. Uşinski, who claims that teaching 

methods can be learned from the books or the professor's words, but gaining 

skill in using these methods is possible only through practice, we can say that 

the involvement of students in teaching-learning-evaluation activities as 

specific basic activities of the teaching activity, will allow us to make future 

teaching students to get familiar to the basic activities of the profession. 

Another idea from which the above-mentioned principle has been 

derived is the idea of P. P. Blonsckii who claims that it is impossible to learn 

teaching only from books. It is necessary to practice it, but not by copying, but 

by creating and consciousness [12, p. 20]. 
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Another view we find in O. Duhlicher, who considers that the teacher is 

not a teacher, is initially formed and constantly improving, because the quality 

of a teacher - is not innate [13, p. 9]. 

The logic of this principle would be the next one: if a pupil who likes 

mathematics can choose a profession based on this discipline, if a pupil who 

likes painting chooses a profession in the arts, how will a student know that he 

likes to practice the teaching activity if he did not learn any teaching discipline 

in the pre-university education, and even more did not practice it. Thus, we 

can say that a future teaching student will truely realize the value of the 

teaching profession only when it will practice, and will be directly involved in 

activities specific to this profession. 

 The principle of valorisation of the curricular framework in order to 

facilitate the guiding act in the teaching career. 

The curriculum documents will be the basis of the facilitating of the 

guiding act in the teaching career and as a point of reference in the 

organization and carrying out of the pre-professional activities, namely: the 

National School Curriculum on Educational Stages, the Disciplinary 

Curriculum for Certain School Courses, the Framework Plan for Primary 

Education, gymnasium and lyceum for the respective year of study, the long-

term and short-term design models specific to different disciplines. 

 

Conclusions 

To deduce, we can mention that: 

 Methodology of teaching career guidance is a part of a system of 

conditions for guiding students in the teaching career, focusing on several 

theories and principles; 

 The actualities generate the praxiological implementation of this 

methodology in order to attract the graduates of the pre-university education 

to choose the teaching profession in the future; 

 Some direct or indirect practices/forms of guiding students into the 

teaching career can be used as examples to be followed for other countries 

facing the shortage of teachers. 
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ՀՏԴ 37                                                                                                   ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ 

ՄԱՐԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ 

Գևորգյան Լ. Վ. 
 

Ժամանակակից մանկավարժական տեխնոլոգիաների 

կիրառությունը և պահանջարկը պայմանավորված են արդի 

հասարակական փոփոխություններով, որոնք նոր պահանջներ են 

առաջադրում կրթության որակին և արդյունավետությանը: Իսկ 

կրթության արդյունավետությունն ապահովելու կարևորագույն 

նախապայմաններից մեկը մարդաբանական մոտեցումն է, որը ամուր 

հիմքեր է ստեղծում կրթադաստիարակչական գործընթացի 

իրականացման համար: 

Հանգուցային բառեր. մանկավարժական տեխնոլոգիաներ, 

մանկավարժական մարդաբանություն, կրթամշակութային միջավայր, 

կրթական տեխնոլոգիաների մարդաբանական հիմքեր:  

 

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННЫХ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Геворгян Л. В. 
 

Применение и спрос современных педагогических технологий 

обусловлены социальными изменениями современности, которые 

выдвигают новые требования к качеству и продуктивности образования. А 

одним из главнейщих предварительных условий для обеспечения 

продуктивности образования является антропологический подход, 

который создает прочные основы для реализации образовательно-

воспитательного процесса. 

Ключевые слова: педагогические технологии, педагогическая 

антропология, культурообразовательная среда, антропологические основы 

образовательных технологий. 
 

ANTHROPOLOGICAL BASES OF MODERN PEDAGOGICAL 

TECHNOLOGIES 

Gevorgyan L. V. 
 

The use and demand of modern pedagogical technologies depends on 

the changes of modern society which are making new demands for improving 
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the quality and productivity of education. One of the most important 

preconditions for ensuring the effectiveness of education is the anthropological 

approach which creates a solid foundation for the educational process. 

Keywords: pedagogical technologies, pedagogical anthropology, 

educational and cultural environment, anthropological bases of educational 

technologies. 

 

Ժամանակակից մանկավարժական տեխնոլոգիաները կրթական 

ողջ համակարգի կենտրոնում դնում են սովորողի անձը, նրա 

զարգացման համար հարմարավետ պայմանների ապահովումը: 

Ժամանակակից մանկավարժական տեխնոլոգիաները բնութագրվում են 

մարդասիրական և հոգեբանավերականգնողական ուղղվածությամբ և 

հետապնդում են սովորողների ազատ, բազմակողմանի և 

ստեղծագործական զարգացման նպատակներ:  

Ժամանակակից մանկավարժական տեխնոլոգիաները 

բացահայտում են այն նոր մոտեցումները, որոնք վերաբերում են մեր 

արդիականության մեջ ինչ և ինչպես սովորեցնելու խնդիրներին: 

Առաջին հերթին ուսման բովանդակությունը դիտարկվում է որպես 

անձի զարգացման միջոց և ոչ թե սոսկ նպատակ, ակտիվորեն 

օգտագործվում են ուսուցման խթանման բոլոր հնարավոր միջոցները, 

տեղի է ունենում ուսուցման տարբերակվածություն` հենվելով 

գործունային մոտեցումներին: Վերոնշյալ բոլոր խնդիրներն 

արդյունավետ կերպով լուծելու համար անհրաժեշտ է մշտապես 

ուշադրության կենտրոնում պահել մանկավարժական-մարդաբանական 
մոտեցումները, որոնց հիմնական նպատակն է մարդուն դիտարկել 

որպես անձ, որը դաստիարակվում է` վերածվելով ավելի կատարյալ 

էակի, որը բազմաբնույթ հարաբերությունների մեջ է տիեզերքի հետ: 

Ըստ մանկավարժական մարդաբանության՝ կրթությունը ձևավորում է 

ամբողջական անձնավորություն, որն ընդունակ է 

պատասխանատվություն կրելու իր արարքների հետևանքների համար: 

Կրթության խնդիրը պետք է լինի ոչ այնքան անձին մեծ քանակությամբ 

գիտելիքներով զինելը, որքան նրան Մարդ դարձնելը, որը 

համապատասխանում է մարդկայնության և մարդասիրության 

չափանիշներին, գիտակցում է այն, ինչ կատարվում է իր շրջապատում, 

պատասխանատու է իր ապագայի համար և սովորում է ապրել այս 

բարդ և շատ առումներով անկանխատեսելի աշխարհում:  

Վերոնշյալ խնդիրները մանկավարժական մտքի արդի 

զարգացումների մեջ մշտապես ուշադրության կենտրոնում են: Մենք 
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ուսումնասիրել ենք Լ. Լուզինայի [6], Վ. Բարուլինի [3], Վ. Սլոբոդչիկովի 

[9], Ն. Ռոնժինայի [8], Գ. Կոջասպիրովայի [5], Ա. Պանֆիլովայի [7],       

Վ. Բրուտյանի [1]՝ մանկավարժական տեխնոլոգիաների և 

մանկավարժական մարդաբանության հիմնախնդիրներին վերաբերող 

աշխատություններն ու հոդվածները, փորձել ենք քննության ենթարկել 

ժամանակակից մանկավարժական տեխնոլոգիաների մարդաբանական 

հիմքերը: 

 

21-րդ դարն առաջարկում է նոր պահանջներ և նորովի 

մոտեցումներ մարդու, նրա անձնային որակների նկատմամբ: Եվ 

աստիճանաբար երևան է գալիս երեխային ավելի հանգամանորեն 

ճանաչելու, նրան առավել օպտիմալ եղանակներով կյանքին 

նախապատրաստելու պահանջը, որպեսզի ապահովվի անձի 

ֆիզիկական առողջությունը և մտավոր զարգացման հարկավոր որակը, 

մարդը կարողանա խուսափել հոգեկան և ֆիզկական 

ծանրաբեռնվածությունից: Ժամանակակից մանկավարժական 

տեխնոլոգիաների կիրառման արդյունքում մանկավարժները ձգտում են 

շրջվել դեպի աշակերտը` ներդնելով անձնային կողմնորոշման և 

մարդկային - անհատական մոտեցումները: Այս ամենը հաջողությամբ է 

իրականացվում, եթե կրթադաստիարակչական գործընթացում որևէ 

տեխնոլոգիա ընտրելիս հետևում ենք մանկավարժական 

մարդաբանության նվաճումներին, որոնց նպատակն է` բացահայտել 

մարդկային կուտակված փորձի փոխանցման գործընթացում «մարդ-

մարդ» փոխհարաբերությունների ընթացքի մարդաբանական 

օրինաչափությունները: Մանկավարժական մարդաբանությունը իր 

առջև խնդիր է դնում՝ 

 ուսումնասիրել մարդու կայացումը սոցիալականացման և 

դաստիարակության գործընթացում, 

 հասկանալ, թե անձն ինչպես է սոցիալականացվում, և ինչպես են 

տարբեր տարիքի մարդիկ ազդում միմյանց վրա, 

 մարդասիրական կողմնորոշում ունեցող կրթական գործընթացի 

կազմակերպման կանոնների, ուղիների, ձևերի ու մեթոդների 

բացահայտումը, 

 հասկանալ և ճանաչել մարդուն` որպես դաստիարակողի և 

դաստիարակվողի, 

 պարզել, թե մարդն ինչքանով է ընդունակ դաստիարակվելու և 

կրթվելու կյանքի տարբեր փուլերում և այլն: 
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Մանկավարժական մարդաբանության առաջատար գաղափարներն 

են՝ 

 մարդկային էության կենսաբանական և հոգեբանական կողմերի 

միասնությունն ու ամբողջականությունը, 

 յուրաքանչյուր մարդու մեջ ընդհանուր և առանձնահատուկ գծերի 

բացահայտումը, 

 մարդու մեջ անհատականի և սոցիալականի միասնությունը, 

 մարդու զարգացման մեջ մտավորի, բարոյականի և ֆիզիկականի 

միասնությունը, 

 մարդու` դաստիարակվելու և ուսուցանվելու կարողությունը, 

 անձնային բոլոր հատկանիշների ճկունությունը և այլն: 

Ըստ մանկավարժական գործընթացների մարդաբանական 

մոտեցման՝ ժամանակակից իրականության մեջ 

կրթադաստիարակչական գործընթացում անընդունելի են բռնության 

դրսևորման ցանկացած դեպքերը, որոնք այսօր սովորողների 

հարմարվողականության խանգարումների հիմնական պատճառներից 

են, որոնք առաջացնում են սովորողների ֆիզիկական, հոգեբանական և 

բարոյական առողջության հետ կապված տարաբնույթ խնդիրներ [2, էջ 

9]:  

Առանձնացվում են երեխաների նկատմամբ անընդունելի 

մոտեցման մի քանի ձևեր՝ ֆիզիկական բռնություն, սեռական բռնություն, 

հոգեբանական բռնություն, երեխաների կարիքների անտեսում 

(բարոյական դաժանություն) և այլն: Դիտարկենք բռնության դրսևորման 

այն ձևերը, որոնք անմիջականորեն առնչվում են ընտանիքում և 

կրթական հաստատություններում երեխաների դաստիարակչական 

հարաբերություններին: 

Ֆիզիկական բռնությունը հասակակիցների, ծնողների, 

խնամակալների, դաստիարակների կողմից դիտավորյալ կերպով 

ֆիզիկական վնաս պատճառելն է, որը կարող է հանգեցնել 

անդամալուծության, մահվան, առաջացնել ֆիզիկական կամ 

հոգեբանական առողջության հետ կապված լրջագույն խնդիրներ կամ 

տարիքային զարգացման խանգարումներ: 

Հոգեբանական բռնությունը հասակակիցների, ծնողների, 

խնամակալների կամ երեխայի դաստիարակության համար 

պատասխանատու այլ անձանց պարբերաբար, երկարատև կամ 

մշտական հոգեբանական ազդեցությունն է, որը հանգեցնում է երեխայի 

բնավորության բացասական գծերի ի հայտ գալուն կամ արգելակում է 
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նրա անձի նորմալ, բնականոն զարգացումը: Բռնության այս տեսակին 

են վերաբերում` 

 բացահայտ թշնամանքն ու անընդհատ քննադատությունը, 

 սպառնալիքները,  

 սովորողի արժանապատվությունը վիրավորելը, նրան 

նսեմացնելը, 

 կանխամտածված ֆիզիկական կամ սոցիալական 

մեկուսացումը, 

 սովորողի տարիքին և ընդունակություններին 

անհամապատասխան պահանջների առաջադրումը, 

 կեղծիքը, ստախոսությունը, 

 մեկանգամյա կոպիտ հոգեբանական ներգործությունը, որը 

կարող է հոգեբանական վնասվածք առաջացնել և այլն: 

Երեխայի կարիքների անտեսումը (բարոյական դաժանությունը) 
հասակակիցների, ծնողների, խնամակալների կամ երեխայի 

դաստիարակության համար պատասխանատու այլ անձանց կողմից 

խնամքի, հոգատարության տարրական դրսևորումների 

բացակայությունն է, ինչի արդյունքում խախտվում է երեխայի 

հուզաշխարհը, և ի հայտ են գալիս նրա զարգացման կամ առողջության 

խանգարումներ:  

Այս ամենի հետևանքով սովորողի մոտ առաջանում է ագրեսիա, 

նա դառնում է անկառավարելի, վիճում է մեծահասակների հետ, 

ուրիշներին է մեղադրում սեփական սխալների համար, դառնում է 

քինախնդիր, անբարեհամբույր, դաժան: 

Ժամանակակից մանկավարժական տեխնոլոգիաները՝ 

համագործակցային, ինտերակտիվ, խաղային, անձնային կողմնորոշման 

և այլն, իրենց հիմքում ունենալով մարդաբանական մոտեցում, ձգտում 

են կառուցել մանկավարժի և սովորողի փոխկապակցված 

գործունեությունը՝ հաշվի առնելով սովորողի ուսումնական 

պահանջմունքները և յուրաքանչյուրի անհատական 

առանձնահատկությունները [7, էջ 108-126]:  

21-րդ դարի արդիականության մեջ կրթության մեջ կարևոր 

հիմնախնդիր է դարձել այն փաստը, որ ուսուցիչը դադարել է աշակերտի 

համար տեղեկատվության հիմնական աղբյուր լինելուց: Այսօրվա 

պատանին տեղեկատվություն է ստանում գերազանցապես ոչ թե 

դպրոցից կամ ուսուցչից, այլ փողոցից, զանգվածային 

լրատվամիջոցներից, ծնողներից ու հասակակիցներից և, 
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ամենակարևորը, համացանցից: Այս ամենը պահանջում է վերափոխել 

ողջ մանկավարժական գործընթացը:  

Կրթությունը միտվում է դեպի անձնային կողմնորոշում, և այսօր 

որպես ավանդական կրթական համակարգի բարեփոխման ուղիներ 

ներկայանում են՝ 

-ուսուցման հումանիստական բնույթն ու ժողովրդավարական 

սկզբունքների կիրառումը, 

-իմացական գործունեության ակտիվացումը, 

-ուսումնական գործընթացի կառավարման և կազմակերպման 

արդյունավետության ապահովումը, 

-ուսումնական նյութի մեթոդական և դիդակտիկ պարագաների 

վերակազմավորումը, 

- կրթական գործընթացի տեխնոլոգացումը, 

-մանկավարժական-մարդաբանական սկզբունքների կիրառությունը: 

Ընդ որում` տեղի են ունենում նաև մանկավարժի հայացքների 

մեջ արժեքային կողմնորոշման փոփոխություններ: Անհրաժեշտ է 

գիտակցել, որ սովորողը ոչ թե սոսկ երեխա է, որին հարկավոր է միայն 

գիտելիքներ հաղորդել կամ դաստիարակել, այլ մի անձ, որն ունի 

ինքնատիպ անհատականություն և որին հարկավոր է հարգել, 

գնահատել նրա արժեքը:  

Ժամանակակից խաղային, ինտերակտիվ, համագործակցային, 

անձնային կողմնորոշում ունեցող, մարդկային - անհատական 

մանկավարժական տեխնոլոգիաների կիրառության ընթացքում այս 

ամենը որպես կայուն հիմք ընդունելու պարագայում ժամանակակից 

իրականության մեջ հնարավոր է ապահովել կրթության որակն ու 

արդյունավետությունը:  

Վերոնշյալ բոլոր խնդիրներն առավել կարևորություն են ստանում 

հատկապես ներառական կրթության իրականացման պայմաններում, 

հատկապես եթե հաշվի առնենք այն փաստը, որ մեր կրթակարգն այսօր 

միտվում է դեպի համընդհանուր ներառում: 

Այժմ անդրադառնանք ժամանակակից մանկավարժական 

տեխնոլոգիաների ընտրության հիմնախնդրին. այսօր մանկավարժի 

առջև կանգնած է լուրջ խնդիր՝ ինչպե՞ս ընտրել անհրաժեշտ 

մանկավարժական տեխնոլոգիան, որպեսզի 

ուսումնադաստիարակչական գործընթացը դառնա առավել որակյալ, 

հետաքրքիր, գրավիչ և արդյունավետ: Այս հարցում չափազանց կարևոր 

է հաշվի առնել կրթամշակութային միջավայրի և յուրաքանչյուր 

սովորողի անձի մարդաբանական առանձնահատկությունները:  
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Մշակութաբանական մոտեցումը ենթադրում է մեթոդաբանական 

հնարների միասնություն: Դրանց միասնությունը ապահովում է 

սոցիալական և հոգեբանական կենսոլորտների վերլուծությունը, այդ 

թվում նաև` կրթության և մանկավարժության ոլորտների:  

Կրթության մշակութաբանությունը կրթությունն ու զարգացումը 

դիտարկում է անձի անհատական զարգացման տեսանկյունից 

(ինքնաբացահայտում, ինքնազարգացում և այլն), որը ենթադրում է 

մշակութային գործունեության կառուցվածքի զարգացում, մշակութային 

ստեղծագործական փորձի անհատական փոփոխությունների 

հաշվառում, հաղորդակցման կարողությունների մշակույթի 

զարգացման դինամիկայի գնահատում, հաղորդակցման էվոլյուցիայի 

շրջանակաների բացահայտում և այլն:  

Կրթության մշակույթը առաջին հերթին սովորողի և սովորեցնողի 

(դաստիարակողի և դաստիարակվողի) կյանքի կազմակերպումն է` 

համապատասխան նախանշված նպատակներին և զարգացվածության 

մակարդակին, որին հասել է մարդկությունը որոշակի պատմական 

ժամանակահատվածում համաշխարհային մշակույթի և 

մանկավարժության փոխհարաբերության շնորհիվ [4, էջ 29]: Լինելով իր 

դարաշրջանի մշակույթի կրող` յուրաքանչյուր մարդ ներկայացնում է 

որոշակի կոնկրետ սոցիալական միջավայրի մշակույթը: Հենց 

մանկավարժը ինքը հասարակության մշակութային որոշակի խավի 

ներկայացուցիչն է, որն ունի սեփական պատկերացումները մշակույթի 

վերաբերյալ: 

Կրթության հիմնախնդիրներն ու նպատակները, էությունը, 

մեթոդները ունեն փիլիսոփայական հիմք, քանի որ իրենց էությամբ 

կապված են իմացության գործընթացի, սուբյեկտ - օբյեկտ 

հարաբերությունների հետ և միաժամանակ հաշվի են առնում անձի 

անհատական յուրահատկությունները: 

Այսպիսով՝ քննության ենթարկելով ժամանակակից 

մանկավարժական տեխնոլոգիաների մարդաբանական հիմքերը՝ կարող 

ենք առանձնացնել, որ արդի պայմաններում մանկավարժական 

տեխնոլոգիաների կիրառությանը պետք է լրջորեն մոտենալ՝ մշտապես 

ուշադրության կենտրոնում պահելով մանկավարժական-
մարդաբանական մոտեցումները, որոնց հիմնական նպատակն է 

մարդուն դիտարկել որպես անձի, որը դաստիարակվում է` վերածվելով 

ավելի կատարյալ էակի, որը բազմաբնույթ հարաբերությունների մեջ է 

տիեզերքի հետ: Ըստ մանկավարժական - մարդաբանության մոտեցման՝ 

մանկավարժական գործընթացում մարդկային այնպիսի բնութագրիչ 
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հատկանիշները, ինչպիսիք են ակտիվությունը, ինքնագործունեությունը, 

նախաձեռնությունը, գործունեության արդյունքների նկատմամբ 

անձնական պատասխանատվությունը, ստեղծագործական մղումները, 

անհատական հետաքրքրվածությունը և այլն, թույլ են տալիս 

առանձնացնելու կրթական տեխնոլոգիաների մարդաբանական 

հիմքերը՝ որպես մանկավարժական փոխազդեցության բնութագիր:  

Ժամանակակից խաղային, ինտերակտիվ, համագործակցային, 

անձնային կողմնորոշում ունեցող, մարդկային - անհատական 

մանկավարժական տեխնոլոգիաների կիրառության ընթացքում 

մարդաբանական մոտեցումները որպես կայուն հիմք ընդունելու 

պարագայում ժամանակակից իրականության մեջ հնարավոր է 

ապահովել կրթության որակն ու արդյունավետությունը:  
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INTERNATIONAL POLICIES AND PRACTICE ON INTERNSHIP 

PERFORMANCE 
Dandara O., Caraus I.  

 

 The actions undertaken to reform education and read justment to 

imperatives of changing society in the last decade, have created prerequisites 

for continuing modernization of education system in relation to the challenges 

of the national and international educational environment. The issue of 

qualitative internship and the necessity of its reconsideration on purpose of 

increasing of quality of initial professional training represents the specific goal 

in European countries, as well as in the Republic of Moldova. 

Keywords: education, internships, practical experience. 
 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ  

ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ԴԵՐԱԿԱՏԱՐՄԱՆ ՇՈՒՐՋ 

Դանդարա Օ, Քարաուս Ի. 

Վերջին տասնամյակի հրամայականն է վերափոխել կրթական 

համակարգը, որը նախադրյալներ է ապահովում կրթական  

համակարգի արդիականացման և շարունակականության համար, 

որոնք դրսևորվում են  ազգային և միջազգային կրթական 

միջավայրերում: Եվրոպական երկրներում, ինչպես նաև Մոլդովայի 

Հանրապետությունում, կարևորվում է արտադրական պրակտիկան և 

վերջինիս վերանայումը` նախնական մասնագիտական 

պատրաստվածության որակի բարձրացման նպատակով:   

Հանգուցային բառեր. կրթություն, փորձաշրջան, գործնական 

փորձառություն: 

 

О РОЛИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИТИКИ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Дандара О., Караус И. 

 Требованием последнего десятеления преобразование 

образовательной системы, что обеспечивает предпосылки для 

модернизации и непрерывности системы образования, проявляемые в 

национальной и международной образовательной среде. В европейских 

странах, а также в Республике Молдова, большое значение придается 
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производственной практике и ее пересмотру с целью повышения качества 

начальной профессиональной подготовки. 

 Ключевые слова: образование, стажировка, практический опыт. 

 

Introduction. The necessity of studying of initial training is governed by 

reality of common European area with respect to higher education, being seen 

as a desiderate of implementation of a quality reform. The progressive 

development of the society reflected in the technical and scientific changes, 

contributes to the re-conceptualization of new parameters of the initial 

training system, where the quality of education ensures the competitiveness. 

Lately, in the states of the European Union, have started to areas a 

correct and clear understanding of importance of the quality of trainings. Due 

to this fact, the importance of internships and practical experience at the 

workplace, are strongly highlighted the last one considered as key tools that 

help students, future alumnus in transition from the universities to the work 

places. In south and east regions of Europe, these systems are often supported 

through the European Social Fund. Many of these are targeted to stimulate the 

internships through subsidies granted to employers, through contributions to 

social security payments or by awarding directly the interns with 

compensation and indemnities. 

The President of the European Parliament, Martin Schulz, supports the 

idea that by creating of qualitative internships, it is possible to provide the 

youth with opportunity to use their entire potentials by increasing the 

practical skills, ensuring of a real self-evaluation of their strengths and 

weaknesses as well as, a fast transition from education to work [1]. 

In the European Union, the concept of "internship" varies from one 

country to another. There is also a strong tendency oriented towards the 

integration of the internships and the practical training activities in 

curriculums, mandatory or optional. Specific for these types of internships, 

monitoring and quality assurance is often ensured through educational 

institutions, clear didactic objectives for learning and more motivated 

organizations. However, there is a lack of offers of internships because of bad 

cooperation between educational systems and the labourmarket, and 

difficulties faced by universities in mobilizing their internal resources for the 

purposes of administration and guidance of internships. On the other hand, in 

certain countries, employers are concerned about the fact that the education 

system is not able to provide the necessary professional expertise. 
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In European Union, the internships are requested either by the 

education institutions or by their own discretion. In both cases, the conditions 

for internship performance are similar, however, from one country to another, 

some differences may exist, as follows: the granted social security, the intern’s 

obligations, remuneration, the quality of internship, the allowances for the 

risks of work accidents etc. Some of EU states, do not have specific regulations 

applicable for internships [2].  

They are either very limited or are included in other laws, particularly 

in laws pursuant to education. In member states that have specific legislation, 

the common characteristics defining the internships are: general education 

objective, practical learning component, the temporary nature of them. 

In Italy, the term "internship" called "tirocino" or "stage" is defined as 

an experience in a public or private institution, having a variable duration and 

vocational training, generally oriented to integration into the labor market. 

There are two types of internships: 

1. curriculum internships, designed for young people attending 

education or training courses and oriented to integration of learning and work 

experience. This type of training is governed by the regulations of the institute 

or university and is promoted by accredited schools, universities or 

institutions; 

2. extracurricular internships, oriented to facilitate the young people's 

professional choices through a period of training in a productive environment 

and, therefore, with direct acknowledge with the world of work. This type of 

internship is regulated on the districts and villages level: on the national level 

are still defined minimum common standards, as further defined as definitory 

elements of the internship, the way of intern’s payment of the activity, 

minimum allowance.   

The internship was first introduced through Law No. 196 dated 24 June 

1997 through the Inter-ministryDecree No. 142 dated 25 March 1998 [3]. This 

law includes Article 4 governing the procedures for guidance and 

implementation of practical internship. The relevant article states that the 

promotors ensure the presence of a tutor as in charge for didactical and 

organizational activities; the parties that host interns specify the company’s 

manager for interns introduction to which reference to. The internships are 

conducted based on special agreements entered between the promoters and 

public and private employers. The only payment due of the employer is the 

payment for mandatory insurance for work accidents and of a private 

insurance for other risks. 



66 

 

Currently, the professional internship is governed by the article 6 of 

Presidential Decree No. 137 dated 7 August 2012, based on Decree dated 13 

August 2011 No. 138 – converted in Law No. 148 dated 14 September 2011 [4], 

which states that the institutions for internships are selected based on their 

activity, professional statute of the applicant established through the 

regulation of National Council, order or regulation of the college, upon the 

mandatory approbation of the supervising ministry, and they are not allowed 

to take more than three interns simultaneously. If the company has a 

permanent staff of five employees, it is allowed to host only one intern; 

between 6 and 19 employees, and two interns simultaneously; more than 19 

employers, the number of interns may not exceed 10% of the employees 

simultaneously.  

Practitioners have to comply with the same ethical obligations and 

standards as professionals and are subject to the same disciplinary rules. In 

order to find an internship, the government provides a complete and up-to-

date list of local companies, such as bureau/regional internship bureaus, 

employment centers, Chamber of Commerce, directory centers, schools or 

universities, commercial associations.  

In France, the internship is a temporary period of professional 

simulation which is or not subject to a number of transferable credits (ECTS) 

as part of an educational program. This is an opportunity to practice the 

knowledge achieved during the theoretical training, it can also allow to 

acquire new professional skills. 

On 10 July 2014 Law No. 2014-788 was adopted on the development, 

coaching to improve the status of interns. This Law fortifies previous 

provisions on the supervision of the internships and the objective to 

harmonize the rules and to improve the status of intern. As well as 

involvement of the intern in this experiment, supervising of the host 

institution and organization, promotion of the development of quality courses, 

by complying with its specificity and assurance of increased internal security, 

are crucial for promotion of the success in their education and further in their 

professional life. It is necessary for everybody to appreciate this experience and 

to understand that today’s students are tomorrow's employees. 

According to section 2 of Article of the Education Code, the internship 

is executed based on an agreement entered into by the intern, host 

organization and institution that have to comply with the objectives of 

internship and professional environment in which the student has to acquire 

professional competence and implement the theoretical knowledge in order to 
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obtain a degree of certification or to promote the employment opportunities. 

The intern is obliged to comply with educational project defined by 

educational institution and approved by the host organization [28]. Under the 

article L. 124-2 of Education Code, teachers must check several times the 

intern during the internship. 

Considering the above noted, the educational institution is in charge of: 

supporting the students searching for internships based on work or courses 

corresponding to their studies and aspirations. The internship searching is 

similar to searching for a job: the student sends the CV, the cover letter and 

often participates at the interview. The sources of a practical internship are: 

teachers, faculty, student associations, bureaus of professional integration, 

students portal, professional and inter-consular organizations, the association's 

website for facilitation of employment of young graduates. Also, the institution 

is in charge for signing the collaboration agreement with the host organization 

and student, which mandatory includes all the obligations ofthe intern and 

practical organization of the internship (programs, etc.). Another mandatory 

condition is appointment of a referent teacher from the teaching staff of the 

institution, which ensures the good functioning of the internship. 

 In United Kingdom, terms like "internship", "work placement" or 

"work-experience" correspond to the concept of internship, however, the use 

of this term in the educational environment is less widespread. Specific for 

certain professions for which the internship is part of the mandatory 

vocational training (usually medicine, law, education, architecture), the 

regulations are drafted by professional associations. However, even these 

regulations do not always ensure a quality of internships. According to Busby 

and Fiedel (2001), 23% of the UK institutions provide internships with a 

duration from few weeks to one year, depending on the sector and 

organization [5]. The internships during the studying process are shorter than 

graduation internships. The students who followed an internship as a 

mandatory part of a UK higher education course don’t qualify for the 

minimum salary, if their activity in the organization does not exceed one year. 

 The idea is to allow the students to combine the theory acquired in 

the first two years of study with practical experience. Theory and practice 

consolidation increase students' professionalism, development, and becomes 

the base for third level courses (Zopiatis, 2004). The motivation for this change 

of perspective is as much founded: the exigencies of the complex teaching-

learning activities cannot be acquired solely on the basis of theoretical 

principles, the practical, applicative activity being mandatory necessary.  
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As a result, in collaboration with members of the Government was 

drawn up a common Code of best practices that have to ensure high-quality 

internships, and to comply with all current provisions of labour and education 

legislation, that have to value the performant teachers in the United Kingdom. 

Six best practice principles can be identified: preparation, student recruitment, 

supervision, guidance, reference and feedback. Each of these principles 

describe the essential elements necessary to allow beneficiation of an 

internship. The supervisor/mentor should: give feedback and support in the 

process of internship, evaluate the performance of interns based on internal 

learning objectives and competences related to group tasks or exercises; to 

analyze the professional behavior and interpersonal skills [6]. 

 Any work experience during the studies has become a key element in 

the student's CV. An internship is often an essential step in a training course 

and sometimes the starting point for any career. The intern involvement in 

this experience, the supervision of the host institution and organization, the 

promotion of the development of quality courses, complyingwith its specificity 

are crucial for promoting of the success in their studies, their future and their 

professional lives. It is important that everyone to participate actively in this 

experience because today's employees are tomorrow’s employees. 

 The quality of theoretical training,undoubtedly establishes the quality 

of the internship and is pro ratawiththe level of student’s achievement. This is 

the reason for which, in all countries of the world, initial internship is treated 

with the maximum seriousness, and there areconstantly searched for ways to 

improve this process. At the same time, the internships are important, being 

consider the key stage for harmonization of the theoretical and practical 

knowledge, the stage of professional identity forming. 
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УДК 37                                                                                                  ПЕДАГОГИКА 

 

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 

Дедюхина Т. И., Турчанинова А. В., Дубровина Н. А. 

 
В данной статье рассмотрена проблема формирования 

профессионального самоопределения обучающейся молодежи. Особое 

внимание обращается на то, что эффективным способом 

профессионального самоопределения является проведение 

профориентационных работ.  

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, 

профессиональная ориентация, профориентация, профессия, способность, 

выбор. 

 

ՍՈՎՈՐՈՂ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 

ԻՆՔՆՈՐՈՇՄԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԽՆԴԻՐԸ 

Դեդյուխինա Տ. Ի., Տուրչանինովա Ա. Վ., Դուբրովինա Ն. Ա. 

 

 Հոդվածում դիտարկված է կրթվող երիտասարդության 

մասնագիտական ինքնորոշման ձևավորման խնդիրը: Հատուկ 

ուշադրություն է դարձվում այն բանի վրա, որ մասնագիտական 

ինքնորոշման արդյունավետ միջոց է հանդիսանում մասնագիտական 

կողմնորոշման աշխատանքների իրականացումը:  

Հանգուցային բառեր. մասնագիտական ինքնորոշում, 

մասնագիտական կողմնորոշում, մասնագիտություն, ընդունակություն, 

ընտրություն: 
 

THE PROBLEM OF THE FORMATION OF PROFESSIONAL SELF-

DETERMINATION OF STUDENTS 

Dedyukhina T. I., Turchaninova A. V., Dubrovina N. A. 

 

The article deals with the problem of formation of professional self-

determination of young people. Particular attention is drawn to the fact that 

an effective way of professional self-determination is to conduct career 

guidance work. 

Keywords: professional self-determination, vocational orientation, 

vocational guidance, profession, ability, choice. 
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Правильно выбрать профессию сложно, и это является самым 

важным вопросом, который возникает в жизни каждого человека. 

Необходимо правильно и со всей ответственностью подходить к процессу 

самоопределения. И серьезное столкновение с этим происходит уже в 

школьные годы. На выбор влияют средства массовой информации, мода, 

престижность профессии и ее оплачиваемость. Так же присутствуют 

случаи, когда в выборе той или иной профессии «помогают» родители. 

Это может быть желание реализовать через ребенка собственную 

несбывшуюся мечту, или же, наоборот, провести по своим следам, желая 

видеть в том же виде деятельности, что и они сами. Но это не 

единственная проблема. Мы видим, как дети не могут адекватно 

проанализировать свои желания и возможности, потому поступают в 

колледж или университет «за компанию». Если в школьном возрасте 

ошибку выбора еще можно пресечь, то на этапе обучения в среднем 

профессиональном или высшем заведении уже сложнее. Студенты 

понимают, что данная профессия их уже не привлекает или не 

интересовала изначально, и потому либо бросают все, так и не получив 

образование, либо доучиваются с одной целью - получить диплом. Есть те 

немногие, что продолжают поиски, отчисляются и поступают вновь, 

переводятся и стремятся найти себя, но им уже в разы сложнее. 

Проанализировав литературу, можно сделать вывод, что существует 

два подхода к пониманию самоопределения. В рамках первого подхода 

самоопределение понимается и рассматривается как естественный 

процесс. Он возникает в подростковом возрасте, а также в младшем, 

юношеском, и выступает как личностное новообразование, то есть, 

личностное самоопределение. Исследования данной темы упомянуты в 

работах таких авторов, как С. Л. Рубинштейн, В. Ф. Сафин, И. С. Кон,       

Л.  И. Божович и другие. 

Второй подход рассматривает процесс самоопределения как 

искусственно организованный, который происходит в юношеском 

возрасте. Исследования данного характера содержатся в работах                

Л. М. Митиной и М. Р. Гинзбург.  

В отечественной психологии также имеется большой опыт 

исследования проблемы профессионального самоопределения. В первую 

очередь, это разработки таких ученых, как Н. С. Пряжников,                      

С. Н. Чистякова, Е. А. Климов, П.  А. Шафир, Е. И. Головаха, а также 

многих других. 
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В педагогической энциклопедии профессиональное 

самоопределение рассматривается как процесс формирования личностью 

своего отношения к профессиональной деятельности и способ его 

реализации через согласование личностных и социально-

профессиональных потребностей. Оно является частью жизненного 

самоопределения, то есть вхождения в ту или иную социальную и 

профессиональную группу, выбора образа жизни, профессии [3]. 

Вызывает интерес позиция Э. Ф. Зеера, согласно которой 

профессиональное самоопределение - есть самостоятельное и осознанное 

согласование профессионально-психологических возможностей человека 

с содержанием и требованиями профессионального труда, а также 

нахождение смысла выполняемой деятельности в конкретной социально-

экономической ситуации [2]. 

Н. С. Пряжников рассматривает сущность профессионального 

самоопределения как поиск и нахождение личностного смысла в 

выбираемой, осваиваемой и уже выполняемой трудовой деятельности, а 

также - нахождение смысла в самом процессе самоопределения [4]. 

Профессиональное самоопределение – это форма личностного 

выбора, отражающая процесс поиска, а также приобретения профессии. 

Рассмотрев причины проблем и определение формирования 

профессионального самоопределения молодежи, можно прийти к выводу, 

что особое влияние и помощь будет оказывать педагогический состав, ибо 

педагоги лучше всего могут представить обучающимся разнообразие 

профессий и то, как именно правильно выбрать одну из них. Поэтому 

педагогам необходимо использовать ряд механизмов для постепенного 

формирования осознанного планирования, корректировки и реализации 

перспектив своего развития (профессионального, личного, жизненного).  

Поддержать обучающегося – значит оказать ему помощь: прямую, 

непосредственную или опосредованную; педагогическую, 

психологическую или социальную; индивидуальную, групповую или 

общую. Это и значит оказать педагогическую поддержку.  

Педагогическая поддержка проходит в несколько этапов, таких как 

диагностический, поисковый, договорный, деятельностный и 

рефлексивный. Во время диагностического этапа происходит фиксация 

возникновения проблемы, установления контакта с обучающимися и 

совместная оценка проблемы. Поисковый этап предполагает совместный с 

обучающимся поиск причин возникновения проблемы, взгляд на 

ситуацию со стороны. На договорном этапе проектируются действия 
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педагога и обучающегося. В процессе деятельностного этапа 

обучающийся действует самостоятельно, а педагог одобряет его действия, 

стимулирует и поощряет инициативу. Во время рефлексивного этапа 

педагог обсуждает успехи и неудачи предшествующих этапов 

деятельности совместно с обучающимся [1]. 

Эффективным способом профессионального самоопределения 

является проведение профориентационных работ.  

К современным формам и методам профориентации можно отнести 

следующие: 

 психологические консультации; 

 организация «дня открытых дверей»; 

 оформление информационных стендов; 

 приглашение профессионалов на тематические вечера и 

открытые уроки; 

 распространение полиграфической продукции о 

направлениях и профилях вуза. 

Не стоит забывать о том, что немаловажную роль играет отношение 

обучающегося к труду. Только положительный настрой поможет в 

усвоении определенных трудовых навыков и в выборе профессии. 

Необходимо выработать понимание того, что честный труд ценен, 

профессиональная подготовка необходима, так как она поможет 

разобраться с профессией, примерным местом работы и с тем, где 

непосредственно этой профессии можно обучиться. Молодежь должна 

понимать, что впереди ее ждут трудности и препятствия, которые будут 

осложнять достижения профессиональных целей, но все эти препятствия 

можно преодолеть.  

Формирование профессионального самоопределения напрямую 

зависит и от мотивации. В процессе следует делать упор на то, чтобы у 

обучающихся сформировалось желание приносить пользу людям своим 

трудом, а также не бояться быть оригинальным. Кроме того, нужно 

сохранить мотивацию получить высокооплачиваемую профессию и 

стремление к карьерному росту, узнавать что-то новое, восполнять свои 

знания, углубляться в суть явлений и событий.  

Помощь в формировании профессионального самоопределения – 

длительный процесс, который требует выдержки, стремления, 

организованности, системности и ответственности, но, если подходить к 

этому с умом и иметь реальное желание помочь, то цели будут 

достигнуты. 
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Исходя из всего вышесказанного, мы пришли к выводу о том, что 

особое влияние и помощь оказывает педагогический коллектив, которому 

необходимо использовать разнообразные методы и формы работы, что 

поможет обучающимся успешно рассмотреть весь спектр профессий и 

выбрать ту, которая будет на самом деле интересна, посильна и 

востребована на рынке труда. 

Педагог должен оказывать поддержку и пробуждать интерес и 

мотивацию у обучающихся. Также важно будет увеличить 

консультационную работу с родителями, информируя их о желаниях и 

интересах их ребенка. Тем самым помощь и поддержка будет исходить из 

самого важного социального института. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ARARATIAN BACCALAUREATE 

TEACHER TRAINING MODEL 

Demirjian G. H., Harutyunyan S. L. 

 

Some issues of the content and practice of teacher training model 

developed by Araratian Baccalaureate is discussed. A comparative analysis of 

this model with the traditional approaches that are currently in practice in 

Armenia is carried out. 

Keywords: teacher training, Araratian Baccalaureate, comparative 

analysis. 

 

ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏԻ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ 

ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՄՈԴԵԼԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Դեմիրճյան Գ. Հ., Հարությունյան Ս. Լ. 

 

Աշխատանքը նվիրված է ուսուցիչների վերապատրաստման՝ 

Արարատյան բակալավրիատի կողմից մշակված մոդելի 

բովանդակության և պրակտիկայի մի շարք հարցերի քննարկմանը: 

Համեմատական վերլուծություն է տարվում ԱԲ-ի և ուսուցիչների 

վերապատրաստման՝ Հայաստանում ներկայումս գործող ավանդական 

մոտեցումների հետ:   

Հանգուցային բառեր. ուսուցիչների վերապատրաստում, 

Արարատյան բակալավրիատ, համեմատական վերլուծություն: 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОДЕЛИ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

УЧИТЕЛЕЙ АРАРАТСКОГО БАКАЛАВРИАТА 

Демирчян Г. О., Арутюнян С. Л. 

 

Работа посвящена некоторым вопросам содержания и практики 

модели переподготовки учителей, разработанной Араратским 

Бакалавриатом. Проведен сравнительный анализ предлагаемой модели с 

традиционными подходами, которые практикуются в Армении. 

Ключевые слова: подготовка учителей, Араратский Бакалавриат, 

сравнительный анализ. 
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Preface 

International experience shows that in order to succeed in the field of 

education it is important to have a high-quality teaching staff and an effective 

system of teachers’professional development [1-5].   

The aim of this study is to conduct a comparative analysis of the 

traditional attestation teacher-training system in Armenia with the unique and 

innovative Teacher Development and Certification program introduced 

recently by the Araratian Baccalaureate (AB).  

The relevance of the topic is conditioned, additionally, by the latest 

political developments that unexpectedly generated major uncertainties on the 

future of AB program when Armenian Ministry of Education and Science 

introduced several controversial statements about the AB program (see e.g. 

[6]). We aimed to provide anunbiased approach to our study that is devoted 

specifically to teacher training component of AB initiative.  
 

Armenian traditional teacher-training system. The quality of education is 

highly contingent on the quality of teacher you have as the latter plays a 

crucial role in the learning process. Significant research evidence in recent 

years confirms that teachers are key to achieving success in education. 

According to [3, 4] teachers with above-average qualification level recorded 50 

percent higher results in student performance compared to teachers with 

average level qualification. At the same time teachers with below-average level 

qualification record 50 percent lower results than average level teachers. 

Hence teachers with over-average qualification level record 3 times (!) higher 

student performance than those with a lower average level. 

In Armenia, the traditional attestation teacher-training system remains 

the main component and only official form of teacher professional 

development. National legislation requires that all teachers in Armenia should 

undergo mandatory in-service training at least once every 5 years. The 

government is responsible for the content and quality of training provided by 

the National Institute of Education, which has branches in all regions of 

Armenia.  

Traditional teacher training regularly take 80 academic hours and is split 

in three main sections with following distribution of training time 

 Legislation in the field of general education (10%) 

 Application of information and communication technologies in the 

educational process (15%) 

 Pedagogical and subject knowledge (75%) 
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As teacher-trainers with years of experience, we are aware of the 

content, time distribution, teaching methods of traditional teacher training 

keeps receiving controversial feedback from the teachers’ side (see e.g. [5]). 

Teachers mostly complain that new approaches in teaching methods promoted 

by the trainers are often unsuitable, and they do not get support in applying to 

what they teach in the classroom. The problem is that learning new 

knowledge and skills is much easier than using them. And during our practice, 

our teachers stay alone in the classroom. Meanwhile, the existing system in 

Armenia does not provide such support, which means that teachers cannot 

effectively use the learning experience gained during their training. 

Another important issue is that one of the most important qualities of the 

modern teacher - the development of interest towards learning in pupils is 

usually ignored. The recent studies show that 37% of teachers who 

participated in training considered that they need training to develop their 

communicative skills [5]. Furthermore, after these trainings, teachers do not 

receive adequate support from the training providers. These organizations are 

usually open to provide after-training support to the teachers but they have no 

legal obligations to do so.  

The Araratian Baccalaureate. The above-mentioned situation with 

teacher training system now is about to change after launching the Araratian 

Baccalaureate (AB) and its innovative teacher training system. 

The term ―baccalaureate‖ is a source of misunderstanding especially 

given the latest overall implementation of the Bologna Process in Armenian 

Higher Education system where this term stands for First Cycle of Higher 

Education. In the context of AB the term baccalaureate has nothing to do with 

university education and it is a program for high school component of 

secondary level learning.  

The AB is an internationally competitive and academically rigorous 

alternative educational program for Armenian schools similar to the 

International Baccalaureate. AB is also aimed to increase the importance and 

status of the teacher's role in society [7]. The AB was established in 2014 by 

Ayb Educational Foundation, in collaboration with Cambridge Assessment 

International Education and Institute of Education at University College 

London (UCL). The AB is a unique public-private partnership program and is 

operating under the umbrella of the National Program for Educational 

Excellence (NPEE).On December 29, 2015, the Armenian Ministry of 

Education and Science confirmed the Araratian Baccalaureate as an alternative 
high school education program for Armenia's public school system (Ministerial 
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Decree No. 1073-Ա/Ք). Recently, the AB education program was recognized as 

comparable to such international education programs, as the UK GCE (General 

Certificate of Education) A Level and the US Advanced Placement.Official 

recognition of AB’s comparability to these educational programs grants 

Armenian students the chance to take international exams in Armenian and, 

based on their results, be able to get admitted to top universities around the 

world or be granted credits in those universities. 

AB Professional Teacher Development Program. NPEE declared dual 

mission – a) to create an internationally competitive alternative educational 

program for Armenian schools – the Araratian Baccalaureate and b) to elevate 

the role of teachers in society. Thus, the AB program is addressing not only 

students but the teachers as well. It offers a one-year long unique Teacher 

Development and Certification program (TDCP) to allow local teachers 

become better professionals, who constantly study their classrooms and 

develop curriculum based on the unique needs of students [8]. 

The AB TDCP is an 11-12-month free training program developed by the 

Ayb Educational Foundation in collaboration with the UCL.The program is 

carried out through face-to-face and online training. The TDCP trainers 

already participated in the training of trainers program conducted by the 

specialists from Institute of Education at University College London. 

The first part of AB TDCP (20-21 weeks) includes three face-to-face 

pieces of trainings each lasting 2-3 days, while the second part (20-22 weeks) is 

the probation period during which the AB candidate teachers test the 

knowledge and skills they obtain during the program and work with their 

mentors. From the very beginning of the program up to the end, all 

participating teachers are expected to collect a portfolio.During the second 

period, the AB candidate teachers carry out an action research work based on 

own teaching experience, which forms an important component of their 

portfolio and serves a ground for the final assessment and eventually, 

certification. 

Teaching the Araratian Baccalaureate is demanding strict teaching 

standards. The AB teachers are expected to have the following profile [8]: 

Knowledge: 

 expert knowledge of their subject and how it relates to the school 

curriculum 

 good understanding of pedagogy and research-inform practice 

 good student knowledge 
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 good understanding of data-driven classroom management & teaching 

Skills: 

 effective communication 

 usage of assessment skillfully to improve learning 

 matching their teaching to the needs of their learners 

 good problem-solving ability 

Personal qualities: 

 commitment to their pupils’ success 

 creativity and resilience 

 ethics and integrity 

 professionalism 

Comparison of TDCP vs. Traditional Model. The following table shows 

the key features of a traditional teacher training program and the AB TDCP. 

Various components of the training are taken into account like enrollment 

requirements, duration, training format, assessment of trainees’ performance 

and certificationbasis.  
 Traditional AB 

Enrollment Automatic Examination, Interview 

Duration in days  8  320 

Duration in academic hours 80  830 

Format face-to-face 

online,  

face-to-face, mentoring, 

virtual learning system 

Components 

lectures, interactive 

lessons, descriptive 

research work 

interactive lessons, article 

reading and discussion,  

attending lessons, action 

research, practical works, 

portfolio 

Assessment and Certification Almost automatic 

formative assessment of 

current performance, 

public defense of research 

work, assessment of 

portfolio by the training 

staff 

Table1. The key features of a traditional teacher training program and 

the AB TDCP. 
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As one can see from this table, in terms of the duration, format and 

components the AB training scheme is far prevailing the traditional model. 

There are a few components that make AB model unique and innovative in 

Armenian educational environment. 

1. The enrollment in the traditional teacher-training program is open to all 

teachers, even more - once in five years it is mandatory. Enrollment to AB 

TDCP is based on results of an examination, testing of subject knowledge 

and interview to reveal applicant’s individual attitude and vision on 

teaching and learning. 

2. The duration of the AB Professional Teacher Development and Certification 

Program was planned to be completed in 40-41 weeks, while actually in 

lasted full year, since two new components were added in the course of the 

program: practical works (for teachers of natural sciences) and final 

examination (not as a component of Certification): 

3. AB TDCP includes components that are completely unique for Armenian 

teacher training approaches.  

a. Reading articles and weekly 2-hour online discussions in small groups (5-6 

teachers). The discussions include not only the content of the articles but 

also sharing of the participants own teaching experience in the context of 

the article’s topic. The online meetings are moderated by experienced 

facilitators. 

b. Lesson attendance and feedback. All participants should attend the lessons 

of colleagues and provide detailed feedback. They also should host AB 

trainers and colleagues to attend his/her own lessons and be open for 

discussions relating their feedback. 

c. Individual mentoring. All participants are provided with individual mentors 

that are available for help and assistance especially during the second part of 

the training program.  

d. Action research based on own teaching experience. The topic of research is 

suggested by the participant and is discussed beforehand with the individual 

mentor.The research project is carried out independently and is subject to 

public defense.  

4. The training platform is a mix of face-to-face and virtual learning 
environments. Participants are intensively exposed to alternative virtual 

forms of learning: online small group meetings and Moodle learning 

management system. Throughout the program, participants regularly utilize 

virtual learning environments, accepting and delivering tasks, receiving 

feedback, taking advantage of timely and unrestricted access to training 
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materials of the course, as well as an opportunity to have a personal learning 

experience and individual communication with the trainers and mentors. 

5. The teachers’ performance is regularly evaluated using formative assessment 
tools that help the participants to modify teaching and learning activities to 

improve student attainment. 

6. The final assessment and certification is carried out on the basis of the 

participant portfolio and action research making sure that the participants 

fully comply with the AB teacher's standards (see above). 

 

Conclusions 

1. The quality of education is highly contingent on the quality of teachers. 

The distinctive characteristics of the in-service teacher training system 

play a crucial role in securing high qualifications of teachers in terms of 

advancement of their knowledge, skills, professionalism and personal 

attitudes towards teaching and learning. 

2. AB Teacher Development and Certification model is far prevailing the 

traditional model in terms of enrollment requirements, duration, training 

format, assessment of trainees’ performance and certification basis.  

3. AB teacher training model and results of first cohort training require 

further intensive research aiming to reveal its impact on participant 

teachers’ daily teaching practices, including effective communication with 

and matching their teaching to the needs of their learners. 

4. The decision on future of AB and its teacher training component should 

not be contingent to subjective and momentary judgments, instead, the 

opinion of all stakeholders in the field of public education should be taken 

into account. 
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ՀՏԴ 036                                                                                 ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ԲԱԶՄԱՀԱՄԱԿԱԶՄԱՅԻՆ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ 

ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՂԹԱՀԱՐՈՒՄԸ ԴԻԴԱԿՏԻԿ 

ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ 

Զադոյան Ա. Մ. 

 

   Հոդվածում ներկայացված են բազմահամակազմային 

դասարանների ուսուցման գործընթացում առաջացող բարդությունները 

և դրանցից բխող բացասական հետևանքները: Դիտարկվում են նաև 

դիդակտիկ խորհրդատվության իրականացման փուլերը և 

կառուցողական բաղադրատարրերը: Հոդվածի նպատակն է ընդգծել 

դիդակտիկ խորհրդատվության նշանակությունը՝ որպես ուսուցչի 

դիդակտիկ իրազեկության բարձրացման միջոց, բազմահամակազմային 

դասարաններում բարդ մասնագիտական իրավիճակների 

հաղթահարման և կրթության որակի բարձրացման գործում: 

Հանգուցային բառեր. բազմահամակազմային դասարան, 

խնդրահարույց իրավիճակ, դիդակտիկ խորհրդատվություն, 

դասավանդման մոդել, կրթության որակ, անձնակողմնորոշիչ ուսուցում, 

դիդակտիկ իրազեկություն, բովանդակային ախտորոշում, ռեֆլեքսային 

գնահատում, բնահարմարվող անհատ: 

 

ПРЕОДОЛЕНИЕ СЛОЖНОСТЕЙ ОБУЧЕНИЯ В 

ОБЩЕКОМПЛЕКТНЫХ КЛАССАХ ПОСРЕДСТВОМ 

ДИДАКТИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ  

Задоян А. М. 

 

В статье представлены сложности, возникающие в общекомплектных 

классах в процессе обучения и связанные с этим негативные последствия. 

Рассматриваются так же конструктивные элементы и этапы реализации 

дидактического консультирования. Цель статьи – подчеркнуть значение 

дидактического консультирования, как средства повышения 

дидактической компетентности учителя, в преодолении сложных 

профессиональных ситуаций в общекомплектных классах и повышении 

качества образования. 

Ключевые слова: общекомплектный класс, проблемная ситуация, 

дидактическое консультирование, модель обучения, качество 

образования, персона-ориентированное обучение, дидактическая 
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компетентность, диагностика контента, рефлекторная оценка, 

приспосабливающийся к природе человек. 

 

DIFFICULTIES OF EDUCATION IN UNITED CLASSES AND THE 

DIDACTIC COUNSELING AS A MEANS TO OVERCOME THESE 

DIFFICULTIES 

Zadoyan A. M. 
 

The article presents the problems that appear in united classes during the 

scholastic activity, and the negative consequences from them. In the same way 

the constructive elements and the stages of realization of the didactic 

consultancy are introduced. The purpose of the article is to emphasize the 

importance of didactic counseling as a means of raising didactic awareness of a 
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and the quality of education. 

Keywords: united classes, problematic situation, didactic consultancy, 

teaching model, education quality, person-centered teaching, didactic 

competence, content diagnosis, reflex assessment, naturally adaptable person. 

 

Կրթությունը՝ որպես հասարակական գործունեության ոլորտ, ոչ 

միայն հանդիսանում է մարդկային բանականության նվաճումների 

կրողը, այլև նոր հասարակության ձևավորման միջոցը: Մարդկային 

հասարակության կայուն զարգացումը անհնար է իրականացնել առանց 

կրթական համակարգում ձևավորված հիմնախնդիրների վերլուծության, 

գնահատման և հաղթահարման: Հայաստանի Հանրապետության 

կրթական համակարգի զարգացումը բնութագրվում է հակասական 

տենդենցներով. մի կողմից շարունակվում է դպրոցի դեմոկրատացման 

գործընթացը, որը ենթադրում է կրթության եռաստիճան համակարգ, 

համագործակցային մեթոդներ, անձնակողմնորոշիչ ուսուցում, մյուս 

կողմից արտահայտվում են որոշակի ստանդարտացման 

գործողություններ՝ ուղղված երկրում միասնական կրթական միջավայրի 

պահպանմանը և կրթության որակի ապահովմանը: Նշված 

հակասությունների առկայությունը դառնում է հիմնախնդիրների 

ձևավորման չափանիշ՝ ապահովելով դրանց ուսումնասիրության և 

լուծման անհրաժեշտությունը: Ընդունելով, որ մանկավարժական 

գիտության առաջնահերթ խնդիրներից է բարելավել կրթության որակը, 

միաժամանակ նշենք, որ այն արդի պայմաններում շարունակում է մնալ 

գլխավոր հիմնախնդիր: Վերջինս պայմանավորված է մի շարք օբյեկտիվ 
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և սուբյեկտիվ պատճառներով, որոնցից կարելի է առանձնացնել՝ 

աշակերտների ուսումնական դրդապատճառների ոչ բավականաչափ 

ձևավորվածությունը, երկարաժամկետ հանրակրթությունը, 

սովորողների ուսումնական գերծանրաբեռնվածությունը, որոշ 

համայնքային նշանակության դպրոցներում բազմահամակազմային 

դասարանների առկայությունը, անձնակողմնորոշիչ կրթության ոչ 

լիարժեք իրականացումը, մանկավարժական մասնագիտության 

սոցիալական վարկանիշի անկումը և այլն:  

Մեր հոդվածի շրջանակներում մենք կանդրադառնանք որոշ 

համայնքային դպրոցներում բազմահամակազմային դասարանների 

առկայությանը և այդ դասարաններում սովորողների առաջադիմության 

անկման առանձնահատկություններին: Վ. Կրաևսկին նշում է. 

«Դպրոցականների առաջադիմության անկումը գլոբալ խնդիր է, որի 

լուծման համար անհրաժեշտ է գիտական մոտեցում, ընդ որում՝ ոչ 

միայն մանկավարժական: Եթե այն պայմանավորված է աշակերտի 

հոգեբանական առանձնահատկություններով, օր.՝ նյութի յուրացման 

աստիճանով, ապա այն հոգեբանության ուսումնասիրության ոլորտն է: 

Եթե ցածր առաջադիմության պատճառը սոցիալական պայմաններն են, 

այն ուսումնասիրում է սոցիոլոգը: Երբ աշակերտի վատ պահվածքի 

արդյունքում է դրսևորվում ցածր առաջադիմություն, այն դառնում է 

մանկավարժության ուսումնասիրման բնագավառը» [2]: Համաձայնելով 

Վ. Վ. Կրաևսկու տեսակետին՝ հավելենք, որ առաջադիմության անկման 

պատճառների համակողմանի ուսումնասիրությունն ու վերլուծությունը 

նպաստելու է դրանց վերացմանը և կրթական գործընթացի 

արդյունավետության բարձրացմանը:  

Սույն հոդվածի նպատակն է բացահայտել բազմահամակազմային 

դասարանններում ուսուցման գործընթացում առկա դժվարությունները 

և դրանցից բխող բացասական հետևանքները, որոնք արտահայտվում են 

սովորողների ուսման դրդապատճառների նվազման, ուսումնական 

ծրագրերի ոչ լիարժեք իրականացման, մանկավարժների 

մասնագիտական գործունեության ճգնաժամերի և ի վերջո կրթության 

որակի անկման ձևով: Նման իրավիճակների շարունակական ընթացքը 

ձևավորում է բազմաթիվ հիմնախնդիրների կուտակում, որոնք գոյանում 

են հակասությունների ձևավորման արդյունքում, իսկ 

բազմահամակազմային դասարաններում դրանք ավելի սուր բնույթ են 

կրում՝ պայմանավորված կրթության որակին ներկայացվող արդի 

պահանջների և նման դասարաններում առկա իրական 

հնարավորությունների միջև գոյացած անհամապատասխանությամբ: 
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Բազմահամակազմային դասարաններ գոյություն ունեն համայնքային 

նշանակության շատ դպրոցներում, որոնց առանձահատկությունը այն է, 

որ նույն դասաժամին ուսումնաճանաչողական գործընթաց են 

իրականացնում տարբեր տարիքային խմբերի սովորողներ՝ 

միաժամանակ ուսումնասիրելով տարբեր ուսումնական նյութեր: 

Մանկավարժները, որոնք իրենց մասնագիտական գործունեության 

ընթացքում աշխատել են բազմահամակազմային դասարաններում, 

կարող են համաձայնել այն մտքին, որ նման դասարաններում 

ուսուցման գործընթացի արդյունավետությունը խիստ ցածր է՝ անկախ 

մանկավարժի որակավորման աստիճանից, նրա մանկավարժական 

վարպետությունից, մասնագիտական իրազեկությունից: Միաժամանակ 

հավելենք, որ այս դասարաններում նկատվում է ոչ միայն ուսուցման 

գործընթացի թերակատարում, այլև ձևավորվում են խնդրահարույց 

իրավիճակներ՝ կապված սովորողների կարգապահական 

խախտումների, ոչ ադեկվատ պահվածքի դրսևորման հետ, որոնք իրենց 

բացասական հետևանքներն են թողնում դպրոցի, ուսման նկատմամբ 

վերաբերմունքի, դասավանդող մանկավարժների սեփական 

մասնագիտական գործունեության արժևորման և ընդհանուր առմամբ 

կրթության որակի վրա: Խոսելով նշված դասարաններում ձևավորված 

մասնագիտական լարված իրավիճակների մասին՝ նկատենք, որ դրանք 

պայմանավորված են մի շարք գործոններով: Ըստ սովորողների և 

մանկավարժների գործունեության ընթացքում դրսևորվող 

դժվարությունների՝ կունենանաք հետևյալ պատկերը. 

 1. Սովորողների մոտ՝ 

ա) ուսուցման ժամանակի կրճատումը, 

բ) ուշադրության ապակենտրոնացումը, 

գ) սոցիալ - հոգեբանական հարմարվողականության խանգարումը, 

դ) ուսումնական գործունեության թույլ ձևավորվածությունը, 

ե)սեփական մտքերի արտահայտման և ընդունակությունների 

դրսևորման անվստահությունը:  

2. Մանկավարժների մոտ՝  

ա) հոգեբանական լարվածությունը, 

բ)ժամանակային սահմանափակության սթրեսը,  

գ)կրկնակի աշխատատարությունը, էներգատարությունը,  

դ)վարձատրության կրկնակի կրճատումը: 

Ներկայացնելով վերոհիշյալը՝ նկատենք, որ, հիրավի, 

բազմահամակազմային դասարանների իրողությունը մեծ հարված է մեր 

կրթական համակարգին: Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ 
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Հայաստանի Հանրապետությունը իրականացնում է համաշխարհային 

կրթական գործընթացներին համապատասխան, 

աշխարհաքաղաքական զարգացումներին համահունչ կրթական 

քաղաքականություն, տեղին է նշել, որ հարկավոր է նաև ուշադրություն 

դարձնել համայնքային նշանակության այն դպրոցներին, որոնք ունեն 

բազմահամակազմային դասարաններ:  

Մեր կողմից մանկավարժների վերապատրաստման 

դասընթացների ժամանակ բազմիցս քննարկվել են 

բազմահամակազմային դասարաններում առաջացող 

դժվարությունները, դրանցից բխող բացասական հետևանքները, սակայն 

քննարկումները չեն տվել դրական արդյունք: Դա պայմանավորված էր 

նրանով, որ առայժմ կրթական համակարգի կառավարման 

ռազմավարության մեջ բացակայում են այս խնդրի վերաբերյալ 

մեթոդաբանական կողմնորոշիչներն ու չափորոշիչները: Մեր կողմից 

փորձ է արվել գտնել դրանց հաղթահարման ուղիները՝ մշակելով 

դասավանդման մոդել, որն իր մեջ պարունակում է կառավարման, 

կարգավորման, ախտորոշման տարրեր և տեղայնացնել այն Շիրակի 

մարզի Բենիամին գյուղի միջնակարգ դպրոցում: Նշված մոդելի հիմքում 

ընկած է «Մանկավարժական խորհրդատվության» դիդակտիկ 

բաղադրատարրը: Համառոտ ձևով ներկայացնելով «Մանկավարժական 

խորհրդատվություն» հասկացությունը՝ նշենք, որ, համաձայն Հ. Բուրկսի 

և Վ. Ստեֆլերի, «խորհրդատվությունը որակավորված խորհրդատուի 

մասնագիտական վերաբերմունքն է խորհրդառուի նկատմամբ, որը 

սովորաբար արտահայտվում է որպես «անհատ - անհատ» 

հարաբերություն, չնայած երբեմն նրանում մասնակցում են երկուսից 

ավել մարդիկ» [6]: Մանկավարժական խորհրդատվությունը 

բազմաբաղադրատարր է, բայց մեր հոդվածի շրջանակներում մենք 

կանդրադառնանք միայն դիդակտիկ խորհրդատվությանը, որի 

իրականացումը միտված է բարձրացնելու մանկավարժների դիդակտիկ 

իրազեկությունը` այն խնդիրները լուծելու կարողությունը, որոնք 

առաջանում են ուսուցման գործընթացում մասնագիտական 

գիտելիքներին, հմտություններին, փորձին համապատասխան [4]:  

Դիդակտիկ խորհրդատվությունը կազմված է հետևյալ 

կառուցվածքային տարրերից՝ 

1. խորհրդատու - խորհրդառու տանդեմը և նրանց միջև գործող 

հաղորդակցությունը, 

2. մասնագիտական գիտելիքները և դրանց յուրացման գործընթացի 

կազմակերպման միջոցները, 
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3. խորհրդատվության արդյունքը՝ մանկավարժների 

մասնագիտական գիտելիքների և մանկավարժական 

իրավիճակների արդյունավետ համատեղումը: 

Նշենք, որ Բենիամին գյուղի միջնակարգ դպրոցում 2017-2018 

ուստարում բազմահամակազմային դասարաններ գործում են ոչ միայն 

տարրական և միջին (5-6, 7-8), այլև ավագ (9-10) օղակներում, որն ավելի 

է բարդացնում ուսումնադաստիարարակչական գործընթացի 

իրականացումը և նվազեցնում կրթության որակը: Հավելենք, որ այս 

նախագիծը իրականացվեց փորձնական ձևով մեկ կիսամյակի 

ընթացքում: Նախապես կատարվեցին դասալսումներ, որոնք միտված 

էին բացահայտելու ուսուցման գործընթացի խնդրահարույց 

իրավիճակները: Դասալսումներից հետո դասավանդող 

մանկավարժների հետ կազմակերպվեց դիդակտիկ խորհրդատվության 

փորձագիտական փուլը, որն իրականացվեց զրույցների, 

քննարկումների, թրեյնինգների, գործնական խաղերի ձևով: Այս 

քննարկումների ընթացքում նրանց բարձրացրած հարցերի 

վերլուծության արդյունքում մշակվեց և ներկայացվեց ուսուցման 

գործընթացի կազմակերպման որոշակի մոդել, որը կազմված էր 

տեսական և գործնական մասերից: Ներկայացնելով տեսական 

հայեցակարգը՝ նշենք, որ այն բաղկացած էր հետևյալ 

բաղադրատարրերից.  

 Բովանդակային ախտորոշում - ուսուցչի կողմից որոշվում է 

գործընթացի բովանդակությունը, որը ենթադրում է 

մանկավարժական խնդիրների լուծման մեթոդիկայի մշակում: 

 Մանկավարժական գործունեության գիտակցում և գնահատում -

ուսուցչի կողմից կատարվում է գործընթացի պլանավորում, 

իրականացում և գործունեության արդյունքների միջև 

պատճառահետևանքային կապի սահմանում: 

 Գործընթացի ռեֆլեքսիվ գնահատում - ուսուցչի կողմից 

ձևավորվում է վերաբերմունք մասնագիտական գործունեության 

տարաբնույթ իրավիճակների նկատմամբ և ըստ այդմ դրսևորվում 

ռեֆլեքսիվ դիրքորոշում: 

 Խնդրահարույց իրավիճակի հաղթահարում - մանկավարժի 

կողմից իրականացվում է խնդիրների լուծում առաջավոր փորձի 

ստեղծագործական կիրառման հիման վրա: 

Գործնական հանձնարարականը իր մեջ պարունակում էր 

որոշակի գործողություններ, որոնք հաջորդականությամբ 

իրականացվելու էին դասի գործընթացի տարբեր փուլերում: Նշենք, որ 
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այս դասաժամին մասնակցում է նաև խորհրդատուն՝ որպես 

մանկավարժի օգնական: Ահա այդ փուլերը: 

1. Մանկավարժ -խորհրդատուն, դասի նյութին համապատասխան, 

մի դասարանի սովորողներին առաջադրում էր քարտային (կամ 

թեստային) աշխատանք և հսկում նրանց կատարումը, իսկ 

մանկավարժը մյուս դասարանի սովորողների հետ աշխատում է 

բանավոր հարցումներով:  

2. Մանկավարժ - խորհրդատուն, քարտային աշխատանքները 

հավաքելով, առաջին խմբի սովորողներին հանձնարարություն է տալիս 

նոր նյութի վերաբերյալ դասագրքից դուրս գրել հիմնական 

հասկացությունները, աղյուսակները, սխեմաները: Մանկավարժը 

երկրորդ խմբի սովորողներին  հաղորդում էր նոր ուսումնական նյութը 

ավանդական «բացատրական - ցուցադրական» մեթոդով:  

3. Երկրորդ խմբի սովորողները ստանում են գրավոր 

առաջադրանք՝ կախված թեմայի բովանդակությունից (վարժությունների 

լուծում, բառարանային աշխատանք, հայտորոշիչ թեստ, հարցերի 

պատասխաններ և այլն), որը վերահսկվում և ուղղորդվում է 

խորհրդատու - մանկավարժի կողմից: Առաջին խմբի սովորողները 

ներկայացնում են իրենց ինքնուրույն ուսուցման արդյունքները, որից 

հետո մանկավարժի կողմից կատարվում է այս խմբի նոր դասի 

հաղորդում, որին մասնակցում են նաև սովորողները՝ ըստ իրենց 

կատարած հանձնարարությունների: 

4. Ստուգվում են երկրորդ խմբի կողմից կատարված 

առաջադրանքները, և երկու խմբերին տրվում է տնային 

հանձնարարություն:  

Տնային առաջադրանքների ստուգումը մանկավարժի կողմից 

իրականացվում է սովորողների աշխատանքային տետրերի 

գնահատման միջոցով, որը կատարվում է որոշակի 

հաճախականությամբ՝ ըստ մանկավարժի հայեցողության: 

Ընդունելով այս մոդելի օգնությամբ ուսուցման գործընթացի 

արդյունավետության որոշակի բարձրացման հանգամանքը՝ պետք է 

միաժամանակ նկատենք, որ, այնուամենայնիվ, 

բազամահամակազմային դասարանների հիմնախնդիրը չլուծվեց 

ամբողջովին: Մի կողմից՝ դա պայմանավորված էր փորձագիտական 

փուլի ժամանակավոր ընթացքով, մյուս կողմից՝ մասնավոր փորձի 

կիրառմամբ, որը կատարվեց միայն մեկ դպրոցում: Տեղին է նշել, որ այս 

մոդելի կիրառումը ունեցավ դրական նշանակություն այն առումով, որ 

նպաստեց դասաժամի առավել ռացիոնալ կազմակերպմանը: 
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Միաժամանակ հավելենք, որ, այնուամենայնիվ, չլուծվեցին մի շարք 

խնդիրներ, որոնց թվում՝ 1. ուսուցման ժամանակի սահմանափակումը, 

2. աշակերտների ուշադրության ապակենտրոնացումը: Ժամանակային 

սահմանափակության վերաբերյալ Բ. Բլումը նշում է. «Ուսուցման 

ժամանակը պետք է որոշվի ըստ աշակերտի ընդունակությունների: Ոչ 

մի աշակերտ չի կարող անցնել նոր նյութի ուսումնասիրությանը, քանի 

դեռ չի յուրացրել հիմնական անհրաժեշտ նյութը» [1]: Շարունակելով 

Բլումի դիտարկումը՝ նկատենք, որ նման ուսուցման արդյունքում 

առաջանում են դժվարություններ՝ կապված նախորդ թեմաների 

չյուրացման և նոր գաղափարների, նոր հասկացությունների 

ձևավորման հետ: Միաժամանակ հավելենք, որ ժամանակային 

սահմանափակության սթրեսը ամենաուժեղ սթրեսն է, որն ազդում է 

երեխայի գործառութային վիճակի վրա: Շատ բազային ուսումնական 

հմտությունների մեխանիզմը այնպիսին է, որ արագությունը միայն 

արգելակում է դրանց ձևավորումը: Ինչպես ցույց են տալիս 

հետազոտությունները, դպրոցից վանման հիմնական պատճառը 

պայմանավորված է երեխաների մոտ ուսումնական գործունեության 

ձևավորվածության բացակայությամբ, որը հնարավորություն չի տալիս 

բավարարել նրանց ինքնահաստատման պահանջը [2]: 

Բազմահամակազմային դասարաններում սովորողների ուսումնական 

գործունեության ձևավորումը, երբ կրճատվում է ուսուցման ժամանակը, 

մանկավարժներից պահանջում է ուժերի գերագույն լարում ոչ միայն 

ճիշտ որոշելու և իրականացնելու դասի դիդակտիկ, զարգացնող, 

դաստիարակչական նպատակները, այլև ապահովելու յուրաքանչյուր 

տարիքային խմբի մասնակիցների ուշադրության սևեռումը իրենց իսկ 

ուսումնասիրած նյութի վրա: Նման պայմաններում աշխատող 

մանկավարժը առանց օգնության չի կարող լիարժեք ապահովել 

կրթության որակին ներկայացվող պահանջները: Համաձայնվելով Պ. Ի. 

Պիդկասիստիի տեսակետի հետ՝ ըստ որի՝ մանկավարժի դերը ներկայիս 

դպրոցում ենթարկվում է ձևափոխման, նա զբաղեցնում է «թաքնված 

մանկավարժական դիրք»՝ ունենալով դաստիարակչական նպատակ, 

կազմակերպում է դրա իրականացումը` առանց ցուցադրելու, դառնալով  

երեխայի խորհրդատուն, օգնականը [5], այնուամենայնիվ պետք է 

ընդունենք, որ բազմահամակազմային դասարաններում այն ընդունում է 

լարված, տագնապային բնույթ և ամբողջովին չի ծառայում իր 

նպատակին: 

Մեջբերելով Վ. Կումարինի տեսակետը՝ ըստ որի՝ դպրոցի և 

ընդհանուր կրթական համակարգի փրկությունը մրցունակ կադրերի 
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պատրաստումն է, որը բնահարմարվող անհատ ձևավորող 

մանկավարժության խնդիրն է [3], նկատենք, որ նման պայմաններում 

դասի գործընթացի իրականացումը չի կարող ապահովել սովորողների 

համակողմանի և ներդաշնակ զարգացումըֈ  

Ամփոփելով՝ նշենք, որ մասնագիտական գործունեության 

ընթացքում ծագած շատ իրավիճակներ պայմանավորում են ուսուցչին 

օգնող այնպիսի մոդելներ մշակելու և փորձարկելու 

անհրաժեշտությունը, որոնք մի կողմից կնվազեցնեն ռիսկային 

գործոնները մանկավարժական խնդիրների լուծման ժամանակ, մյուս 

կողմից կնպաստեն մանկավարժական տարբեր իրավիճակներում 

ծագած խնդիրների ստեղծագործական լուծմանն ու ուսուցչի 

նորարարական գործունեությանը: Բազմահամակազմային 

դասարաններում կրթական գործընթացի իրականացման ժամանակ 

ձևավորված բարդ մասնագիտական իրավիճակները պահանջում են 

համակարգային մոտեցում, որն իր մեջ ներառելու է գործառութային և 

կառուցվածքային տարրեր: Ընդունելով այն իրողությունը, որ նման 

դասարաններ գործում են մեր հանրապետության տարբեր 

համայնքային դպրոցներում, քննարկված հարցերը ընդունում են 

ընդհանրական բնույթ: Վերոհիշյալ իրավիճակները պայմանավորում են 

ձևավորված մասնագիտական խնդիրների լուծման ռազմավարության 

մշակման անհրաժեշտությունը, որը մեր խորին համոզմամբ կարելի է 

իրականացնել կրթական համակարգում մանկավարժ -

խորհրդատուների ինստիտուտի ներդրման օգնությամբ, որոնք հանդես 

են գալու որպես մանկավարժների օգնականներ: 
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УДК 372.65:371.3:371.302.4: 414                                                           ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА,  

ПЕРЕПОДГОТОВКА, ПОВЫШЕНИЕ  

КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

 СТАНДАРТА «ПЕДАГОГ» 
 

ФОНЕТИЧЕСКИЕ ИГРЫ КАК МЕТОД УСВОЕНИЯ ИНОСТРАННЫМИ 

СТУДЕНТАМИ ФОНЕТИКИ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Харлова Н. М. 
 

В статье рассмотрено содержание языковой компетенции по 

фонетике, проанализированы некоторые виды фонетических игр при 

изучении русского языка как иностранного. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, практическая 

фонетика русского языка, фонетические игры, задачи, артикуляционная 

база, интонация. 
 

ՀՆՉՅՈՒՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԽԱՂԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ 

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՎԻ ՀՆՉՅՈՒՆԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ՅՈՒՐԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴ 

Խարլովա Ն. Մ. 
 

Հոդվածում դիտարկված է հնչյունաբանության լեզվական 

իրավասության բովանդակությունը, վերլուծվել են մի քանի տեսակ 

հնչյունաբանական խաղեր՝ ռուսաց լեզուն որպես օտար լեզու 

ուսումնասիրելիս:   

Հանգուցային բառեր. ռուսաց լեզուն որպես օտար լեզու, ռուսաց 

լեզվի գործնական հնչյունաբանություն, հնչյունաբանական խաղեր, 

խնդիրներ, արտիկուլյար հիմք, ինտոնացիա: 
 

PHONETIC GAMES AS A METHOD OF ASSIMILATION OF FOREIGN 

STUDENTS OF PHONETICS OF THE RUSSIAN LANGUAGE 

Kharlova N. M. 
 

The article considers the content of language competence in phonetics, 

analyzes some types of phonetic games in the study of Russian as a foreign 

language. 
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Russian language, phonetic games, problems, articulation base, intonation. 

 

Предисловие.  

Анализ литературы. Вопрос использования дидактических игр при 

обучении русскому языку всегда находился в центре внимания 

методистов, которые отмечали значимость игр как при обучении 

русскому языку как родному, так при обучении русскому языку как 

иностранному. В 1989 году в издательстве «Русский язык» вышло пособие 

П. М. Баева для преподавателей зарубежных школ «Играем на уроках 

русского языка», в котором автор предлагает описание дидактических игр 

по фонетике, лексике, грамматике русского языка. Автор считает, что 

«игра – эффективное средство воспитания познавательных интересов 

учащихся и активизации их речевой деятельности» [3, c. 3]. В работе        

Н. Б. Битехтина, Е. В. Вайшнорене «Игровые задания на занятиях по РКИ» 

// Сборник «Живая методика» дают практические советы по созданию и 

использованию учебных материалов по развитию устной речи на разных 

этапах обучения иностранцев русскому языку. 

В учебно-методическом пособии Т. В Губановой, Е. А. Нивиной 

«Русский язык в играх», вышедшем в  Тамбове в 2007 году, даѐтся 

описание разнообразных игр, которые преподаватель русского языка как 

иностранного может использовать как на занятиях в аудитории, так и во 

внеучебное время. Авторы в аннотации к своей работе отмечают: «Игры 

способствуют эффективному усвоению лексики, фонетики и грамматики 

русского языка, а также развитию устной речи» [6]. Пособие 

предназначено для обучения иностранных студентов русскому языку на 

начальном и последующем этапах. Профессор, кандидат филологических 

наук А. А. Акишина активно занимается изучением игры как 

дидактического средства, применяемого на уроках русского языка. С 90-х 

годов прошлого века («Русский язык в играх» – 1986, 1988, 

2011; «Игры на уроках русского языка» – 1990; «Страна русской 

грамматики: сказка-приключение с игровыми заданиями» -  2007; «100 

русских пословиц: пособие-игра по развитию русской речи» - 2007) 

https://www.twirpx.com/file/123901/
https://www.twirpx.com/file/123901/
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издаются еѐ работы, предназначенные для изучающих русский язык как 

родной и как иностранный [1, 2]. При этом автор предлагает не только 

описание игр, но и раздаточный материал, иллюстрации к играм.             

С. А. Черницына из Кургана в учебно-методическом пособии «Игра в 

процессе обучения школьников русскому языку» отмечает, что 

«дидактические игры способствуют формированию внимания, 

наблюдательности, развитию памяти, мышления, самостоятельности, 

инициативы» [10, c. 4].   

Цель статьи: рассмотреть значимость игры как 

общедидактического метода при освоении иностранными 

обучающимися фонетики русского языка. 

Обоснование актуальности. Методисты отмечают особое значение 

игры при обучении русскому языку. Однако активнее разрабатывается 

методика использования игр при изучении лексики, фразеологии, 

грамматики русского языка. Вопрос о фонетических играх, их значении, 

видах, способах организации и проведения на сегодняшний день изучен 

недостаточно полно. Актуальность данной темы очевидна, так как без 

полного и прочного усвоения фонетики русского языка не может 

произойти пополнение словарного запаса иностранных обучающихся, 

овладение грамматикой русского языка. 

 Согласно Европейскому языковому портфелю, выделяется 

несколько уровней владения русским языком как иностранным: 

начальный базовый уровень А (А1, А1+, А2, А2+), средний (1 и 2 

сертификационный) уровень В (В1, В1+, В2, В2+), высший (3 

сертификационный) уровень (С1,С2). Каждый уровень предполагает 

овладение определѐнными языковыми компетенциями. Содержание 

языковой компетенции по фонетике для всех уровней владения русским 

языком является общим: «Фонетика. Графика. Алфавит. Соотношение 

звуков и букв. Гласные и согласные звуки. Твердые и мягкие, звонкие и 

глухие согласные. Слово, слог. Ударение и ритмика. Правила 

произношения. Синтагматическое членение». И только тема «Типы 

интонационных конструкций» на каждом уровне дополняется, 

расширяется. 

Для базового уровня А: ИК–1 (законченное высказывание), ИК–2 

(специальный вопрос, обращение, просьба), ИК–3 (общий вопрос, 
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неконечная синтагма), ИК–4 (сопоставительный вопрос с союзом «а»), 

ИК–5 (оценка). 

Для В1 (1 сертификационный уровень): ИК-1 (законченное 

высказывание, перечисление), ИК-2 (специальный вопрос, просьба, 

требование, обращение), ИК-3 (общий вопрос, неконечная синтагма, 

просьба, переспрос, перечисление), ИК-4 (сопоставительный вопрос с 

союзом «а», перечисление, неконечная синтагма, официальный вопрос с 

оттенком требования); ознакомление с ИК-5 (оценка), ИК-6 (восклицание, 

переспрос). 

Для В 2 (2 сертификационный уровень) и С1 (3 сертификационный 

уровень) - владение всеми интонационными конструкциями (в том числе 

ИК-5, ИК-6, ИК-7 в эмоционально-оценочных предложениях), а также 

адекватное восприятие всех перечисленных выше интонационных 

конструкций. 

Практическая фонетика изучается как вводно-фонетический курс, 

корректировочный курс и сопроводительный курс на всех уровнях 

обучения русскому языку как иностранному. 

В процессе изучения практической фонетики русского языка 

иностранный обучающийся должен 

знать: 
  единицы фонетического уровня языка в единстве их содержания, 

формы и функций; 

 нормы произношения современного русского языка и его 

фоностилистических вариантов; 

уметь: 
  строить устную речь с учетом нормативного произношения 

русского языка; 

 создавать речевое произведение с использованием адекватных 

интонационных моделей; 

владеть:  

  навыками анализа фонетических единиц  в их взаимодействии;  

  акцентологическими и орфоэпическими нормами современного 

русского языка; 

 основами речевой профессиональной культуры. 

Особое внимание уделяется изучению русской графики 

(Графическая система русского языка. Печатные и рукописные, строчные 

и прописные буквы. Согласные и гласные буквы и их написание, 
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соединение букв, наклон письма. Специфические элементы русской 

письменной графики). При анализе русского вокализма особое внимание 

обращается на состав и систему гласных фонем русского языка, 

артикуляционно-акустическую характеристику гласных и обозначение их 

на письме. Подробно анализируются ударные и безударные гласные, их 

типы по степени подъѐма языка, по ряду подъѐма языка, лабиализованные 

- нелабиализованные гласные. При анализе русского консонантизма 

рассматривается артикуляционно-акустическая характеристика согласных 

и обозначение их на письме, типы русских согласных по активному 

органу речи и месту образования, типы русских согласных по способу 

образования, соотношение согласных по различительным признакам 

места и способа образования, соотношение согласных по различительным 

признакам глухости-звонкости, оглушение звонких согласных на конце 

слова и перед глухим согласным, озвончение глухих согласных перед 

звонкими согласными. 

В методической литературе различаются три группы трудностей при 

обучении фонетике: артикуляционные, то есть трудности, возникающие 

при воспроизведении отдельного звука; позиционные, то есть трудности, 

которые наблюдаются при воспроизведении звуков в различных 

сочетаниях и позиционных условиях; акустические, то есть трудности, 

связанные с произнесением оппозиций звуков и дифференциацией звуков 

и звукосочетаний. Преодолеть эти трудности можно с помощью 

фонетических игр. 

 Согласно определению, данному в «Словаре-справочнике по 

методике преподавания русского языка» М. Р. Львова, игрой по русскому 

языку является «вид дидактического материала, используемого на уроках 

и внеклассных занятиях с целью повышения познавательных интересов 

учащихся» [7, c. 72-73]. Под игрой в методике РКИ обычно понимают 

игровые задания (использование скороговорок, стихов, песен, пословиц, 

поговорок), направленные на формирование коммуникативно-речевой и 

языковой компетенций, на развитие интереса к русскому языку. 

Существуют различные классификации дидактических игр: 

По целям: обучающие игры; игры, при помощи которых 

закрепляется изученный материал; игры-контролѐры изученного. 

По объѐму: игра-элемент занятия, занятие в форме игры. 

По формам проведения: ролевые игры, настольные игры, игры-

головоломки. 

По содержанию: фонетические, лексические, грамматические и др. 
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Все виды игр связаны друг с другом. Например, фонетические игры 

могут быть обучающими, они могут быть отдельным элементом занятия, 

могут проходить в форме ролевой игры. 

«На начальном этапе преподавания русского языка как иностранного 

для успешного овладения необходимо выделять вводно - фонетический 

курс. Обучающийся должен не только услышать звук, но и произнести его 

вслед за преподавателем и без поддержки преподавателя» [5]. Именно на 

этом этапе происходит знакомство с буквами и звуками. 

Для этой цели можно использовать загадки, ребусы.  
 

Например: отгадай букву (Буква Б) 

Глеб имеет назади, 

А Борис напереди, 

Баба две имеет сряду, 

А без этого наряду 

Не признал бы бабы свет; 

А у девки только нет. (В. И. Майков) 
 

 Чѐрные, кривые, от рожденья немые, 

Станут в ряд – сразу заговорят (буквы). 
 

Отгадайте загадку, выпишите из текста слова, в которых есть звук [ш]: 

На столе стоит горшок, 

А в горшке растѐт цветок. 

Посмотреть – не разберѐшь: 

Не растение, а ѐж (кактус). (Г. Шахнович) 
 

При закреплении буквенного состава русского языка хорошо 

зарекомендовали себя анаграммы, метаграммы, шарады, кроссворды, 

ребусы, шуточные вопросы. 

Анаграммы – слова, состоящие из одних и тех же букв, но в разном 

порядке: сокол – колос, коршун – шнурок; кот – лот, лов - лев. 

Метаграммы – слова, отличающиеся друг от друга одной или 

несколькими буквами: лайка – гайка – майка – чайка – сайка. 

С Ч летаю над волною (Чайка), 

С Л не дам волкам покою (Лайка), 
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С М – рубашка-безрукавка (Майка), 

С З скачу в лесу по травке (Зайка),  

С Г меня крепи к детали  

Из железа или стали (Гайка). 

 

Со звуком [с] я не вкусна (соль), 

Но в пище каждому нужна. 

С [м] берегись меня, не то 

Я съем и платье, и пальто (моль). 

 

С [п] – на дереве весною (почка), 

С [т] писать кончаешь мною (точка). 

С [б] – я тара в магазине (бочка). 

С [к] – в болотистой низине (кочка). 

  

Тает снег. Течѐт ручей. 

На ветвях полно врачей (грачей). 
 

Сели в ложку – и айда! 

По реке туда-сюда! (лодку) 
 

Шарады – из нескольких слов (которые нужно найти) составляется новое 

слово: первое – лоб (чело), второе – сто лет (век), целое – разумное 

существо (человек). Приведѐм в качестве примера ещѐ некоторые шарады: 

Первый слог найдѐте враз –  

Под ногами он у вас (пол). 

Второй мой слог ужалить может больно (оса). 

А целое… на зебре их довольно (полоса). 

 

Слог первый – камень, для строительства хорош (туф). 

Второй мой слог ты среди нот найдѐшь (ля). 

А в целом – это то, что потеряла 

Одна из героинь во время бала (туфля). 
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Мой первый слог – это предлог (по). 

А корабли – второй мой слог (суда). 

А вот без целого, друзья, 

Вам ни есть, ни пить нельзя (посуда). 
 

Из писка птиц мой первый слог возьмѐте (пи), 

Второй – с бараньей головы (рог). 

Откройте печь и там найдѐте 

То, что не раз едали вы (пирог).  
 

Может быть использована игра «Отгадай звук». Преподаватель 

закрывает рот листком бумаги, произносит звук – обучающиеся повторяют 

звук. Например: [с], [к], [н], [ы]. 

Преподаватель закрывает рот листком бумаги, произносит звук – 

обучающиеся молча записывают звук в тетрадь, затем вместе проверяют. 

Преподаватель произносит слова из двух, трѐх, затем четырѐх звуков 

и предлагает «узнать» сначала первый звук, затем второй и т.д. Предлагает 

обучающимся назвать своѐ имя, если оно начинается на эту букву, затем 

фамилию. 

Выпишите из текста слова, в которых есть звук [ж]: 

Встретил в чаще ѐж ежа. 

-Как погода, ѐж? 

-Свежа. 

И пошли домой, дрожа, 

Сгорбясь, съѐжась, два ежа. 
 

Сколько раз звук [п] встречается в предложении:  

На поляне стоял дуб в два обхвата? 

Сколько раз звук [т] встречается в предложении:  

Документ подписан директором? 

Сколько раз звук [г] встречается в предложении:  

На вокзале его встретил друг? 
 

Шуточные вопросы: 

И с буквой г – лечу (грач), 
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И с буквой в – лечу (врач). 

С глухим согласным я числительное (шесть),  

Со звонким – имя существительное (жесть). 
 

С [п] я в доме, с [в] я в поле, 

С [м] я в море, с [г] – в футболе, 

С [к] вбивают, с [т] взрывают 

С [д] долину называют. (пол, вол, мол, гол, кол, тол, дол). 
 

В каких словах по сто согласных? (сто-Л, сто-Г, сто-Н, сто-П, сто-Й). 

В каком слове сорок гласных? (сорока). 

В названиях каких месяцев произносится 

- мягкий звук [р]: январь, апрель, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь; 

- мягкий звук [н]: июнь, сентябрь; 

- мягкий звук [л]: февраль, апрель, июль. 
 

Прочитайте слова, произнесите звуки в обратном порядке, чтобы 

получить: 

Из слова лѐн – цифру (ноль); 

Из слова лей – название дерева (ель); 

Из слова люк – большой мешок (куль); 

Из слова ток – домашнее животное (кот); 

Из слова шѐл – неправду (ложь). 
 

Стихи о звуках помогают иностранному студенту обратить внимание 

на артикуляционные и акустические свойства согласных и гласных 

звуков. 

Ежедневно по утрам 

Заниматься надо нам. 

Мы с доски не сводим глаз, 

А учитель учит нас. 

Ель, топор, лопата, руки –  

В каждом слове слышим звуки. 

Звуки эти разные: 
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Гласные, согласные. 

Гласные в песенке звонкой поются, 

Могут заплакать и закричать, 

В тѐмном лесу звать и аукать 

И в колыбельке ребѐнка качать. 

А согласные согласны 

Шелестеть, шептать, свистеть, 

Даже фыркать и скрипеть, 

Но не хочется им петь! 

С-с-с – змеиный слышен свист 

Ш-ш-ш – шуршит опавший лист. 

Ж-ж-ж – шмели в саду жужжат. 

Р-р-р – моторы тарахтят. (В. Берестов) 

 
 

Дыхание свободно в каждой гласной, 

В согласных – прерывается на миг. 

И только тот гармонии достиг, 

Кому чередованье их подвластно. 

Звучат в согласных серебро и медь. 

А гласные даны тебе для пенья. 

И счастлив будь, коль можешь пропеть 

Иль даже продышать стихотворенье. (С. Я. Маршак) 

 

Помогут усвоить строение русского слога считалки: 

Ехала машина тѐмным лесом 

За каким-то интересом, 

Инти, инти, интерес -  

Выходи на букву «эс». 
 

Говорят, на заре 
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Собирались на горе 

Голубь, гусь и галка. 

Вот и вся считалка. 
 

Подогрела чайка чайник, 

Пригласила восемь чаек: 

- Приходите все на чай! 

Сколько чаек? Отвечай! 
 

Сопроводительный курс фонетики начинается после вводно-

фонетического курса. Обучающиеся уже обладают основными знаниями о 

фонетической системе русского языка. Продолжается работа над 

закреплением норм ударения. На продвинутых этапах закрепляются 

языковые компетенции по фонетике и совершенствуются 

произносительные навыки. Студенты учатся интонировать – произносить 

интонационные конструкции различных типов. 

На продвинутом этапе обучения интерес для студентов 

представляют скороговорки: 

1. Купил Игнат пять лопат. 

Шѐл он через пруд, зацепился за прут. 

Упал в пруд Игнат, пропали пять лопат. 

2. Пошѐл спозаранку Назар на базар. 

Купил там козу и корзинку Назар. 

3. У Антипа росла одна липа, 

Филипп посадил пять лип. 

4. Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет. 

5. Три сороки – тараторки тараторили на горке. 

6. Все бобры добры для своих бобрят. 

7. Варя и Валя играли на рояле. 

8. Съел Валерик вареник, а Валюшка ватрушку. 

9. На дуб не дуй губ, 

Не дуй губ на дуб.  

10. Ехал Грека через реку, 
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Видит Грека в реке рак. 

Сунул Грека руку в реку, 

Рак за руку Греку – цап! 

 Задание к скороговоркам: слушайте и повторяйте, читайте, выучите 

наизусть. 

 Небольшие шутливые стихотворения, диалоги учат ритмике, 

позволяют правильно ставить ударение, интонировать: 
 

  Белый шут и рыжий шут 

  Разговор такой ведут: 

- Где купили вы, синьор,  

  Этот красный помидор?  

- Вот невежливый вопрос!  

  Это собственный мой нос. 

  Или: - Кто же вымоет тарелки? 

         - Вы, конечно, вы, вы, вы. 

         - Почему же мы, мы, мы?  

- Может лучше ты, ты, ты?  

  Отдохните, вы и ты.  

  Все тарелки вы-мы-ты. 

  Я и ты, и мы, и вы – Все мы знаем букву Ы. 
 

 Задание: прочитайте и разыграйте диалоги. Следите за 

произношением [ы].  

Игра в слова. Преподаватель или другой ведущий придумывает и 

называет какое-нибудь слово. Игроки должны сделать цепочку из слов: 

каждое следующее слово начинается с последней буквы предыдущего. 

Если слово заканчивается на звонкий согласный, который при 

произношении оглушается, то следующее слово нужно начинать с этого 

звонкого согласного. Тот, кто не может придумать слово на нужную 

букву, выходит из игры. Победителем считается игрок, который 

продержался дольше всех. Пример: стол — лампа — арбуз — заяц — 

цапля... Можно ограничить подбор слов определенной темой. В игре в 

слова можно изменить задание. Ведущий придумывает и называет какое-

нибудь слово.  
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Игроки должны сделать цепочку из слов: каждое следующее слово 

начинается с последнего звука предыдущего. Если слово заканчивается на 

звонкий согласный, который при произношении оглушается, то 

следующее слово нужно начинать с этого глухого согласного. Например: 

год-ток – ком – мат – том… 

Игра «Зоркий глаз» 

Карточки  

Нужно обвести кружком верную букву (сравнить с парным по 

звонкости и глухости согласным звуком).  

1 вариант Ска (с, з) ка, сла (д, т) кий, оса (д, т) ки, варе (ж, ш) ка,  мя 

(к, г) кий, игру (ж, ш) ка, улы (б, п) ка. 

2 вариант Серѐ (ш, ж) ка, зимо (в, ф) ка, обу (ф, в) ь, заря (т, д) ка, 

повя (з, с) ка, сторо (ш, ж) ка, ко (г, к) ти, лѐ (г, к) ий. 

Игра «Назови второго брата» 

Преподаватель бросает студенту « мяч» и называет твѐрдый 

 согласный звук, студент  должен подобрать  ему  мягкую  пару  и 

 бросить  «мяч» обратно. Например:  
 

преподаватель: [м], обучающийся: [м'] 

преподаватель: [д], обучающийся: [д'] 

преподаватель: [п], обучающийся: [п'] и т. д. 
 

В следующий  раз   можно  поиграть  наоборот - преподаватель 

называет мягкий   согласный  звук,  а  студент - твѐрдый: 
 

преподаватель: [л'], студент: [л] 

преподаватель: [с'], студент: [с] 

преподаватель: [т'], студент: [т]. 

Игра может быть усложнена – преподаватель называет слово, а 

студент – парное слово. 

[б] – [б'] (быть – бить),  

[п] – [п'] (пыль – пил), 

[в] – [в'] (выл – вил),  

[ф] – [ф'] (готов – готовь),  

[т] – [т'] (бит – бить),  

[з] – [з'] (везу – вези),  

[с] – [с'] (вес – весь),  
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[л] – [л'] (мол – моль),  

[н] – [н'] (кон – конь),  

[м] – [м'] (мать – мять),  

[р] – [р'] (рысь – рис). 

Игра может быть продолжена и для парных по звонкости – глухости 

согласных: гриб – грипп, лес – лез, плот – плод, сноб – сноп, кора – гора, 

зуб – суп, лук – луг, гот – код, порог – порок, мак – маг, шар – жар. В 

качестве примера могут быть приведены стихотворные строки: 

1. Повар готовил обе [т], 

А тут отключили све [т]. 

2. Пришли к нам четыре ко [ш] ки… 

Отложили мы в сторону ло [ш] ки.  (О. Григорьев) 
 

Для совершенствования произносительных навыков важное 

значение имеют целенаправленные фонетические зарядки и исправление 

фонетических ошибок. По мнению Л. К. Гатауллиной, «фонетическая 

зарядка – это начальный этап урока, который предназначается для 

формирования и совершенствования слухопроизносительных навыков 

учащихся. Фонетическая зарядка играет значительную роль в 

совершенствовании и корректировке слухопроизносительных навыков, 

проводится в начале занятия в течение 5-10 минут. Такой вид 

деятельности позволяет подготовить слуховой и речевой аппарат 

обучающихся для облегчения включения в сферу изучаемого языка» [5]. 

Фонетическая зарядка эффективна для постановки звуков, слогов. 

Преподаватель наблюдает за произношением обучающихся, выявляет 

сложности, обусловленные фонетическим строем родного языка, а также 

помогает исправить ошибки, допущенные в результате невнимания. 

Например: 

Повторяйте сочетания звуков: 

1. ца – цо            1. ща – щѐ  

2. цу – цы           2. щу – ще  

3. цэ – ца            3. ще – щи 

 4. ац – оц           4. ша – ща  

5. цу – ыц – ец   5. шо – щѐ  

6. ца – цо – це    6. ащ – ущ – ищ. 
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Повторяйте слоги: 

Сы – зы сы – зы – стало скучно без козы, 

Се – зе се – зе – я нарвал травы козе и т. д. 

Ри – ли ри – ли – прилетели журавли, 

Ша – жа ша – жа – мы нашли в траве ежа и т. д. 

Ше – че ше – че – грязь у мишки на плече, 

Жи – ши жи – ши – как конфетки хороши и т. д. 

Зу – су зу – су – не пускают в дом лису, 

Ла – ра ла –ра – на горе стоит гора и т. д. 

Чередование согласных [п] - [б]: 

Пу – бу пу - бу – сидит филин на дубу, 

Па – ба па – ба – а под дубом есть изба. 

Пы – бы пы-бы – курьи ножки у избы, 

Пе –бе пе – бе – та изба идѐт к тебе. 

Чередование согласных [т] - [д]: 

Ты-ды ты-ды – я нашѐл твои следы, 

Те – де те - де – только нет тебя нигде. 

Ту – ду ту – ду – а я с дудочкой иду. 

Ти – ди ти – ди – поскорее приходи. 

Повторяйте слова: 

[ц]: [ц]арь, [ц]ари[ц]а, [ц]околь, [ц]укаты, [ц]епь, [ц]арапать, [ц]ифра, 

[ц]елый, [ц]ыган. 

[с]: [с]орока, [с]олнце, [с]уббота, [с]обака, по[с]ылать, ве[с]ы, [с]арай, 

[с]утки, [с]ом. 

[ч   ]: [ч  ]ѐлка, п[ч  ]ѐлка, [ч  ]асто, [ч  ]еловек, [ч  ]у[ч  ]ело, [ч   ]емодан,           

[ч ] ашка, [ч   ]удо. 

[щ ]: [щ  ]ука, [щ ]ель, [щ  ]ѐтка, [щ ]ит, [щ  ]ека, [щ ]уплый, до[щ  ]атый. 

[п] - [п ]: [п]чѐлка, [п]аста, [п  ] ечка, [п]удинг, ла[п]ша, [п]ачка. 

[б] - [б ]: [б ]елка, [б] улка, [б  ]ельѐ, [б]утер[б]род. 

[л] - [л ]: [л]одка, [л ]юди, [л  ]ифт, мо[л]око, [л]апша, [л  ]ето, [л ]юстра. 

[м] - [м ]: [м]онета, [м  ] ел, [м]отор, [м ] етка, [м]алина, [м  ]ята. 

[т] - [т ]: ло[т]ка, лиф[т], площа[т]ка, ш[т]орм, [т  ]е[т]ра[т  ], зага[т]ка. 

[д] - [д ]: [д]ом, [д  ] ело, [д]ож[шт  ], [д]олина, [д  ]елать, [д  ]ети, из[д  ]елие 
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[в] - [в ]: [в]ода, [в  ]есна, по[в]орот, [в ] инт, [в]орона, [в  ]етка, [в  ]илка. 

[ф] - [ф ]: [в ]ерѐ[ф]ка, [ф]орточка, кон[ф ]ета, [ф]тор, [ф ] итиль, [ф]абрика, 

[ф  ] етр, [ф]ата. 
 

Заключение. Таким образом, фонетические игры прочно вошли в 

число общедидактических методов РКИ. На сегодняшний день в науке 

существуют различные классификации игр. Предметом нашего 

рассмотрения стали фонетические игры, которые позволяют 

иностранным студентам создать базу для пополнения словарного запаса, 

готовят к усвоению грамматики русского языка. При обучении фонетике 

русского языка преподаватель учитывает уровень подготовки 

иностранцев, особенности строя их родного языка. Студенты, изучающие 

русский язык как иностранный, могут принадлежать к разным 

национальностям, могут быть носителями разных культурных ценностей, 

поэтому приведенные в статье фонетические игры следует применять с 

осторожностью и повышенной внимательностью, принимая во внимание 

особенности культурно-образовательной среды. Необходимо учитывать 

то обстоятельство, что для успешного формирования межкультурной 

компетенции иностранных студентов содержание практической 

фонетики должно отражать идеи поликультурного образования, 

заключающиеся в гуманизме, толерантности и стремлении к диалогу 

культур. Включение информации не только о культуре России, но и о 

родной для студентов культуре повышает их интерес к изучению 

русского языка как иностранного, формирует положительное отношение 

к иным культурам и вызывает чувство гордости за свою собственную. 

Изучая уникальные, неповторимые реалии различных культур, важно 

включать в учебный материал то общее, что способствует осознанию 

взаимозависимости народов в современном мире и позволит им жить в 

согласии и понимании. Фонетические игры позволяют сделать занятия по 

практической фонетике русского языка интересными, помогают вовлечь 

иностранного студента в живое общение с преподавателем. 
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ՀՏԴ 51:373.3                                     ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՏԵՍԱԴԱՍԵՐԻ 

ՍՏԵՂԾՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ 

Հակոբյան Մ. Զ., Պողոսյան Ս. Գ. 

 

Դիտարկվում է կրթության համակարգում էլեկտրոնային 

տեսադասերի ստեղծման առանձնահատկությունները, սկզբունքները և 
տեսադասերի ստեղծման համար նախատեսված ծրագրային միջոցները, 

որոնք համարվում են ուսուցման կազմակերպման առավել 

արդյունավետ և օգտակար միջոց, որով և բարձրանում է ուսումնական 

գործընթացի ճկունությունը: 

Հանգուցային բառեր. էլեկտրոնային ուսուցում, տեսադաս, 

հարթակ, ծրագրային միջոցներ, համացանցային տեխնոլոգիաներ: 

 

ОСОБЕННОСТИ И ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ВИДЕОУРОКОВ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Акопян М. З., Погосян С. Г. 

 

Рассмотрены особенности, принципы и программные средства для 

создания электронного словаря в системе образования, которые считаются 

наиболее эффективным и полезным способом организации обучения, что 

и приводит к гибкости учебного процесса. 

Ключевые слова: электронное обучение, видеоурок, платформа для 

прослушивания, программное обеспечение, веб-технологии. 

 

FEATURES AND PRINCIPLES OF CREATING ELECTRONIC VIDEO 

TUTORIALS IN THE EDUCATION SYSTEM 

Hakobyan M. Z., Pogosyan S. G. 

 

The paper touches upon the features, principles and software programs 

for creating electronic video classes in the education system, which are 

considered to be the most effective and useful way of organizing teaching 

process, and lead to the increase in the flexibility of the educational activity. 

Keywords: e-learning, video lessons, listening platform, software, web 

technologies. 
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Ժամանակակից էլեկտրոնային ուսուցման սկզբունքները 

զարգացել են համացանցային տեխնոլոգիաների հետ և իրենց մեջ 

ընդգրկում են այնպիսի հնարավորություններ, որոնք թույլ են տալիս 

ցանկացած վայրից տեղադրել լրացուցիչ նյութեր, փոխանցել կատարած 

առաջադրանքը` չմտածելով ուսումնական գործընթացի ժամանակային 

և տարածական սահմանափակումների մասին [1]: 

Էլեկտրոնային ուսուցումը իրենից ներկայացնում է ժամանակակից 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների միջոցով կառավարվող 

գիտելիքների հաղորդման և ուսուցման կազմակերպման գործընթաց: 

Էլեկտրոնային ուսուցման գործընթացը առաջ է բերում 

անհրաժեշտություն՝ կատարելագործելու ավանդական ուսուցման 

կուրսը ցանցային տեխնոլոգիաների հիման վրա:  

Էլեկտրոնային ուսուցումը թույլ է տալիս` 

 օգտատերի համատեղ խումբ (սոցիալական կայք), ընդհանուր  

վիրտուալ ուսումնական գործունեություն, 

 կոնսուլտացիաների ստացում, խորհուրդներ, փորձագետի 

գնահատական, հեռակառավարման հնարավորության ազդեցություն, 

 ուսուցողական web - ռեսուրսների զարգացման հնարավորություն, 

 էլեկտրոնային նյութերի հետ ինքնուրույն աշխատանք: 

 

Էլեկտրոնային ուսուցման ընթացքում օգտագործվում են 

ինֆորմացիայի մատուցման բազմաթիվ ինտերակտիվ էլեկտրոնային 

միջոցներ, որոնք ունեն մի շարք առավելություններ և թերություններ: 

Առավելություններ են . 
 Հասանելիություն – այսինքն՝ սովորողը կարող է գտնվել և 

սովորել ցանկացած վայրում, քանի որ ոչ բոլոր են իրագործվում 

համացանցի միջոցով:  

 Ուսուցման ազատ ընտրություն - սովորողը ինքն է ընտրում 

նյութերի ուսումնասիրության տևողությունն ու հաճախականությունը՝ 

լրիվ հարմարեցնելով իր հնարավորություններին և պահանջներին: 

 Քայլերի ալգորիթմացում - քայլ առ քայլ ուղղություններ և 

գործողությունների հստակ հրահանգներ: Հեղինակները իրենց 

դասընթացը կատարում են ալգորիթմացված: 

 Արդյունավետություն - տեսալսողական տեղեկատվության 

մակարդակը միաժամանակ մեծացնում է մի քանի անգամ: 

 Անվճար ուսուցում - կատարվում է խնայում և պետք չէ վճարել 

մանկավարժին, ուսումնական հաստատությանը և այլն: 
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 Ժամանակի հետ զարգացում - էլեկտրոնային դասընթացների 

օգտատերերը, մանկավարժները և ուսանողները զարգացնում են իրենց 

գիտելիքները ըստ ժամանակակից տեխնոլոգիաների և չափորոշիչների:  

 Գիտելիքների գնահատման չափանիշ - ունի կոնկրետ չափանիշ, 

որի հիման վրա գնահատվում են գիտելիքները, որոնք ուսանողը 

ստացել է ուսուցման գործընթացում: 

Թերություններն են՝ 
 փոփոխություններ կատարելու դժվարությունը այն դեպքում, երբ 

հեռավար ուսուցումը իրականացվում է առցանց, 

 հավելյալ մեթոդների ձևավորումը սովորողների մոտ հեռավար 

ուսուցման ժամանակ,  

 հնարավոր սխալների ուղղումը,  

 մեծ կախվածությունը ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներից, 

 բարձր ներդրումների անհրաժեշտությունը հեռավար 

նախասկզբնական շրջանում: 

 

Էլեկտրոնային ուսուցման կազմակերպման առավել կարևոր 

չափանիշներից են՝ 

 ցանկացած ապարատային և ծրագրային հարթակի տեղադրում, 

 համակարգի անվտանգություն, 

 պարզ և հասկանալի web ինտերֆեյս, 

 խառը ուսուցման համակարգի օգտագործում: 

 

Որպեսզի էլեկտրոնային ուսուցումը լինի հաջողված, պետք է 

ընտրվի այնպիսի հարթակ, որը համապատասխանում է ուսումնական 

հաստատությունների կողմից ներկայացվող կոնկրետ պահանջներին, 

նպատակներին և խնդիրներին: Այդպիսի հարթակներից են համարվում 

մուլտիմեդիական ծրագրերը, որոնց օգտագործումը կրթական 

գործընթացում նպաստում է ինտեգրված ինֆորմացիոն միջավայրի 

ստեղծմանը: 

 Բազմաթիվ մուլտիմեդիական ծրագրերում առանձնանում է 

էլեկտրոնային տեսադասերի ստեղծման գործընթացը [2, 3]:  

էլեկտրոնային տեսադասերի ստեղծման առանձնահատկությունը 

պայմանավորված է նրանով, որ ժամանակակից տեխնոլոգիաների 

կիրառումը կրթական համակարգում գնալով զարգանում է և 

էլեկտրոնային տեսադասերի շնորհիվ ուսուցումը հասանելի է դառնում 

բոլորինֈ 
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Յուրաքանչյուր էլեկտրոնային տեսադասընթացի համար 

տեխնիկական հնարավորությունները և պահանջները պետք է լինեն 

եզակի, հնարավորինս անթերի և հասկանալի, այդ իսկ պատճառով 

անհրաժեշտ է գնահատել տեխնոլոգիաների հեռանկարները տարբեր 

կողմերից: 

Ուսումնական նյութի մատուցման ժամանակ մեծ նշանակություն 

ունի իրական օբյեկտների մոդելների ստեղծումը, որի շնորհիվ 

հնարավոր է ներթափանցել օբյեկտի մանրամասն կառուցվածքի մեջ, 

ընկալել իրականացող գործընթացների էությունը, բացահայտել ներքին 

օրինաչափությունները:  

«Տեսադաս» հասկացությունը տեսագրման և տեսալսողական 

կրթական և տարբեր նյութերի ձայնագրման, մշակման, մոդելավորման, 

փոխանցման և պահպանման տեխնոլոգիաների մի շարք է,  որը 

օգտագործվում  է որպես առցանց ուսուցման հարմարավետ միջոց: 

Գոյություն ունեն ձևաչափեր, որոնք օգտագործվում են կոնկրետ 

տեսանյութի ներկայացման համարֈ Թվարկենք լավագույն ձևաչափերից 

մի քանիսը, որոնք կիրառելի են տարբեր հարթակներումֈ  

1. YouTube-ի հարթակում տեսանյութերի պահպանման համար 

ցանկալի է ընտրել հետևյալ  ձևաչափերը՝ MP4, FLV, MOV կամ 

AVIֈ Կարող ենք օգտվել նաև MPEG կամ WMV և SWF-ից: 

2. HD ձևաչափեր` MOV, AVI և MKV, որոնք լավագույն 

տարբերակներ են համարվում հեռուստացույցով կամ 

համակարգիչներով դիտելու համար:  

3. «Flash Video Format» կամ flv: Ֆլեշ տեսախցիկների առկայության 

շնորհիվ այս ձևաչափը ավելի տարածված է դարձել: 

4. AVI ձևաչափ կամavi: Ստեղծված է Microsoft-ի կողմիցֈ AVI 

ձևաչափը արդյունավետ կերպով պահում է տվյալների կոդեր: 

5. MP4 ձևաչափ: Այս ձևաչափը օգտագործվում է լսողական և 

տեսողական ֆայլեր պահպանելու համարֈ 

6. 3GP ֆայլի ընդլայնում: 3GP ձևաչափը նախատեսված է 

տեսանյութների և լսողական նյութերի օգտագործման համար, 

որոնք հնարավոր է տեղափոխել ինտերնետից հեռախոս և 

հակառակըֈ  
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Տեսադասերի ստեղծման համար նախատեսված ծրագրային 
միջոցներ են. 

1. Movavi Video Suite - բազմաֆունկցիոնալ ծրագրային միջոց է 

ցանկացած տեսակի տեսանյութերի և ցանկացած տեսակի 

տեսագրման համարֈ 

2. AVS Video Editor - ծրագրային փաթեթ, որը նախատեսված է 

տեսանյութերի ստեղծման, խմբագրման համարֈ 

3. Movavi Screen Capture - ծրագիրը նախատսված է էկրանից 

տեսագրելու և ձայնագրելու համարֈ 

4. Bandicam- հիանալի ծրագիր է, որը թույլ է տալիս դիտել 

տեսանյութեր մոնիտորից, ռեկորդային խաղեր, ֆիլմեր և 

կատարել էկրանից նկարում, որը կապահովի բարձր որակ: 

5. CamStudio - ազատ տարածվող ծրագիր՝ էկրանից տեսանյութի 

ձայնագրման համար ձայնի աջակցությամբ: Ձայնագրությունը 

կատարվում է AVI և SWF ձևաչափերում: 

6. BB FlashBack Express –կարող է ձայնագրել տեսանյութի աղբյուրից, 

էկրանից, կրիչներից: Արդյունքը կարելի է արտահանել AVI և SWF 

ձևաչափերում: 

7. Jing – ծրագիր, որը կարող է ոչ միայն նկարահանել պատկերներ, 

այլև իրականացնել «Screenshot»-ներ: Այս ծրագրում 

հնարավորություն կա նաև ավելացնելու տեքստային դաշտեր, 

սլաքներ կամ ուղղանկյուններ անհրաժեշտ պահերի դուրս 

բերման համար: 

8. CaptureFox – կարող է կադր առ կադր ստեղծել դասեր: Աջակցում է 

ձայնի ձայնագրությանը: 

9. Camtasia Studio- բազմաֆունկցիոնալ ծրագրի օրինակ, որը 

նախատեսված է ձայնա և տեսա ֆայլերի ստեղծման, խմբագրման 

և մոնտաժի համար, ինչպես անմիջապես էկրանից, այնպես էլ այլ 

ծրագրերից, օրինակ՝ PowerPoint-ից:  

Գոյություն ունեն տարածված բազմաթիվ այլ ազատ և վճարովի 

ծրագրեր, որոնք կատարյալ համապատասխանում են սովորողների 

համար տեսադասերի ստեղծմանը, որոնց գլխավոր խնդիրը համարվում 

է ուսումնական գործընթացի արդյունավետության բարձրացումը: 

Սակայն բացի տեխնիկական կողմից, գոյություն ունի նաև 

գործնական կողմը: Տեսադասի ստեղծումը պետք է սկսել պլանի 

կազմումից` փուլ առ փուլ և մանրամասն, որի հիման վրա էլ արդեն 
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կկատարվի ձայնագրությունը: Մասնավորապես անհրաժեշտ է հաշվի 

առնել այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք են` 

- Թեմայի ընտրությունը և նյութերի նախապատրաստումը` 

ներառյալ գլխավոր բառերի և արտահայտությունների հավաքումը, 

որոնց օգնությամբ իրականացվելու է հետագա ձայնագրությունը: 

- Դասի կարճ բովանդակության ստեղծումը և տեքստի ու 

տեսագրության ենթադրվող տևողության համադրումը: 

- Ձայնագրության թեստավորումը. մեկ րոպեանոց դեմո -

տեսանյութը բավական կլինի գնահատելու համար այն, թե որքան 

որակյալ է լինելու պատկերը տեսադասի վերջնական տարբերակում: 

Օգտագործելով նման պլանը և նախօրոք յուրացնելով ծրագրի 

հնարավորությունները ձայնագրման համար` հնարավոր է առանց 

դժվարության ստեղծել տեսադասեր` ցանկացած տևողությամբ, և 

լրացնել դրանք անհրաժեշտ բացատրություններով, հնչյուններով և 

տեսաէֆեկտներով: 

Եզրահանգում: Այսպիսով՝ ուսումնասիրելով կրթության 

համակարգում էլեկտրոնային տեսադասերի ստեղծման 

առանձնահատկությունները, սկզբունքները և տեսադասերի ստեղծման 

համար նախատեսված ծրագրային միջոցները՝ կարելի է ենթադրել, որ 

նրա իրականացման ընդհանուր ծախսերի էական փոքրացման դեպքում 

այն համարվում է ուսուցման կազմակերպման առավել արդյունավետ և 

օգտակար միջոց, որով և բարձրանում է ուսումնական գործընթացի 

ճկունությունը: 
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ՀՏԴ 37                                                                                                   ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ 

   

ԱՊԱԳԱ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 

ՈՐԱԿՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ԲՈՒՀՈՒՄ 

Ղուկասյան Լ. Հ. 
 

Սոցիալական մանկավարժի մասնագիտական գործունեությունը 

հիմնված է գիտատեսական գիտելիքների, պրակտիկ փորձի, 

մասնագիտական որակների ձեռքբերման վրա: Հոդվածում քննարկված է 

վերջինիս ձևավորման հիմնախնդիրը բուհում:  

Հանգուցային բառեր. մասնագիտական կրթություն, կրթական 

ծրագիր, սոցիալական մանկավարժ, մասնագիտական որակներ, 

մանկավարժական աջակցության ցուցաբերում, անհատ 

խորհրդատուներ:  

 

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ 

БУДУЩИХ СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ В ВУЗЕ 

Гукасян Л. Г. 
 

Деятельность социального педагога основана на научно-

теоретических знаниях, практическом опыте, на достижении 

профессиональных качеств, проблема формирования которых в вузе и 

рассматривается в статье. 

Ключевые слова: профессиональное образование, образовательная 

программа, социальный педагог, профессиональные качества, оказание 

педагогической поддержки, индивидуальные консультанты. 

 

THE ISSUES OF PROFESSIONAL QUALIFICATION OF FUTURE SOCIAL 

PEDAGOGUE IN THE UNIVERSITY 

Ghukasyan L. H. 
 

The professional activity of the social pedagogue is based on the 

acquisition of scientific knowledge, practical experience, professional qualities. 

The article touches upon the  formation of such issues in the University 

Platform. 

Keywords: professional education, educational program, social 

pedagogue, professional qualifications, pedagogical support, individual 

consultants. 



117 

 

ՀՀ կրթության զարգացման ներկայիս փուլում բարձրագույն 

կրթության համակարգի յուրաքանչյուր մակարդակում պետք է հստակ 

արտահայտվեն աշխատաշուկայի՝ մասնագիտական որակավորման 

կադրերին ներկայացվող պահանջները, որոնք ընկած են յուրաքանչյուր 

կրթական ծրագրի կազմման և իրականացման հիմքում: Այս ամենն 

առնչվում է ուսումնական պլանի բովանդակությանը, ուսումնական 

բեռնվածությանը, կրթական վերջնարդյունքների ու կոմպետենցիաների 

ձեռքբերմանը և այլն: Բնականաբար այս գործընթացներում 

ուշադրություն է դարձվում կրթական ծրագրերի որակի պահպանմանն 

ու բարելավմանը՝ հաշվի առնելով ուսանողակենտրոն մոտեցման 

դրսևորման անհրաժեշտությունը կրթական բոլոր գործընթացներում:  

Ցանկացած կրթական ծրագրի իրականացման հիմնական 

նպատակն է ապագա մասնագետների համար ապահովել կարիերայի և 

մասնագիտական գործունեության լայն հնարավորություններ. սա 

նշանակում է, որ շրջանավարտը պետք է կարողանա ինքնուրույն 

աշխատել, պատասխանատվություն ստանձնել հետագա 

ուսումնառության, գիտահետազոտական աշխատանքների 

իրականացման համար և այլն, ընդ որում՝ այս ամենի համար 

պատասխանատվությունը սկզբնապես կրում է բուհը: 

Ինչպես գիտենք, յուրաքանչյուր կրթական ծրագրի 

արդյունավետությունը հիմնականում գնահատվում է կրթական 

գործընթացների կազմակերպմամբ, կրթական վերջնարդյունքների 

ձեռքբերմամբ և կրթական ծրագրերի իրականացման համար 

անհրաժեշտ ռեսուրսներով (միջոցներով և ենթակառուցվածքներով) [1, 

էջ74]:   

Կրթական ծրագրերի արդյունավետ իրականացման կարևոր 

բաղադրիչ է համարվում ապագա մասնագետների մասնագիտական 

կոմպետենտությունը, մասնագիտական գործունեության համար 

անհրաժեշտ որակների ձևավորումը, որոնք մասնագիտական 

կայացման հիմք են հանդիսանում: Ինչպես նշում է Ս.Բ. Ելկանովը, 

մասնագիտական կայացման գործընթացում կարևոր է ապագա 

մասնագետների ինքնադաստիարակության, ինքնակառավարման, 

շտկման միջոցներին և հնարներին տիրապետելը [4, էջ 79]՝ ընդ որում 

մասնագիտական ինքնադաստիարակությունը համարելով 

մասնագիտական կայացման, զարգացման հիմնական շարժիչ ուժը (Տ. Վ. 

Սուլիմա, Օ. Ս. Միրոշնիկովա), որը պետք է լինի կրթական գործընթացի 

կազմակերպման կարևոր խնդիրներից մեկը: Ուշագրավ են Վ. Ա. 

Կլիմենկոյի՝ մասնագիտական կայացման առումով վերլուծությունները, 
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որտեղ նա քննարկում է «մասնագիտական սոցիալականացում» 

հասկացությունը՝ այն դիտարկելով որպես մի գործընթաց, որի 

ընթացքում անձի կողմից յուրացվում են արժեքներ, նորմեր, կանոններ, 

վարքաձևեր, սոցիալական փորձ: Դրանք կիրառվում են 

աշխատանքային գործունեության ընթացքում, այսինքն, ըստ հեղինակի, 

մասնագիտական սոցիալականցումը սոցիալական և մասնագիտական 

կայացման համադրումն է, որը համապատասխանում է Յ. Գիլինսկու 

սոցիալականացման փուլերի բաժանման երկրորդ չափանիշին (18-ից 

մինչև 63-65 տարեկան) [3, էջ 133]: Սա փաստում է այն մասին, որ 

մասնագետներ պատրաստելու գործում գլխավոր խնդիրը եղել և մնում է 

մասնագիտական տեսական գիտելիքների, պրակտիկ 

կարողությունների, հմտությունների, մասնագիտական որակների 

ձեռքբերումը, այդ ամենի միահյուսումը, որը կարող է ապահովել 

մասնագիտական որակյալ կադրերի պատրաստումը: 

 Ինչպես ցույց են տալիս մեր ուսումնասիրությունները, բուհում 

մասնագետների պատրաստման գործընթացներում առկա են մի շարք 

հիմնախնդիրներ՝ կապված՝ 

1. կրթական ծրագրերի կազմման և կառուցման, իրականացման 

մեթոդաբանության հետ, 

2. բուհ - գործատու արդյունավետ համագործակցության, բուհ - 

շրջանավարտ հետադարձ կապի ապահովման հետ,  

3.  պրոֆեսորադասախոսական աշխատակազմի գործունեության 

տարբեր ձևերի (ուսումնական, ուսումնամեթոդական, 

գիտահետազոտական, կազմակերպչական) հետ,  

4.  ուսանողների ուսումնառության մոտիվացիայի, 

հետաքրքրությունների ցուցաբերման, իրավունքների և 

պարտականությունների կատարման հետ:  

 Սրանք թերևս այն հիմնախնդիրներ են, որոնք կարելի է 

արձանագրել գրեթե բոլոր կրթական ծրագրերում:  

Սոցիալական մանկավարժի մասնագիտությունն այն եզակի 

մասնագիտություններից է, որտեղ կիրառական տեսանկյունից 

կարևորվում է մասնագետի պատասխանատվությունը, հմտությունների  

բարձր աստիճանը, ինքնատիրապետումը, էթիկայի կանոնների 

պահպանումն ու մասնագիտական որակների ձեռքբերումը: 

Սոցիալական մանկավարժի պատրաստման գործում այս առումով 

կարևոր հիմնախնդիր ենք համարում բուհում մասնագիտական 

որակների ձևավորման, ձեռքբերման խնդիրը, որը կարող է 

հաջողությամբ իրականացվել ուսումնառության ընթացքում:  
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Իրոք, անմիջականորեն անձի և նրա հետագա 

կենսագործունեության վրա էական ազդեցություն ունեցող 

մասնագիտություններում մեծ նշանակություն ունեն մասնագետի 

անձնային և մասնագիտական որակները: «Առավել հաջողված 

տարբերակն է, երբ երկուսը ներդաշնակ են՝ և´ լավ մարդ, և´ կայացած 

մասնագետ» [3, էջ 155]:  

Սոցիալական մանկավարժի գործունեությունն ունի կայուն 

դրդապատճառներ՝ այլասիրությունը, սոցիալական արդարության 

պահպանումը, սոցիալական նախաձեռնության և ակտիվության 

ցուցաբերումը, սոցիալական փոփոխությունների, սոցիալական 

պաշտպանության իրականացումը, սոցիալական 

պատասխանատվության և պարտքի զգացումը, լավատեսությունը, նորի 

զգացումը և այլն [3, էջ 83]: Պարզ է, որ բուհական միջավայրում, տարբեր 

գործընթացներում, սոցիալ - մանկավարժական իրավիճակներում պետք 

է հաշվի առնել այդ որակների, հատկությունների ձեռքբերման 

անհրաժեշտությունը, որը կարող է օգնել ուսանողներին հաջողության 

հասնել ինչպես ուսումնառության, այնպես էլ մասնագիտական 

գործունեության ընթացքում:  

Բուհում ապագա սոցիալական մանկավարժները պետք է 

առանձնանան իրենց նախաձեռնողականությամբ, ուրիշներին      

օգնելու պատրաստակամությամբ, պատասխանատվությամբ, 

համագործակցության հնարավորություններով, ակտիվ, օգտակար 

գործունեությամբ, նվիրվածությամբ: 

Ապագա սոցիալական մանկավարժի մասնագիտական որակների 

ձևավորման հարցում կարևոր են տրանսակցիաները՝ որպես 

հաղորդակցման ամենափոքր միավորներ, որոնք կարող են նպաստել 

գործնական հաղորդակցման հմտությունների տիրապետմանը, 

գործնական փոխհարաբերությունների հաստատմանը, 

արդյունավետությանը: Կարծում ենք՝ արտալսարանային 

աշխատանքներում պետք է ուշադրություն դարձնել ուսանողների 

ազատ ժամանակի կազմակերպմանը, ինչպես նաև, ըստ Է. Բեռնի, նոր 

տպավորությունների պահանջմունքների և ընդունված լինելու 

պահանջմունքի բավարարմանը [2]: Սա նշանակում է, որ դասախոսի 

անհատական աշխատանքային պլանում, կրթադաստիարակչական 

աշխատանքներում կարելի է նախատեսել համապատասխան 

աշխատանքներ վերը նշված պահանջմունքների բավարարման 

առումով: Ձևավորվում են հարաբերություններ, սովորողները զգում են 

իրենց կապն ու միասնականությունը մարդկանց հետ, կարևորում 
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նրանց դերը տարբեր գործընթացներում: Ձևավորվում են 

համոզմունքներ, կողմնորոշումների համակարգ, պատկերացումներ 

սեփական անձի մասին, կանխորոշումներ հետագա կյանքի մասին, 

ցուցաբերում է վստահություն, ինքնուրույնություն, որոնք օգնում են 

ապագա սոցիալական մանկավարժին՝ բացահայտելու իր 

ընդունակություններն ու հնարավորությունները՝ իրացնելով դրանք 

ապագա մասնագիտական գործունեության ընթացքում:  

Մասնագիտական զարգացման առումով լայն 

հնարավորություններ են տալիս ուսանողական գիտաժողովները, 

ինտեգրված բաց դասերը, սեմինարներն ու քննարկումները, որոնք 

ուսանողներին գիտագործնական գիտելիքներից զատ տալիս են 

փոխըմբռնման, փոխհամաձայնության հասնելու փորձ, որը 

սոցիալական մանկավարժի աշխատանքում կարևոր հմտություն է:           

Ապագա սոցիալական մանկավարժներն ունեն կամավորական 

աշխատանքի լայն հնարավորություններ, որտեղ նրանք կարող են 

ուսումնառությանը զուգահեռ՝ կիրառել իրենց գիտելիքները, 

կարողություններն ու հմտությունները: Այս ճանապարհով կարելի է 

ավելի շատ իմանալ և պրակտիկ փորձ ձեռք բերել: Ապագա 

սոցիալական մանկավարժներն ունեն նաև մասնագիտական 

գործունեության մեկ այլ հնարավորություն ևս. սեփական, ընկերների 

փորձի, դասավանդողների խորհրդատվության հիման վրա ակտիվորեն 

ներկայացնել իրենց ծանոթների, բարեկամների շահերը, իրականացնել 

միջամտություններ՝ ձեռք բերելով ինքնուրույն սոցիալ - 

մանկավարժական աշխատանքի որոշակի փորձ, մակարդակ: 

Այսպիսով, կարծում ենք՝ «Սոցիալական մանկավարժություն» 

կրթական ծրագրի արդյունավետ իրականացման համար բուհական 

միջավայրում, ուսուցման և արտալսարանային աշխատանքներում 

անհրաժեշտ են  մասնագիտական որակների ձևավորման նպատակով 

ստեղծել պայմաններ, իրավիճակներ, բացահայտել ռեսուրսներ և 

իրականացնել սովորողի մասնագիտական որակների ձևավորման վրա 

կենտրոնացող ուսուցում:  

Մեր կողմից ապագա սոցիալական մանկավարժների հետ 

անցկացված հարցումների արդյունքում պարզվեց, որ հարցվողների 

91%-ը գտնում է, որ անհատական խորհրդատուները կարող են իրենց 

օգնել մասնագիտական որակների ձևավորման գործում, 5%-ը չի 

կողմնորոշվել, իսկ 4%-ը կարծում է, որ օգնության կարիք չունեն: 

Ուսանողների հետ անցկացված զրույցներից պարզվեց, որ նրանք 

կարևորում են սոցիալական մանկավարժի անձնային որակները, 
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միևնույն ժամանակ՝ կարևորում մասնագիտական որակների 

ձևավորումը բուհում, անհատական խորհրդատուների դերն այդ 

գործընթացում:  

Կարծում ենք՝ բուհում ապագա սոցիալական մանկավարժի 

մասնագիտական կայացման գործում կարևոր դերակատարություն 

կարող են ունենալ տվյալ կրթական ծրագրի շրջանակում գործող 

անհատական խորհրդատուները, ովքեր հետևողական կլինեն 

յուրաքանչյուր ուսանողի գիտելիքների ձեռքբերման, կարողությունների 

և հմտությունների ձևավորման հարցերում, կարող են մշակել ապագա 

մասնագետի համար մասնագիտական կարողությունների, 

հմտությունների զարգացման ծրագրեր և լավագույնս օգտագործել բոլոր 

հնարավորությունները ինչպես բուհի ներսում, այնպես էլ բուհից դուրս:   

Հարցումներից պարզվեց նաև, որ ապագա սոցիալական 

մանկավարժները մասնագիտական որակների ձևավորման գործում 

կարևորում են ուսումնական պրակտիկայի դերը, դրա անցկացումը ողջ 

ուսումնառության ընթացքում: Նշենք, որ դասավանդող դասախոսների 

մեծամասնությունը համակարծիք է ուսանողների հետ:   

Սոցիալական մանկավարժի մասնագիտությունն այն եզակի 

մասնագիտություններից է, որտեղ ապագա մասնագետը կարող է 

հանդես գալ ինչպես սոցիալ - մանկավարժական ծառայությունների 

օբյեկտ, այնպես էլ սուբյեկտ: Այս տեսանկյունից կարևորում ենք 

բուհերում սոցիալ - մանկավարժական ծառայությունների կենտրոնի 

ստեղծումը՝ որպես կրթական համակարգը հումանիզացնելու կարևոր 

ձեռնարկում, որը կարող է օգնել, աջակցել ուսանողներին՝ լուծելու 

տարբեր խնդիրներ, իսկ ապագա սոցիալական մանկավարժները 

հնարավորություն կստանան իրացնելու իրենց գիտելիքներն ու 

կարողությունները մասնագիտական ոլորտում, ձևավորելու 

մասնագիտական որակներ ուսումնառության ընթացքում, որը հաջող 

աշխատանքային, մասնագիտական սոցիալականացման կարևոր 

նախադրյալներից է և բարձր է գնահատվում սոցիալական 

մանկավարժի աշխատանքում:  
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УДК 37                                                                                                                     ПЕДАГОГИКА 

 

СТАНОВЛЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ АКСИОЛОГИИ В АРМЕНИИ 

Мардоян Р. А. 

 

В статье рассматривается процесс становления новой научной 

отрасли, анализируется роль некоторых армянских педагогов и 

философов в процессе формирования педагогической аксиологии. 

Ключевые слова: аксиология, ценность, система ценностей, 

ценностный подход, ценностный анализ. 

 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԱՔՍԵՈԼՈԳԻԱՅԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ 

Մարդոյան Ռ. Ա. 

 

Հոդվածում դիտարկվում է մանկավարժության նոր գիտաճյուղի 

գործընթացը, որոշ հայ մանկավարժների և փիլիսոփաների դերը 

մանկավարժական աքսեոլոգիայի ձևավորման գործընթացում: 

Հանգուցային բառեր. աքսեոլոգիա, արժեք, արժեհամակարգ, 

արժեբանական մոտեցում, արժեբանական վերլուծություն: 

 

THE FORMATION OF PEDAGOGICAL AXIOLOGY IN ARMENIA 

Mardoyan R. A. 

 

The process of formation of a new branch of pedagogics is discussed in 

the article as well as the role of some Armenian philosophers and teachers in 

the formation of Pedagogical Axiology. 

Keywords: axiology, value, system of value, valuable approach, valuable 

analysis. 

 

В процессе эволюции органического мира возник человек, который 

для поддержания своей жизни, вступил в активное взаимоотношение и 

взаимодействие с окружающим миром: с природой, людьми и т. д. 

Человек – часть природы и поэтому взаимоотношения с миром были 

предопределены человечностью, его ценностями. Природа, окружающий 

мир сформировали ценностное отношение человека и к себе, 

стимулировали в нем потребность, стремление к творчески 

преобразующей деятельности. Как продукт развития общества, человек 
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создал материальную и духовную продукцию, приобрел знания не только 

о том, что есть, но и знания о том, что должно быть, то есть знания о 

ценностях: человек, гуманизм, мир, образование, любовь и др. Эти 

общечеловеческие ценности выражают позицию каждого человека в 

системе общественных отношений, в культуре, политике и др. Ценности 

человеческой жизни во все периоды развития общества требуют 

осмысления, анализа, изучения. Эта проблема актуальна и сегодня, когда 

глубокие духовные, политические, социальные перемены, произошедшие 

как в мире, так и у нас за последние десятилетия, привели к изменению, 

переосмыслению ценностей человека, человеческого бытия и оказали 

существенное влияние на образовательную ситуацию в РА, определили 

ведущую тенденцию развития педагогической науки – переход к 

ценностной парадигме, способствовали развитию нового направления в 

педагогических исследованиях – педагогической аксиологии, которая 

основывается на ценностном наследии мировой педагогической культуры 

и обладает большим прогностическим потенциалом. 

Педагогическая аксиология изучает педагогические ценности с 

позиции самоценности человека. Само понятие ―аксиология‖ было 

введено французским философом П. Лапи в 1901 году. Так назвали 

относительно самостоятельный раздел философии в западной философии 

конца 19-ого и начала 20-ого века как попытку разрешить некоторые 

сложные вопросы философии, относящиеся к проблеме ценностей.  

Аксилология – греческое слово: axia – ценность, logos – учение, 

слово. Аксиология в философских словарях трактуется как философское 

исследование природы ценностей [9, с. 11] и как ―учение о формах и 

способах ценностного проектирования человеком своих жизненных 

устремлений в будущее‖ [8, с. 22]. Ценность в этимологических, 

синонимических словарях армянских исследователей означает: цена. 

значимость, важность, положительное качество и др. (Сукиасян А.,    

Агаян Э. Д.).  

Проблема ценностей интересовала очень многих философов 

(Платон, Аристотель, Кант, Н. А. Бердяев, В. А. Канке, Н. Гартман и др.).  

Исследования этих и других философов в общей аксиологии оказали 

большое влияние на ценностное отношение к педагогическим явлениям, 

на их ценностную характеристику и т. д. И постепенно, начиная со второй 

половины 80-ых годов 20-ого века, складываются контуры 

педагогической аксиологии, усиливается интерес исследователей к 

педагогическим ценностям, выделяются аксиологические характеристики 
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педагогической деятельности, формируются ценностные приоритеты в 

образовании и т. д. Появляются исследования по аксиологическим 

проблемам педагогики таких ученых, как Б. С. Гершунского,                      

Г. П. Щедровицкого, В. И. Генецианского, Б. З. Вульфова, В. А. 

Сластенина и др. 

Интенсивное становление новой отрасли знания было обусловлено 

потребностью общества в творческой, духовной, инициативной и 

самостоятельной личности, способной творчески и активно строить свою 

жизнь, свои отношения в различных сферах действительности.  

Такая потребность была вызвана в РА, чему способствовали ряд 

факторов:  

 мировые общественные процессы, основные тенденции развития 

мирового образовательного процесса; 

 изменение характера, целей, содержания образования, что вызвано 

необходимостью гуманизации образования и др. 

Все это поставило армянскую педагогическую науку перед 

необходимостью аксиологического анализа мирового и национального 

исторического наследия педагогической теории и практики с целью 

выявления педагогических ценностей в истории педагогической мысли и 

их использования при решении современных задач учебно-

воспитательного процесса, прогнозирования дальнейшего развития 

системы образования РА и др. 

Целью нашего анализа педагогической теории и опыта деятельности 

армянских педагогов стало предоставление фактов о том, что идея о 

педагогических ценностях, аксиологический подход к педагогическим 

явлениям и решению проблем был не только в трудах и деятельности 

европейских, русских философов, педагогов, но и армянских ученых, 

мыслителей, что и послужило предпосылкой, теоретической основой, 

конечно, с учетом мирового научного опыта, становления, развития 

педагогической аксиологии в Армении, интенсивное развитие которой 

приходится к концу 90-ых годов. Развитие педагогической аксиологии в 

каждой стране, несомненно, несмотря на общие тенденции, имеет и свои 

национальные особенности, которые объясняются нашей историей, 

географическим положением, особенностями социально-экономического 

развития и т. д. Но без учета которых вся система педагогических 

ценностей будет неполной и не сможет решить наших национальных 

задач в образовании и воспитании. Поэтому мы попытались в данном 

исследовании установить ценностные ориентиры развития армянской 
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педагогической мысли, на становление которой повлияли армянские 

философы, мировосприятие, мироощущение которых можно назвать 

ценностным.  

Одним из известных философов раннего периода развития 

философской мысли в Армении является Езник Кохбаци. Из его трудов до 

нас дошел один ―Опровержение ересей‖ [3]. Не употребляя, конечно, 

категории ценности, этот философ славит знание, науку. По Езнику, 

жизнь – война и победит в ней тот, кто обладает самым острым оружием. 

И это оружие – наука. Армянский философ отмечает ценность человека, 

которую видит в его познавательных способностях, рациональных 

возможностях, присущих лишь человеку. Он его называет творцом своей 

судьбы, который не склоняет головы перед событиями, а активно 

воздействует на них [3]. Его аксилогические мысли о роли и значимости 

человека, были подхвачены и развиты в последующих трудах других 

философов: Мовсеса Хоренаци. Давида Анахта, А. Ширакаци и других. 

Давид Анахт утверждал ценность знания и подобно Аристотелю считал, 

что знания не даются от рождения, а приобретаются в процессе 

деятельности. В качестве высшей добродетели он признавал 

справедливость, которая, по его мнению, проникает во все части души и 

устанавливает между ними порядок и гармонию [10]. Ярким 

представителем философской мысли периода феодализма был                   

Г. Нарекаци. Сущность аксиологических мыслей которого 

характеризуется тем, что человек для него наделен богатым духовным 

миром, жаждет счастья и радости [7]. Главная черта гуманизма                   

Г. Нарекаци, по нашему убеждению, в мыслях и думах о лучшем будущем 

человека, в способности постоянного совершенствования.  

Изучая исследования по развитию армянской философской мысли, в 

связи с изучаемым вопросом, мы обратили внимание на философские 

взгляды Мхитара Гераци, Григориса, которые одними из первых в 

армянской философии заговорили о ценности здоровья человека, о 

влиянии образа жизни на сохранение и укрепление здоровья.  

Советская армянская философия не занималась специальными 

аксиологическими исследованиями, но анализ трудов мыслителей этого 

периода (Г. Геворкян, Г. Шакарян, Г. Варданян и др.) позволил выделить 

заметный интерес армянских философов к этой проблеме. В их работах 

находит место не только проблема ценностей, но и аксиологический 

подход к решению многих проблем. Так, например, Г. Шакарян [4] 

считает, что для армянского народа важное значение имеют такие 
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национальные ценности: семья, дружба. родственные и соседские 

взаимоотношения и другие национальные ценности, которые помогают 

сохранить единство народа. 

Автор с аксиологических позиций ставит и решает вопрос о смысле 

жизни человека. Этот вопрос, по мнению автора, стоит перед каждым 

человеком, и каждый решает его по-своему. По этому поводу Г. Шакарян 

пишет: ―Вместо того, чтоб искать смысл жизни, человек ищет гроши‖. А 

он смысл жизни видит в словах А. Эйнштейна: ―Смыслом жизни обладает 

тот человека, кто живет ради других‖ [4].  

Современный армянский философ А. А. Овсепян особое внимание 

уделяет духовным ценностям, ценностям культурного наследия нашего 

народа и народов мира [2]. По мнению автора, ценности – это не есть что-

то неизменное. Они изменяются, обновляются, исчезают. Примером таких 

изменений является глобализация, и автор говорит об опасности 

культурной анексии, о защите культурной самобытности народа.  

Очень важна для педагогической аксиологии его мысль о том, что 

поведение человека, общества, различных общественных групп 

(формальных, неформальных) регулируется системой ценностей. В 

педагогической аксиологии это заключение автора выражается 

обусловленностью ценностного поведения ценностным сознанием не 

только одного человека, но и всего общества.  

Анализ истории философской мысли и современных философских 

исследований в Армении показал, что аксиологические вопросы всегда 

находились в центре внимания наших философов. С аксиологических 

позиций решались вопросы о назначении человека в жизни, ценность 

человека, ценностное значение для человека знания, образования. Своими 

философскими взглядами, идеями армянские мыслители также 

способствовали становлению и развитию педагогической аксиологии в 

Армении.  

Изучение философских учений о ценностной проблематике 

позволяет конкретизировать цели, задачи, функции, принципы, 

содержание педагогической аксиологии.  

Анализ аксиологических идей, теорий в истории педагогики, 

несомненно, способствует формированию наших представлений о 

педагогических ценностях, их роли в жизни человека, общества, в 

образовании и развитии личности учащихся; помогает нам увидеть 

исторические предпосылки, истоки возникновения педагогической 
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аксиологии. Но он не может быть полным без анализа педагогической 

мысли в Армении с ценностных позиций.  

И в данном исследовании мы попытались выделить приоритетные 

ценности развития армянской педагогической мысли.  

Аксиологический анализ педагогических идей, теорий в истории 

армянской педагогики, проведенный нами, позволил нам выделить ее 

основные черты: глубокую аксиологиность, гуманистичность во взглядах 

на ценности. И свидетельством этого могут быть педагогические взгляды, 

идеи Х. Абовяна, М. Налбандяна. К. Агаяна и др. 

Первые мысли о педагогических ценностях, ценностное осмысление 

педагогических явлений мы находим в учениях нашего первого учителя – 

Месропа Маштоца [7]. Крупный ученый своего времени, первый учитель 

армянского народа, он не мог не говорить о ценности знания, школы, 

труда учителя. И в этом мы видим зачатки зарождения педагогических 

ценностей в армянской педагогике, которые в последующие ее этапы 

развития еще более утверждаются в учениях других педагогов Армении, 

например, Григора Татеваци и других [7]. Интересно то, что 

аксиологичесие рассуждения о человеке, о его свободе, разуме и тяге к 

знаниям, говорят о том, что армянские педагоги даже самого раннего 

периода развития педагогической мысли не только признавали ценность 

человека, но и понимали значимость таких ценностей в его жизни как 

свобода, воля, трудолюбие, целенаправленность и другие.  

Формирование любых ценностей, в том числе и педагогических, 

обусловлено новыми общественными потребностями, новыми социально-

политическими условиями жизни, поэтому новая эпоха в истории – Век 

просвещения вызвала к жизни новые ценности: научное знание, 

духовность, демократичность и др. По-новому стали переосмысливаться 

уже существующие ценности, что очень ярко проявилось в 

педагогических взглядах Х. Абовяна, который провозгласил ценность на 

право образования и роль образования, как средство общественного 

прогресса [5].  

Аксиологический анализ педагогических взглядов М. Налбандяна 

позволяет утверждать, что он был сторонником утверждения 

национальных ценностей, национального образования и воспитания, но 

ему ни в коей мере не был присущ национальный шовинизм, и он не 

противопоставлял национальные ценности общечеловеческим ценностям.  

Интересно то, что армянские педагоги считали приоритетными 

одни те же педагогические ценности: знания, образование, воспитание и 
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др. Но каждый из них в этих ценностях выделял новые аспекты, 

созвучные его времени, научным достижениям данного периода. Так, 

например, К. Агаян, осуществив ценностный подход к образованию, 

показал взаимодействие, взаимосвязь образования и мышления. Особо 

подчеркнул ценность методики, которая, с одной стороны, дает полную 

свободу учителю, а, с другой стороны, предусматривает его творческие 

способности [1].  

У другого известного армянского педагога С. Мандиняна ценность 

знания связывается с религией. Для него религия – это не способ 

познания, а способ формирования нравственности, нравственных начал в 

человеке. Мы разделяем эту точку зрения педагога, считая, что такие 

христианские ценности как любовь к ближнему, доброта, милосердие 

очень необходимы сегодня нашему обществу. Они должны стать 

ценностными ориентирами в поведении современного человека, и тогда, 

может быть, меньше станут убивать, грабить и больше любить друг друга, 

помогать и сочувствовать.  

С. Мандинян выражал мысль о том, что у нашего народа есть 

привычка перенимать все у других народов, не задумываясь о том, 

насколько та новая культура соответствует нашему менталитету, нашим 

ценностям. Как это актуально и своевременно звучит для нашего времени! 

Тем более, что вместе с глобализацией к нам пришло множество 

ценностей, которые очень часто не соответствуют нашему менталитету. 

Они требуют аксиологического анализа. И в этом очень важна роль 

педагогической аксиологии.  

Большое значение для развития армянской аксиологической мысли 

имели труды Г. Эдиляна, Г. Махчаняна, А. Баляна и других.  

В истории армянской педагогики А. Балян известен своими 

исследованиями по теории эстетического воспитания, где большое место 

занимает вопрос эстетического восприятия. Выделяя в эстетическом 

восприятии роль оценки, ценностного отношения, А. Балян и                   

Л. Нерсисян указывают на то, что ценностное отношение невозможно без 

участия эстетических идеалов, вкуса, взглядов личности [6]. Авторы 

подчеркивают связь эстетического воспитания с нравственным, 

эстетических ценностей с нравственными. И эта взаимосвязь очень важна 

при определении связи между ценностями в системе ценностей человека. 

Если обобщим результаты нашего аксиологического анализа 

педагогических взглядов наиболее известных педагогов истории 

армянской педагогической мысли, то можем заключить, что они в 
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качестве приоритетных ценностей педагогики во все времена считали 

человека, образование, гуманизм, патриотизм и др. Не проводя 

специальных исследований по проблеме ценностей, они проявляли 

аксиологический подход, анализ к решению педагогических задач и 

проблем. И тем самым, наряду с европейскими, русскими педагогами, 

способствовали становлению, развитию нового педагогического знания – 

педагогической аксиологии, по которой сегодня уже в нашей республике 

проводятся очень много исследований с учетом мирового опыта. 

Рассматриваются концептуальные основы, вопросы, аксиологизация 

образования и другие, на основе единства армянских национальных и 

общечеловеческих ценностей.  

Дальнейшее развитие педагогической аксиологии, по нашему 

мнению, позволит: 

 обеспечить успешное решение всех задач, поставленных перед 

системой образования РА, повысить качество образования, 

приблизить его к мировым стандартам; в условиях конкурентости 

соперничать на равных с системами образования более развитых 

стран; 

 способствовать гуманизации общественных процессов в республике; 

 расширить взаимодействие культур, вызванное глобализацией и при 

этом сохранить наши культурные и другие национальные ценности; 

 разработать на ценностной основе стратегию развития образования и 

педагогической науки будущего; 

 формировать новые междисциплинарные области педагогики.  
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УДК 37                                                                                                  ПЕДАГОГИКА 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ 

ПОСОБИЙ В СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Мельников С. А. 
 

В статье рассмотрены основные особенности электронных учебных 

пособий, используемых в среднем профессиональном образовании.  

Ключевые слова: электронные учебные пособия, интерактивные 

презентации, демонстрация графических изображений. 

 

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ 

Մելնիկով Ս. Ա. 
 

Հոդվածում դիտարկված են էլեկտրոնային ուսումնական 

ձեռնարկների հիմնական առանձնահատկությունները, որոնք 

կիրառվում են միջին մասնագիտական կրթության մեջ: 

Հանգուցային բառեր. էլեկտրոնային ուսումնական ձեռնարկ, 

ինտերակտիվ ներկայացում, գրաֆիկական պատկերների 

ցուցադրություն: 
 

FEATURES OF ELECTRONIC TRAINING BOOKS USAGE IN SECONDARY 

SPECIALIZED EDUCATION 

Melnikov S. A. 
 

The article considers the main features of electronic teaching aids used 

in secondary specialized education. 

Keywords: electronic teaching aids, interactive presentations, 

demonstration of graphic images. 
 

Предисловие. Интенсивное развитие компьютерных технологий в 

современном мире охватило практически все сферы жизнедеятельности 

общества. В современном мире отмечается прорыв в компьютеризации 

разных видов деятельности, который обусловлен развитием мультимедиа 

технологий. Графика, анимация, фото, видео, звук, текст в интерактивном 

режиме работы позволяют создать интегрированную информационную 

среду, в которой пользователь получает качественно новые возможности.  
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Актуальность исследования. Самое распространенное применение 

мультимедиа технологии нашли в среднем профессиональном 

образовании. Наибольшее распространение приобрели электронные 

учебные пособия, которые позволяют повысить результативность 

образовательного процесса. 

Благодаря этому персональный компьютер стал выступать в качестве 

мощного средства образования. Однако это говорит о том, что компьютер, 

который берет на себя некоторые функции преподавателя, способен 

вытеснить педагога из процесса обучения. Наоборот, правильно 

построенное сотрудничество человека с компьютером в образовании даст 

возможность эффективно организовать процесс обучения [5]. 

Наиболее ярко это сотрудничество прослеживается в процессе 

организации интерактивных лекций с использованием мультимедиа 

технологий обучения. Таким образом, компьютер превращается в еще 

одно техническое средство обучения, пожалуй, самое мощное и 

эффективное из всех существовавших до сих пор технических средств, 

которыми располагали прежде. 

В среднем профессиональном образовании используются 

разнообразные электронные учебные пособия как на теоретических, так и 

на практических занятиях. Перед тем, как перейти к выполнению 

практического задания, студенты должны самостоятельно, опираясь на 

материал учебника, изучить все разделы изучаемой темы, только после 

чего будет выполнена практическая работа. 

Во время лекции предлагается сокращенное изложение 

теоретического материала, который выдается небольшими частями и 

поделен на разделы.  

Закрепление изученного материала происходит в процессе ответов 

обучающихся на вопросы, на которые следует отвечать после очередной 

порции информации, что дает возможность студентам лучше понять 

изучаемый материал. 

Кроме того, студент может организовать самопроверку усвоенного 

материала, если электронное учебное пособие включает в себя тестовые 

задания для проверки знаний. 

Возможными областями использования электронного учебного 

пособия для самостоятельной работы студентов являются: 

а) при изучении теоретического материала. Здесь электронное 

пособие  призвано способствовать эффективному усвоению материала в 
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соответствии с программой и ФГОС. Полезны следующие возможности 

электронных учебных пособий: 

- интерактивная презентация с возможностью перехода в любой 

фрагмент и возврата к кадру, из которого был произведен переход; 

- просмотр анимационных и видеофрагментов; 

- возможность прерывания и запуска с любого фрагмента пособия; 

- возможность демонстрации графических изображений; 

- возможность предварительного выбора материала в соответствии с 

программой и т. д. 

б) при выполнении лабораторных и практических заданий. 

Неотъемлемой частью многих учебных курсов считаются лабораторные 

работы, которые могут быть проведены с применением электронных 

пособий. Для дисциплин, которые направлены на информационные 

технологии, использование электронных симуляторов очевидно. 

Например, в электронных пособиях зачастую применяются рабочие 

модели: так, на лабораторной работе по локальным сетям все опыты могут 

проходить на локальной сети лаборатории. Этот процесс максимально 

приближен к жизни. В тех же случаях, при составлении схем процессов, 

которые изучаются в данной работе, применяются программы-

симуляторы. Кроме того, на экране педагога может собираться статистика 

выполнения заданий, что даст возможность учитывать разницу в скорости 

выполнения заданий студентами. 

Электронное учебное пособие должно содержать большое 

количество заданий, чтобы при необходимости студент мог выполнить 

повторные и дополнительные задания по той же теме. 

Достоинствами применения электронных учебных пособий в 

среднем профессиональном образовании является то, что если при 

выполнении задания студенту нужно будет обратиться к материалам 

лекций, то он без каких-либо затруднений сможет найти ту лекцию, 

которая ему потребовалась; все переходы должны быть предусмотрены, в 

том числе и на логически связанные темы [2]. 

Если предполагается исключительно самостоятельная работа (без 

теоретического материала), то у педагога может быть предусмотрена 

возможность отключения доступа студентов к лекционным материалам. 

в) при самопроверке усвоенного материала. 

Большинство возможностей компьютерных технологий могут 

оказаться полезными при их приложении к семинарским занятиям. 

Применяя тестовые задания электронных пособий, студенты могут 
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осуществить самопроверку усвоенного материала, самостоятельно 

выявить пробелы в знаниях и изучить плохо усвоенный материал. 

Несмотря на все достоинства, которые вносит в учебный процесс 

применение электронных учебных пособий, необходимо учитывать, что 

электронные пособия – это только вспомогательный инструмент, который 

только дополняет, а не заменяет педагога [1]. 

Важнейшая роль преподавателя при применении электронных 

учебных пособий – это управляющая, организационная и 

консультационная. Обучение слабых студентов должно проходить под 

непосредственным руководством педагога. Сильным студентам должна 

быть предоставлена возможность самостоятельно устанавливать темп 

деятельности, но при этом контролируя, с одной стороны - полноту и 

качество выполняемых заданий, с другой - время непрерывной работы за 

компьютером [3]. 

Основными результатами применения электронных учебных 

пособий в среднем профессиональном образовании являются: 

- электронные учебные пособия как программный продукт 

учебного назначения, являются для обучающихся дополнительным 

источником информации наряду с книгой и педагогом; 

- работа с электронными учебными пособиями обогащает круг 

представлений обучающихся, удовлетворяет их любознательность и 

интересы; 

- электронные учебные пособия позволяют сделать более 

доступным учебный и дидактический материал; 

- электронные учебные пособия активизируют познавательную 

деятельность обучающихся, делают ее увлекательной и менее 

трудоемкой. 

- электронные учебные пособия экономят учебное время, энергию 

педагога и обучающегося посредством уплотнения учебной программы и 

ускорения темпа обучения. 

- электронные учебные пособия позволяют педагогу осуществлять 

текущую проверку знаний обучающихся на другом качественном уровне. 

С целью повышения активности обучения следует вводить в 

электронное учебное пособие различные вопросы, предоставлять 

обучаемому возможность выбора пути усвоения материала, возможность 

управлять ходом событий. Для этого необходимо: 

- предъявлять учебный материал в систематизированном и 

структурированном виде; 
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- учитывать как ретроспективы, так и перспективы формируемых 

знаний, умений и навыков при организации каждой порции учебной 

информации; 

- учитывать межпредметные связи изучаемого материала; 

- детально продумывать последовательность подачи учебного 

материала и его влияния при усвоении, аргументировать каждый шаг по 

отношению к обучающемуся; 

- выстраивать процесс получения знаний в последовательности, 

определяемой логикой обучения; 

- обеспечивать связь информации в электронных изданиях с 

практикой посредством увязывания содержания и методики обучения с 

личным опытом обучающегося, подбором примеров, создания 

содержательных игровых моментов, предъявления заданий практического 

характера, экспериментов, моделей реальных процессов и явлений [4]. 

Таким образом, применение электронных учебных пособий в 

среднем профессиональном образовании дает возможность лучше усвоить 

изучаемую дисциплину, сформировать навыки самостоятельной работы с 

электронными пособиями, находить нужную информацию и закреплять 

полученные знания в процессе практической, лабораторной или 

проверочной работы. 
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ՀՏԴ 37                                                                                                   ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ԹԱՏԵՐԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ԴԵՐԸ ԴՊՐՈՑԻ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՈՒՄ 

Միքաելյան Լ. Ա. 

 

Հոդվածում ներկայացվում է թատերական մանկավարժության 

նպատակը, մեթոդները ու ձևերը, դպրոցի ուսումնադաստիարակչական 

աշխատանքների կազմակերպման ընթացքում դաս - թատրոնների, 

թատերական խմբակների, բեմականացումների և միջոցառումների դերն 

ու նշանակությունը: 

Հանգուցային բառեր. թատերական մանկավարժություն, դաս - 

թատրոն, թատերական խմբակներ, դպրոցական թատրոն, 

ուսումնադաստիարակչական աշխատանքներ, թատրոն: 
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Նախաբան: Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական 

դպրոցի ուսումնադաստիարակչական աշխատանքի արդյունվետության 

բարձրացման ուղղությամբ տարվող աշխատանքում կարևոր 

դերակատարում կարող է ունենալ այն ուսուցիչը, որը քաջածանոթ է 

դպրոցական թատերական մանկավարժությանը և կարող է 

թատերական արվեստի միջոցով սաներին ճանաչելի դարձնել կյանքը, 

հասարակական և սոցիալական հարաբերությունները: Ժամանակը 

պահանջում է դաստիարակել ստեղծագործական մտածողության, 

մարդասիրական փոխհարաբերությունների մշակույթին, վարքի 

մշակույթին, խնդրահարույց իրավիճակներում կողմնորոշվելու, 

ինքնատիրապետման, զսպվածության կարողություններին 

տիրապետող սերունդ, որը պատրաստ է հաշվի նստել սոցիալ - 

մշակութային այն արժեքների հետ, որոնք նպաստելու են և՛ 

մշակութային, և՛ կրթական առաջընթացին: 

 Կրթությունն այսօր գիտելիքների, կարողությունների, 

հմտությունների ձեռքբերման, արժեքային համակարգի ձևավորման 

գործընթաց է, որը տեղի է ունենում ուսումնադաստիարակչական  

նպատակասլաց աշխատանքի արդյունքում: Կրթության որակը 

պայմանավորված է մանկավարժների պատրաստվածության 

մակարդակով: Մեր ուսումնասիրությունների արդյունքում մանկավարժ 

կադրերի պատրաստվածության համար վարպետության տարրերի 

ձևավորման հետ միաժամանակ պետք է նաև թատերական 

մանկավարժության, պարարվեստի, երգ - երաժշտության հիմնարար 

իմացություն: Թատրոնը իրական կյանքի արտացոլումն է, և դրա 

միջոցով կարելի է ճանաչելի դարձնենլ կյանքը:  

Թատրոնը՝ որպես հասարակական և մշակութային երևույթ, 

մանկավարժության մեջ օգտագործվում է երեխայի անհատականության 

զարգացման, դաստիարակության նպատակներով [8]: 

 Թատերական մանկավարժությունը մանկավարժության 

գիտաճյուղ է, որն ուսումնասիրում է դպրոցական թատրոնի, 

թատերական խմբակի, դաս - թատրոնների դերը դպրոցի 

ուսումնադաստիարակչական աշխատանքներում: Արդի պայմաններում 

նրա դերը մեծ կարևորություն է ստանում ինչպես յուրաքանչյուր 

երեխայի անձի զարգացման, այնպես էլ աշակերտական կոլեկտիվի 

ձևավորման և գործունեության տեսանկյունից: Այս խնդրի շուրջ իրենց 

գիտական մեկնաբանություններն են տվել Կ. Ստանիսլավսկին, Մ. 

Չեխովը, Ե. Վախթանգովը, Բ. Շոուն և այլք: Թատերական արվեստի 

մեծագույն գործիչների խորհուրդներն ու մտքերը, որոնք որոշ 



139 

 

առումներով ընդհանուր եզրեր են տեսնում դերասանի և մանկավարժի 

գործունեության մեջ, հիմքեր են ստեղծել մանկավարժի 

մասնագիտական հմտությունների, մասնավորապես դերասանական 

արվեստի ձևավորման ու զարգացման համար: Մանկավարժի 

դերասանական արվեստը չենք նույնացնում վարպետության հետ: Այն 

մանկավարժի ներաշխարհի հարստության և գեղեցկության՝ հուզական, 

ազդեցիկ ու համոզիչ արտահայտվելու ընդունակությունն է, 

հեռանկարային խնդիրների կանխատեսումն ու դրանց լուծումը, 

թեմաների կերպարային, պատկերավոր ներկայացումը [5]:  

Թատերական մանկավարժության նպատակը աշակերտ -

դերասանի այնպիսի փոխհարաբերությունների համակարգի 

կառուցումն է, ուր իշխում է ազատ զգացմունքային կապ, 

հանգստություն, փոխադարձ վստահություն, ստեղծագործական 

մթնոլորտ: Հանդիսատեսները կարծում են, որ փոքրիկ դերասանները 

խաղում են հանդիսատեսի համար: Իհարկե ճիշտ են, որովհետև 

ցանկացած իրական ներկայացում ինքն իր համար գոյություն չունի. այն 

կենսական է միայն այն դեպքում, երբ կան հանդիսատեսներ, որոնք 

շտապում են տեսնել այն: Ներկայացումները կենդանի երկխոսություն 

են հանդիսատեսների հետ:  Թատերական մանկավարժությունը խոսում 

է սովորողի անհատականությունը թատերական արվեստի միջոցով 

ձևավորման մասին և հանդես է գալիս որպես գեղարվեստական և 

գեղագիտական գործունեության ձև, որը վերափոխում է երեխայի 

կյանքը, առօրյան ու հոգևոր աշխարհը՝ օգտագործելով դպրոցական 

ավանդույթները և ուսումնական գործընթացի կազմակերպման 

ուղիները: Մանկավարժական մասնագիտական կրթության 

կազմակերպման գործընթացում փոխառելով դերասանական 

վարպետության տարրեր՝ այժմ կարելի է ձևավորել որոշակի 

տեխնոլոգիաներ, որոնք ապագա մանկավարժին կօգնեն տիրապետելու 

այնպիսի կարևոր հմտությունների, ինչպիսիք են դերասանական 

արտահայտչականությունը, մի կողմից՝ տրամաբանականը, մյուս 

կողմից՝ պատկերավորը ներդաշնակելու և համատեղելու 

կարողությունը, լսարանի ուշադրությունը գրավելու և ազդելու 

հնարների տիրապետումը, անձնական ստեղծագործական 

ինքնաճանաչողությունը, երեխաների հետ փոխհարաբերությունների 

ժամանակ հոգեֆիզիոլոգիական համակարգը կառավարելու 

կարողությունը, հռետորական արվեստի հնարների կիրառմամբ՝ 

հանրային ելույթներ ունենալու ունակությունը: 
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 Ժամանակակից սերնդին ուղղված պահանջը ստեղծագործ 

անձնավորության ձևավորումն է` «մշակույթ ստեղծող անձի» կերպարի 

ստեղծումը, որն իրականացվում է դպրոցում, ուստի դպրոցը պետք է 

լինի միասնական և ամբողջական կրթական գործընթացի 

կազմակերպողը: Այսօր մանկավարժն ավելին է, քան տեղեկություն 

հաղորդողը, նա անձի մշակույթի ու հոգևոր դաստիարակության 

առաջնորդ է: Այդ լուրջ և պատասխանատու առաքելությունը 

իրականացնելու համար անհրաժեշտ է, որ մանկավարժը տիրապետի ոչ 

միայն գիտական, ակադեմիական, այլև ստեղծագործ ու պատկերավոր 

մտածողության ձևերին: Այս առումով, մասնագիտական կրթության 

ընթացքում ապագա ուսուցչի մեջ պետք է ձևավորել դերասանական 

արվեստի հետևյալ բաղադրատարրերը՝ մտածողության ճկունություն և 

պատկերավորություն, ստեղծագործական մտածողություն, հոգեվիճակի 

ինքնակառավարում, ուշադրություն գրավելու և պահպանելու 

կարողություն, գեղարվեստական խոսք և խոսքային 

արտահայտչականություն, ոչ խոսքային հաղորդակցական միջոցների 

տեղին և վարպետորեն կիրառում:  

Թատերագեղագիտական մանկավարժությունը մարդու՝ որպես 

անհատի ձևավորման միջոց է: Թատրոնը՝ որպես սոցիալ - մշակութային 

երևույթ, մասնակիցների մի մասին հնարավորություն է ընձեռում 

անմիջականորեն ստեղծագործելու, այսինքն՝ բեմական խաղին 

մասնակցելու, մյուսի մասին՝ ղեկավարելու այդ գործընթացը: Ոսուցիչը 

այս պարագայում ավելի շուտ ռեժիսորի դեր է կատարում, որը, գործի 

դնելով այնպիսի հատկանիշներ, ինչպիսիք են ըմբռնումը, 

համբերատարությունը, տրամաբանական մոտեցումը, շփման մեջ է 

մտնում երեխաների հետ: Թատերական խաղում ծագում են 

երկխոսության այսպիսի ձևեր՝ արտաքին (ուսուցիչ/ռեժիսոր -

ուսանող/դերասան), ներքին (դերասանի ես-ն ու դերի ես-ը), 

երևակայութան և իրականության, անցյալի ու ներկայի, բնագրի և 

կյանքի, միջսերնդային (գիտելիքների փոխանցում) և այլն [6]:  

Թատրոնը կարող է բացահայտել և ընդգծել մարդու 

անհատականությունը, անկրկնելիությունը, անհատի մարդկային 

եզակիությունը՝ անկախ անհատի գտնվելու վայրից, լինի դա բեմ կամ 

դահլիճ: Թատորնը միշտ փորձում է ճանաչել աշխարհը՝ կապակցելով 

մարդկության անցյալ, ներկա և ապագա փորձը, սահմանել կյանքի 

օրինաչափություններն ու գուշակել ապագան: 

Հանրակրթական դպրոցի ուսումնադաստիարակչական 

աշխատանքում մեծ դեր ունեն թատերական խաղերը և բեմարվեստի 
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վարժությունները, հեքիաթների և մանկական ստեղծագործությունների 

բեմականացումները, դաս - թատրոնների կազմակերպումը, 

թատերական խմբակը, երաժշտական թատրոնը, դպրոցական 

թատրոնը, թատերական ներկայացումը: 

Դպրոցական թատրոնը նպաստում է մի շարք ուսումնական 

խնդիրների լուծմանը՝ աշխույժ խոսակցական լեզվի ուսուցում, շփման 

մեջ ազատության ձեռքբերում, հասրակության առջև որպես հռետոր 

ելույթ ունենալու ուսուցում: Թատերական գործունեությունը երեխայի 

ճանապարհն է դեպի համամարդկային մշակույթ, սեփական ժողովրդի 

հոգևոր արժեքներ: Այն օգնում է գործնականորեն յուրացնել բարոյական 

և գիտական երկխոսությունների ճշմարտացիությունը, սովորեցնում է 

վերամարմնավորել հերոսի կերպարը և վերապրել բազմաթիվ հոգեկան 

բախումներ, բնավորության դրամատիկ փորձություններ:  

Երաժշտությունը և թատրոնը հնագույն ժամանակներից ի վեր 

սերտորեն փոխկապակցված են միմյանց հետ: Արդի երաժշտական 

թատրոնը ներառում է իր մեջ երաժշտություն, երկխոսություն և պար, 

որն էլ թույլ է տալիս բեմադրության մեջ օգտագործել բազմատեսակ 

հանդերձանք և դեկորացիաներֈ Թատերական խաղերն ու բեմարվեստի 

վարժությունները սոցիալական դաստիարակության գործոններ են, 

թատերական արվեստի հմտությունների ձևավորման, հասարակական 

փորձի կուտակման, ինքնակատարելագործման միջոցներ են: 

Դպրոցականների մոտ հաղորդակցման, շփման խոսքի արվեստի, 

թատերական արվեստի հմտություններ կարելի է ձևավորել տարբեր 

թատերական խաղերի և բեմարվեստի վարժությունների միջոցով:  

Թատերական խաղի նպատակն է սեփական ինքնության, 

ընդունակությունների բացահայտումը, ընկալումն ու ամրապնդումը, 

անձնական փորձի հարստացումը, արժեքների և իմաստի ձեռքբերումը: 

Թատերական խաղը երեխային տեղափոխում է մի այլ՝ 

երևակայությունների աշխարհ, որտեղ գրական բնագիրը կյանք է 

առնում, կերպար է ստանում: Այն ավելին է, քան պարզապես 

իրականության հետ ծանոթացումը: Թատերական խաղի, երկխոսության 

միջոցով ստեղծված կերպարներն իրական են դառնում այն 

հանգամանքի շնորհիվ, որ աշակերտ - դերասանն ապրում է իր դերը: 

Որպեսզի ճշգրիտ խաղա, նա պետք է այն զգա: Այսպիսով տեղի է 

ունենում ներքին երկխոսություն: Իսկ որքան հետաքրքրիր ու 

պատկերավոր է դառնում այն դասը, որի մատուցման մեջ ուսուցիչը 

դնում է իր ստեղծագործական ու պատկերավոր մտածողության 

հնարավորությունները, որպեսզի արտահայտիչ կարդա յուրաքանչյուր 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B5%D6%80%D5%A1%D5%AA%D5%B7%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B5%D6%80%D5%A1%D5%AA%D5%B7%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B5%D6%80%D5%AF%D5%AD%D5%B8%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8A%D5%A1%D6%80
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կերպարի խոսքը, ոչ խոսքային հաղորդակցման տեխնիկայով ազդեցիկ 

ու գրավիչ դարձնի առանձին դրվագներն ու հերոսների շարժումները: 

Կարծում ենք՝ այդպիսի դասերը բացառիկ են մեր դպրոցներում: 

Հավանաբար, դերասանական վարպետության տարրերը սկզբում 

կարող են անսովոր թվալ ուսուցչին և ազատ, ստեղծագործ մոտեցումը 

դպրոցի համար անսովոր երևույթ է, սակայն, անկասկած, դրա կարիքն 

այսօր անգնահատելի է: 

 Դպրոցական թատրոնի աշխատանքի կենտրոնում երեխայի՝ 

որպես անհատի կայանալուն նպաստելն է, նրան համաշխարհային 

մշակույթին ծանոթացնելու առաքելությունը: Այն կատարվում է ըստ 

տարիքային փուլերի և նախատեսված է գեղարվեստագեղագիտական, 

հումանիտար և բնագիտական ուղղվածության առարկաների 

նպատակային մասերի ամբողջացմանը: Դպրոցական թատրոնի 

ներկայացումները երեխաներին սովորեցնում են նրանց իրավունքները, 

օգնում բացահայտել սեփական ունակությունները, զարգացնում 

գեղագիտական ճաշակը, սովորեցնում անկաշկանդ պարել, խաղալ 

հանդիսատեսի առաջ: Դպրոցական թատրոնը հանդիսանում է 

գեղարվեստագեղագիտական գործունեության ձև, որը վերարտադրում է 

երեխայի կենսական աշխարհը: Եթե դերային խաղում, որի անունը 

թատրոն է, նպատակ և արդյունք է հանդիսանում գեղարվեստական 

կերպարը, ապա դպրոցական թատրոնում դա այլ է. յուրացման համար 

նախատեսված կրթական ծավալի մոդելավորմանը նպաստելն է: 

Հիմնվելով այն փաստի վրա, որ զարգացման տարիքային յուրաքանչյուր 

փուլում անհատի ինքնահաստատումը տարբեր ձևերով է դրսևորվում՝ 

կարևոր է որոշել յուրաքանչյուր փուլի համար նախատեսված 

դպրոցական թատրոնի յուրահատկությունը և կառուցել թատերա-

մանկավարժական աշխատանքի մեթոդիկա: Սկսելով այս գործը՝ 

դպրոցի անձնակազմը պետք է հստակ հասկանա դպրոցական 

թատրոնի տեղն ու հնարավորությունները տվյալ դպրոցում, որն ունի իր 

սեփական ավանդույթներն ու ուսումնական ընթացքի կազմակերպման 

մեթոդները: Անհրաժեշտ կլինի ընտրել և կառուցել առկա և հնարավոր 

ձևերը՝ դաս, ստուդիա, նախասիրական պարապմունք, ինչու չէ, նաև այս 

երեք տեսակների համադրությունը: Դպրոցական թատրոնի ընդգրկումը 

դպրոցի կրթադաստիարակչական գործընթացի մեջ ոչ միայն դպրոցի 

առանձին աշխատակիցների ցանկությունն է, այլև ժամանակակից 

կրթական համակարգի զարգացման պահանջ:  

Դժվար է գերագնահատել դպրոցական թատրոնի 

հնարավորությունները ժամանակակից մանկավարժության մեջ: 
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Ուսումնական գործունեության այս տեսակը լայնածավալ և 

արդյունավետ օգտագործվում է և նպաստում մի շարք ուսումնական 

խնդիրների լուծմանը:  

Հայտնի է մի հետաքրքիր արտասահմանյան փորձ: Այսպես, 

Հունգարիայում մանկական թատերական խմբերը սովորաբար 

կազմավորվում են դպրոցին կից և ղեկավարվում են ղեկավար -

մասնագետի կամ այն ուսուցչի կողմից, որը գիտելիքներ է ստացել 

հատուկ թատերական դասընթացներում: 17-ից մինչև 68 տարեկան այն 

անձանց թատերական մասնագիտացումը, որոնք ցանկություն ունեն 

աշխատելու երեխաների հետ, կատարվում է նաև ԱՄՆ-ի մի շարք 

հասարակական քոլեջներում: Նման նախաձեռնություններ տեղ են գտել 

նաև Լիտվայում և Էստոնիայում [8, էջ 44]:  

Այսպիսով, կարելի է սերտ կապ տեսնել թատերական 

մանկավարժության՝ ուսուցչի դերասանական վարպետության, և նրա 

դաստիարակչական գործառույթի արդյունավետության բարձրացման 

միջև: Դպրոցի ուսումնադաստիարակչական գործընթացում 

բեմականացումների, դաս - թատրոնների կազմակերպումը, 

թատերական խմբակների, թատերական ներկայացումների 

գործունեության կազմակերպմանն ուղղված աշխատանքները 

կարևորելով՝ մեր օրերում անհրաժեշտ է դառնում դպրոցական 

թատերական մանկավարժությանն ուղղված մասնագիտական 

վերապատրաստումները դպրոցի ուսուցիչների համար, իսկ 

մանկավարժներ պատրաստող բուհերում մեծանում է «Թատերական 

մանկավարժություն» դասընթացի ուսումնասիրության դերը: Միայն 

նման պարագայում հնարավոր է պատրաստել մանկավարժական 

վարպետության տիրապետող ուսուցիչներ ու լուծել հանրակրթական 

դպրոցի ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների 

արդյունավետության բարձրացման պայմաններից մեկը, այն է` 

ուսումնաական հաստատություններում դպրոցական թատրոնների, 

դաս - թատրոնների, թատերական խմբակների գործունեության 

ակտիվացման խնդիրը: 
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УДК 37.02                                                                             ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ДИДАКТИКИ 

И МЕТОДИКИ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ 

 

УМЕНИЕ УЧИТЬСЯ КАК МЕТАКОМПЕТЕНЦИЯ  ЦИФРОВОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Морова О. В. 
 

Статья посвящена проблеме формирования ключевой 

метакомпетенции цифрового образования - «Умению учиться» («Learning 

to Learn» - L2L). Актуализированы вопросы мотивации учебной 

деятельности, представлены некоторые стратегии управления 

мотивацией. Особое внимание автор уделяет метапознанию и практикам 

развития метакогнитивных навыков. В статье подчеркнуто, что 

декларация метакомпетенции «умение учиться» должна быть 

подкреплена реальной образовательной практикой, к которой 

профессионально готовы педагоги. 

Ключевые слова: человеческий капитал, метакомпетенция, 

управление мотивацией, метапознание, метакогнитивные «леса», 

рефлексивные способности, педагогическая техника, способность к 

саморазвитию. 
 

ՍՈՎՈՐԵԼՈՒ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ԹՎԱՅԻՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 

ՓՈԽՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Մորովա Օ. Վ. 
  

Հոդվածը նվիրված է թվային կրթության հիմնական 

փոխհամաձայնության ձևավորման խնդրին` սովորելու կարողությանը 

(«Learning to Learn» - L2L): Արդիականացված են կրթական 

գործունեության խթանման խնդիրները, ներկայացված են խթանումը 

կառավարող ռազմավարության տեսակներ: Հեղինակը հատուկ 

ուշադրություն է դարձնում ճանաչողությանն ու իմացության 

հմտությունների զարգացման պրակտիկաներին: Հոդվածում ընդգծված 

է, որ «սովորելու կարողություն» իրավասության /մետակոմպետենցիայի/ 

հռչակագիրը պետք է ամրացվի իրական կրթական պրակտիկայով, որին 

ուսուցիչները մասնագիտորեն պատրաստ են:  

 Հանգուցային բառեր. մարդկային արժեք, մետակոմպետենցիա, 

խթանի կառավարում, /մետա/իմացություն, մետակոգնիտիվ 

«անտառներ», ռեֆլեքսային ունակություններ, մանկավարժական 

տեխնիկա, ինքնազարգացման ունակություն: 
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LEARNING TO LEARN AS A METACOMPETENCE OF DIGITAL 

EDUCATION 

Morova O. V. 
 

 The article is devoted to the problem of the digital education key 

metacompetence formation – ―Learning to Learn‖ - L2L. The questions of 

learning activity motivation are actualized, some strategies of motivation 

management are presented. The author pays special attention to metacognition 

and practices of metacognitive skills development. In the article it is 

emphasized that the declaration of metacompetence ―Learning to Learn‖ must 

be supported by real educational practice, for which teachers are ready as 

professionals. 

Keywords: human capital, metacompetence, motivation management, 

metacognition, metacognitive ―scaffolding‖, reflexive abilities, pedagogical 

technique, ability for self-development. 

 

Человечество переживает переход к информационному обществу, 

сущностной основой которого является инновационный путь развития. 

Инновации кардинально изменили и будут в дальнейшем менять мир, 

ускорили темпы социального развития так, что на протяжении жизни 

одного человека происходит несколько циклов различных 

технологических и информационных революций. 

Новые социально-экономические координаты обусловили одну 

фундаментальную общемировую тенденцию – возрастание значения 

человеческого фактора во всех сферах общественной жизни (ибо именно 

человеческий интеллект порождает инновации) [2, с. 8]. 

Интеллектуальный потенциал личности как фактически 

единственный неисчерпаемый ресурс является основным конкурентным 

преимуществом и самого человека, и всего общества. 

Человек становится предметом углублѐнного изучения со стороны 

научно-образовательного сообщества, и, в значительной степени, со 

стороны бизнеса и управленческих структур [2, с. 9]. 

На повестке дня вопрос, «как, при каких условиях, за счѐт чего 

возможны консолидация и наращивание мощности, а главное – качества 

…человеческого капитала» [2, с. 9]. 

В поиске ответов на вызовы информационного общества в 

европейской научно-педагогической мысли родилась концепция «Life 

long learning». Учение в контексте этой концепции выступает как 
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нормальная систематическая и целенаправленная деятельность человека 

во все периоды его жизни как в образовательных учреждениях и 

организациях, так и путѐм самообразования. 

«В условиях реального непрерывного образования возможности 

каждого неисчерпаемы и могут меняться в зависимости от его 

собственных усилий, что принципиально меняет тупик пирамиды на 

простор для деятельности и повышения собственного уровня жизни»      

[4, с. 13]. 

В 2006 году Европарламент и Совет Евросоюза рекомендовал 

развивать 8 ключевых компетенций «Life long learning»: общение на 

родном языке; общение на иностранном языке; математические 

компетенции и базовые компетенции в науке и технологии; 

информационно-коммуникационные технологии (цифровые 

компетенции); умение учиться; социальные и гражданские компетенции; 

инициатива и предпринимательство; культурное самоопределение и 

самовыражение (RECOMENDATION OF THE COUNCIL of 18 December 

2006 on key competences for lifelong learning (2006/962/EC)). 

Особое место занимает компетенция «Learning to Learn» - L2L-

«Умение учиться». Всемирный банк поддержал комплексную разработку 

«Learning to Learn» и обобщение ведущих международных исследований 

компетенции L2L в формальной и неформальной среде. 

Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» запустил в 

России инновационный проект «Учить учиться» (http://l2l.vbudushee.ru) 

для выявления, разработки и внедрения инструментов формирования 

умения учиться самостоятельно и постоянно. 

Метакомпетенция – L2L - ключевая для цифрового общества с его 

высокими скоростями развития техносферы, социокультурных изменений 

и актуализацией человеческого капитала. Под метакомпетенцией 

понимается надпредметная, универсальная компетенция высшего уровня, 

которая обеспечивает лѐгкость формирования предметных компетенций 

[7, с. 2]. 

В работах отечественных и зарубежных ученых значение понятия 

метакомпетенции раскрывается по аналогии с понятием метакогниции, 

трактуемой в литературе как «знание о собственном знании» [5, с. 93]. 

Метакогниции понимаются в двух аспектах: как знание о собственных 

когнитивных свойствах и как регуляция своей познавательной 

деятельности.  

http://l2l.vbudushee.ru/
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Более детальное определение компетенции L2L включает 

следующие характеристики: 

- способность следовать цели обучения и упорствовать в еѐ 

достижении; 

- способность организовать самообучение, в том числе через 

эффективное управление временем и информацией, - как в группах, так и 

индивидуально; 

- способность осознать собственные потребности в обучении и его 

процессе, идентифицировать имеющиеся возможности и варианты 

преодоления препятствий для успешного обучения; 

- способность получать, обрабатывать, оценивать, а также искать 

новые знания и навыки и руководствоваться ими; 

- способность опираться на полученные знания и жизненный опыт 

и применять их в самых разных ситуациях: дома, на работе, в образовании 

и обучении. 

Действующий в России Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО, 

утв. Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897; https://fgos.ru) 

признаѐт L2L как базовую ценность и закрепляет еѐ в качестве требований 

к выпускникам 9-го класса (это 15-летние подростки!): «самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; умение самостоятельно 

планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности». 

При всей очевидности роли L2L как основы личностного развития, 

персонализации и индивидуализации образования и его непрерывности 

содержание метакомпетенции «умение учиться», конкретный 

инструментарий и методика еѐ формирования и развития на различных 
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этапах жизни человека недостаточно освоены педагогическим 

сообществом России.  

Инерция знаниевой парадигмы не даѐт педагогам (60 % из них – 

представители последнего советского поколения) осознать, что 

необходимо перенести акценты с организации образовательной 

деятельности на личностные и метапредметные образовательные 

результаты [3, с. 38]. 

Возникает закономерный вопрос: как учить учиться? Какие 

практики применять? Решение кроется в изменении форм организации 

учения, понимания содержания и переносе фокуса на мотивацию и 

метапознание. Мотивация и доверие к себе имеют решающее значение 

для развития компетенции L2L: «Если знаешь зачем, найдѐшь любое как». 

Мотивация имеет две стороны: ожидаемые результаты, 

уверенность, что то или иное поведение приведѐт к результату, с одной 

стороны, и самоэффектность, уверенность в своей способности 

реализовать то или иное поведение, действие, с другой стороны. 

В мотивационных целях педагоги зачастую используют самый 

простой приѐм внешнего давления, устрашения: «Не выучишь правило – 

поставлю двойку!», «Не будешь учить – не сдашь ЕГЭ!». Краткосрочный 

эффект от этого приѐма оборачивается стойким отвращением к обучению. 

Педагоги знают инструменты мотивации с положительным результатом: 

ситуации успеха для учеников, поддержка и поощрение, «увлечѐнное» 

обучение, разнообразная методика и другие, но не используют их 

системно.  

Мотивацией можно научиться управлять и самому субъекту 

познания. Однако лишь незначительная часть педагогов владеет таким 

опытом. Для преодоления этого дефицита, чтобы научиться 

поддерживать, менять или усиливать свою мотивацию, любому взрослому 

и юному ученику нужно: 

- оценить свой уровень мотивации, понять, насколько сильно вы 

заинтересованы в результате и нужно ли усилить мотивацию, чтобы 

решить учебную задачу без расхода усилий и времени; 

- знать, какие стратегии в принципе можно использовать, чтобы 

повысить свой интерес в достижении результата; 

- знать себя и понимать, какие стратегии мотивации работают для 

вас лично, а какие - нет. 

Приведѐнная ниже таблица 1 раскрывает некоторые из стратегий 

управления мотивацией, которыми педагог вполне может овладеть сам и 
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обучать им учеников. Стратегии различаются по аспектам ценностей 

деятельности, на которую необходимо мотивировать субъекта. 

Таблица 1 

Стратегии управления мотивацией 

Аспект ценности Стратегия 

Ценность приобретения: 

Достижение мастерства vs 

Достижение превосходства 

над другими 

Идеальное «я» vs 

Долженствование (каким я 

хочу быть/каким я должен 

быть) 

1. Разговор с собой, напоминание о своих 

интересах, которые изначально побудили 

взяться за конкретную задачу. 

2. Разговор с собой, определение, как 

решение этой задачи соотносится с 

внутренними интересами, которые изначально 

не были причиной выполнения этой задачи. 

Внутренняя ценность: 

Соответствие внутренней 

мотивации интересам в 

текущем моменте, 

возможность получения 

удовольствия от выполнения 

задачи здесь и сейчас 

1.  Опосредовано через разговор с собой о 

связи с долгосрочными целями, подбадривание. 

2. Прямо через варьирование способа 

решения задачи, выбирая максимально 

приятный. 

Стоимость: 

Чем придѐтся пожертвовать, 

чтобы решить задачу 

1. Устранить искушение:  

если существуют привлекательные 

альтернативные активности, то нужно 

максимально вынести напоминание о них из 

поля внимания; или найти компромиссное 

решение, которое позволит совместить 

альтернативные активности (хочешь провести 

время с друзьями, а надо учиться - учись вместе 

с друзьями). 

2. Устранить психологический / 

эмоциональный дискомфорт от участия в 

решении задачи: успокоиться, отдохнуть, 

выявить причину дискомфорта и устранить еѐ. 

3. Сократить затраты на усилия, облегчить 

себе выполнение задания: например, если 

задача сложная и кажется неподъѐмной, разбить 

еѐ на простые этапы или распланировать еѐ 

выполнение на более длительный срок. 

 

Что укрепляет, повышает мотивацию к обучению и его качество? 

По последним исследованиям – именно обучение метакогнитивным 

стратегиям. 
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Метапознание, как отмечалось ранее, включает в себя 2 элемента-

функции: 1) знание о своѐм познании (особенности памяти, 

распределения внимания, интеллектуальные возможности; знания о 

задаче; знания о возможных когнитивных стратегиях) и 2) управление 

своим познанием (планирование, мониторинг, оценка, контроль). 

Существуют эффективные практики, развивающие 

метакогнитивные навыки, которыми все педагоги не только должны 

владеть, но и обучать им своих учеников. Среди них: 

1. Чѐткое разделение известного и неизвестного в проблемных 

познавательных ситуациях. 

2. Рассуждение о полученном задании или Вопросы для себя («Что в 

задании самое главное?», «Чем оно похоже на другие и чем от них 

отличается?», «Как приступить к его решению?»). Задавать вопросы себе – 

очень эффективный путь самообучения. Исследования показывают, что 

когда человек задает себе вопросы сам, это намного эффективнее вопросов 

«со стороны».  

Такие вопросы, как «Не упустил ли я что-нибудь важное?», 

помогают человеку направить себя по пути правильного и эффективного 

решения. Чем чаще познающий субъект практикует подобного рода 

технику в различных ситуациях, тем быстрее и с большей вероятностью 

она может стать привычкой выполняться автоматически. Эта техника 

может практиковаться до, во время и после решения задачи, она может 

повысить уровень самоосознанности человека и его контроль над 

мышлением. Она также может усилить увлеченность и мотивированность 

процессом как следствие улучшившихся результатов обучения. 

3.  Вербализация процесса мышления или «думание вслух и 

объяснение для себя» – техника по экстернализации внутренних 

процессов. Ученик произносит вслух все, о чем он думает и что он 

чувствует по ходу решения задачи. Это позволяет своевременно заметить 

ошибки и неправильные действия учеников.  

Вербализация также помогает усилить интерактивную 

составляющую процесса обучения. Объяснение для себя – техника, 

позволяющая прояснить ученику для себя самого элементы решения той 

или иной задачи. Ряд исследований в области когнитивных наук 

показали, что учащиеся, обычно проясняющие для себя самих, что 

именно они делают, учатся более успешно.  

Более того, объяснение самому себе более эффективно, чем 

объяснение другими, поскольку более активно задействует 
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существующие у учеников знания. Однако исследования также 

показывают, что большинство учащихся не могут спонтанно использовать 

эту технику и нуждаются в руководстве или побуждении. 

4. Написание коротких текстов в жанре «потока сознания». 

5. Графики, схемы и рисунки. Они могут быть различными: 

древовидные или сетевые диаграммы, циклические или иерархические, 

схемы, подчеркивания, сравнительные матрицы, хронологические 

цепочки и т. д. 

6. Планирование и саморегуляция мышления: это разговор с собой 

или педагогом, например, об ожидаемых затратах времени и усилий, о 

вероятности достижения целей. 

7. Самооценивание. Для этой цели в процессе обучения могут 

использоваться тесты, которые предназначены только для того, чтобы 

понять и проверить свой уровень знания. 

8. Анализ результатов тестов и экзаменов, с помощью которого можно 

понять индивидуальный характер допущенных ошибок и наметить пути 

для улучшения. 

При обучении метапознавательным навыкам используется такой 

важный инструмент, как рефлексирующие вопросы и побуждение. 

Вопросы понимаются как более общие, например: «И что это?», «И как 

это?», «Что дальше?», помогают ученику задуматься над тем, что он 

сделал, делает и будет делать дальше. Побуждение же понимается как 

более конкретный вопрос, например: «Может ли твоя цель быть 

изменена?». Побуждение может иметь форму перефразирования и 

суммирования того, что сказал ученик в ситуации, когда запрашивал 

помощь. Побуждение может переадресовывать вопрос самому ученику и 

стимулировать его к высказываниям для лучшего понимания себя и 

изучаемого объекта. 

В ситуации разрыва между тем, что ученик может делать 

самостоятельно, и тем, что он может делать под руководством других, ему 

необходимы метакогнитивные «леса». При этом задача подобного рода 

поддержки предполагает выработку метакогнитивного навыка, 

делающего учащегося более самостоятельным.  

Рассматриваются два вида такой поддержки («лесов»): более и 

менее предметно ориентированные. В первом случае основной акцент 

делается на особенностях текущей познавательной проблемы, во втором – 

на способах привлечения прошлого опыта для моделирования возможных 

путей решения. 
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Моделирование часто используется в повседневной жизни и в 

обучении, например, когда учителя проговаривают вслух, как именно они 

решают ту или иную задачу, тем самым выступая для учеников 

«экспертными моделями». Проективное моделирование вовлекает 

учеников в рассмотрение возможных способов решения задачи, и они 

начинают смотреть на себя как на способных к подобному роду 

моделированию. 

При обучении метакогнитивным навыкам следует учитывать, что 

их тренировка должна осуществляться по возможности в рамках ведущей 

деятельности обучающегося и в течение длительного времени. При 

обучении стратегиям необходимо использовать вербальный визуальный 

материал и двигательную активность.  

Все эмоциональные состояния, сопровождающие метакогнитивное 

обучение (тревога, интерес, принятие или отвержение материала и др.) 

должны быть осмыслены и проработаны. Всѐ обучение должно быть 

адаптировано к интеллектуальным возможностям субъекта. Обучение 

следует начинать с универсальных стратегий, легко переносимых на 

широкий спектр проблемных ситуаций.  

Важно научить ученика самостоятельно оценивать эффективность 

применения тех или иных практик в различных ситуациях, а также свой 

собственный прогресс в овладении метанавыками. 

Для реального осознанного управления образовательным 

процессом по формированию L2L (как и других компетенций) педагог 

должен постоянно удерживать в сознании главные цели (планируемые 

результаты) своей деятельности и научения субъектов; непрерывно 

диагностировать ситуацию (условия и состояние всех субъектов); 

проектировать и корректировать действия на основе прогнозирования 

развития ситуации.  

Всѐ это возможно при условии, что педагог обладает, во-первых, 

развитыми (специально поставленными, освоенными) рефлексивными 

способностями и, во-вторых, развитой (специально поставленной, 

освоенной) педагогической техникой. И первому, и второму необходимо 

специально обучать в вузах и на курсах повышения квалификации [6]. 

Сегодня требуется реальное, а не декларативное 

переформатирование процесса обучения в парадигме его непрерывности. 

Расширение метапредметного контекста в содержании обучения, 

ориентация на формирование оценочных, рефлексивных, процедурных 

знаний и умений с целью развития самостоятельной позиции учеников – 



154 

 

«мейн стрим» образования. Однозначно должны измениться типология 

методического рисунка учебного занятия, и архитектура учебных 

помещений как фактор мотивации учения и получения различных типов 

образовательных результатов, и педагоги. 

Педагогические вузы России включились в разработку и 

реализацию моделей подготовки педагогов новой формации, способных 

адекватно отвечать вызовам времени. Одна из интересных практик – 

инновационный проект обучения студентов ФГБОУ ВПО 

«Нижегородский государственный педагогический университет им. 

Козьмы Минина» (г. Нижний Новгород) «Педагог будущего», 

направленный на подготовку педагогов к новым профессиональным 

функциям – педагога-предметника, педагога-тьютора, педагога-

модератора, педагога-корректировщика.  

Программа с углублѐнным изучением психологии учебной и 

профессиональной мотивации формирует у будущих учителей 

социально-психологическую наблюдательность и проницательность, 

способность понимать своеобразие личности ученика и самого себя. 

Именно эти молодые педагоги, владея рефлексивными знаниями и 

умениями, будут готовы не только к самообучению, саморазвитию на всѐм 

жизненном пути, но и создадут условия для формирования L2L у своих 

учеников.  

В. В. Робский отметил, что важность овладения рефлексией 

заключается также и  в том, что мы в ближайшее время столкнемся с ещѐ 

более жѐсткой конкуренцией со стороны искусственного интеллекта, 

который уже сегодня хорошо умеет анализировать состояние и 

проводимые операции [6]. Может быть, наступило время учиться у 

искусственного интеллекта технике познания себя? 

Преимуществом в цифровую эпоху будет обладать тот, кто лучше 

понимает, как и почему он действует, потому что такое понимание 

помогает произвольно изменять деятельность (еѐ направление и 

параметры). Человек со слабыми рефлексивными способностями не 

конкурентен именно потому, что он не понимает, каким образом он 

встроен в конкретную ситуацию, да и вообще в этот мир. Наша эволюция 

будет зависеть не от скорости научно-технического прогресса, а от 

скорости накопления опыта, способности сознательно «строить себя» и 

деятельность [7, с. 67]. 

Саморазвитию научить нельзя, прямым образом от педагога к 

ученику эта способность не передаѐтся. Педагог может лишь создать 
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условия культивирования базовых, родовых способностей человека, 

важнейшая из которых – способность к саморазвитию.  

Пришло время научиться учить всех качественно и доступно!  
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УДК 37                                                                                                  ПЕДАГОГИКА 

 

ВУЗОВСКАЯ НАУКА НА СЛУЖБЕ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ИССЛЕДОВАНИЕ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧИТЕЛЕЙ) 

Якубовска В., Гадушова З. 

 

Статья посвящена роли оценки компетенций учителя в процессе 

совершенствования школьного образования. В соответствии с aктуaльным 

социальным запросом относительно повышения качества школьного 

образования исследовательский коллектив Университета им. Константина 

Философа в Нитре (Словакия) разработал проeкт изучения качества 

компетентности школьных учителей. С этой целью были эксплицированы 

10 ключевых компетенций учителя и разработаны инструменты для их 

адекватной оценки. Основными требованиями к данному роду 

инструментoв явились соответствие принципу гуманизма, а также 

обеспечение комплексного и объективного характера оценки 

профессиональных компетенций учителя. 

Ключевые слова: школьное образование, компетенции учителя, 

модель оценки, инструменты оценки, стратификационный подход, 

анкетирование. 

 

ԲՈՒՀԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 

ՈՐԱԿԻ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

Յակուբովսկա Վ., Գադուշովա Զ. 

  

 Հոդվածը նվիրված է ուսուցչի կոմպետենցիաների 

(իրավասությունների) գնահատման դերին դպրոցական կրթության 

բարելավման գործընթացում: Սոցիալական արդի պահանջներին 

համապատասխան՝ կապված դպրոցական կրթության որակի 

բարձրացման հետ, Նիտրայի (Սլովակիա) Կոնստանտին Ֆիլոսոֆի 

անվան համալսարանի հետազոտող խումբը մշակել է դպրոցի 

ուսուցիչների կոմպետենտության (իրավասության) որակի 

ուսումնասիրության նախագիծ: Այդ նպատակով որոշվել են ուսուցչի 10 

առանցքային կոմպետենցիաներ և մշակվել են դրանց արդար 
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գնահատման միջոցներ: Նմանատիպ միջոցների հիմնական 

պահանջներն են՝ մարդասիրության սկզբունքին 

համապատասխանությունը, ինչպես նաև ուսուցչի մասնագիտական 

կոմպետենցիաների համալիր և արդար բնույթի գնահատման 

ապահովումը:  

 Հանգուցային բառեր. դպրոցական կրթություն, ուսուցչի 

կոմպետենցիաներ, գնահատման մոդել, գնահատման միջոցներ, 

ստրատիֆիկացիոն (սոցիալական շերտեր) մոտեցում, հարցում: 

 

ACADEMIC SCIENCE IN THE SERVICE OF IMPROVING THE QUALITY 

OF SCHOOL EDUCATION 

(STUDY OF ASSESSMENT OF TEACHERS COMPETENCIES) 

Yakubovska V., Gadusova Z. 

 

The article is devoted to the role of teacher competency assessment in 

the process of improving school education. In accordance with the actual social 

request for improving the quality of school education, the research team of the 

Constantine the Philosopher University in Nitra (Slovakia) developed a project 

to study the quality of competence of school teachers. For this purpose, 10 key 

teacher competencies were explicated and tools developed for their adequate 

assessment. The main requirements for this kind of tools were compliance 

with the principle of humanism, as well as providing a comprehensive and 

objective character of the assessment of the teacher's professional 

competencies. 

Keywords: school education, teacher competencies, assessment model, 

assessment tools, stratification approach, questionnaires. 

 

Введение. Дискуссии о способах и критериях оценивания 

компетенций педагогических кадров в настоящее время приобрели 

особую актуальность, поэтому данная социально значимая тема стала 

предметом напряженного обсуждения не только в Словакии, но и 

практически во всех европейских странах. Ученые, политики, менеджеры, 

родители и учащиеся сходятся во мнении, что способности и качествo 

квалификации учителей имеют решающее значение для процесса 
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обучения (Barber & Mourshead, 2007, Misra, 2014). Кроме того, процесс 

обсуждения выявил, что качествo квалификации учителя может быть 

значительно улучшенo благодаря эффективной системе его оценки (Borg, 

2018). Подтверждением этому может быть информация от Skedsmo & 

Huber (2018), что из 28 стран, входящих в отчет ОЭСР о критериях и 

способах оценивания для улучшения школьной успеваемости (2013 год), 

22 заявили, что у них есть национальная или государственная политика 

для оценки учителей. В оставшихся шести странах разработаны и 

применяются местные программы. 

Оценивание учителей выступает в качестве одного из важных 

способов обеспечения обратной связи для повышения качества 

образовательного процесса, a также инструментом стимулирования 

учителя в деле совершенствования его теоретической и методической 

подготовки. Bambawale, Hughes and Lightfoot (2018) также отмечают, что в 

настоящее время на местном и национальном уровнях существует 

множество программ оценивания педагогической деятельности, причем 

каждая из них задает способы и приемы реализации программы в 

конкретных условиях. 

В современной научной литературе экспертами в области школьного 

образования используется целый ряд понятий для фиксации оценки 

педагогических кадров, их умений и навыков. К ним можно отнести: 

уровень подготовки учителя, эффективность обучения, качество труда 

учителя, качество преподавания, квалификация учителя, компетентность 

учителя. В широком смысле все эти понятия отражают процесс 

оценивания различных аспектов деятельности учителя. Как отмечает      

С. Борг (2018), когда исследователи говорят об оценке учителей, то имеют 

ввиду процесс оценивания качественных аспектов их профессиональной 

деятельности. Важным элементом этого процесса является оценка работы 

учителя в классе и его влияние на учащихся. Однако при оценке 

педагогической деятельности важно учитывать и другие проявления 

профессиональной активности учителя. К ним следует отнести такие, как 

способность к планированию своей деятельности, способность к 

самоанализу и самооценкe, профессиональный рост, а также вклад в 
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процесс успешного функционирования школы. А. Brownstein (2017) 

утверждает, что в последние годы оценивание работы учителя в классе 

стало достаточно популярным и поэтому часто практикуемым. Однако 

данное обстоятельство вызвало определенные споры относительно 

степени значимости данного показателя. Особенно этот вопрос приобрел 

свою остроту в связи с тем, что во многих странах было принято решение 

о том, что оценка преподавателей должна базироваться, хотя и в 

определенной мере, на результатах тестирования учеников и студентов. 

Цель нашего доклада – представить исследовательский проект, 

подготовленный в Университете им. Константина Философа в Нитре. Мы, 

как авторы и участники этого проектa, хотели бы познакомить 

академическую общественность с полученными результатами, которые 

стали итогом исследовательской активности нашего творческого 

коллектива в течение четырех лет (2015-2018).  

При разработке проекта мы ставили своей целью не только 

определить показатели оценки качества работы учителей на разных 

уровнях школьного образования, но прежде всего создать творческий 

механизм оценки компетенций учителей. Предложенная авторами 

проекта оценочная парадигма, с одной стороны, призвана выполнять 

контрольную и регулятивную функции в процессе управления 

педагогическим коллективом. С другой стороны, должна обладать 

достаточно мощным стимулирующим потенциалом для 

профессионального роста и развития творческой инициативы учителей. С 

этой целью авторы проекта в его рамках объединили несколько 

оценочных моделей: нормативную/предписывающую модель в области 

подготовки учителей; описательную модель конкретной деятельности 

учителя (индивидуальные планы развития преподавателей); и, наконец, 

модель идеального учителя как динамическую модель, определяющую 

ключевые компетенции человека XXI века. Именно это, на наш взгляд, 

придает актуальность данному проекту и нашему докладу. 

Исследование – его цель, задачи и основные результаты. 

Tема оценки компетенций учителей в современном, динамично 

изменяющемся обществе приобрела актуальность не только в Словакии, 
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но и за рубежом. В силу этого проект «Оценка компетенций учителей» в 

качестве своей цели имеет создание такой оценочной модели, которая 

предполагает учет качественных аспектов процесса оценивания, 

модернизацию существующих и разработку новых подходов в решении 

данной проблемы, и строгое следование гуманистическим принципам. 

Новизна предлагаемого проекта состоит в том, что разработке новой 

оценочной модели предшествует глубокий и всесторонний анализ 

наличного состояния процесса оценивания профессиональных 

компетенций учителя.  

Исследовательская группа из Университета им. Константина 

Философа в Нитре (Словакия) работаeт над вышеупомянутым проектом с 

1 июля 2015 года. На первом этапе исследования были изучены 

существующие инструменты оценки профессиональных компетенций 

школьных учителей Словакии, а также опыт зарубежных стран (Чехия, 

Болгария, Польша, Германия, Франция, Португалия и Мальта) в этой 

области. Авторы проекта также опирались на новейшие исследования, 

представленные как в отечественной, так и в зарубежной литературе, 

посвященной данной проблеме. Кроме того, немалое значение для 

исследовательской группы имели непосредственные контакты и обмен 

опытом в данной области со своими зарубежными коллегами. В качестве 

базового метода исследования для анализа текущей ситуации в области 

оценки компетенций учителей в Словакии былo использованo 

анкетирование. Aнкеты были подготовлены как для учителей, так и для 

директоров школ. В качестве дополнительного метода был применен 

метод интервью. Анкетированию подверглись 730 учителей и 146 

директоров начальных и средних школ различных районов Словакии. Для 

нас было важно получить информацию о состоянии оценивания 

компетенций учителей в Словакии с точки зрения того, кого оценивают и 

того, кто оценивает. Полученные данные были обработаны и 

проанализированы по качественным и количественным параметрам. 

Результаты этого анализа были представлены на различных научных и 

образовательных мероприятиях. Они также нашли свое отражение в 

докладах научных конференций членов коллективa и их научных 
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публикациях. Oдной из них явилась коллективная монография «Оценка 

компетенции учителей в словацком и европейском контексте» (Magová et 

al., 2016). 

Результаты анализа работ словацких и зарубежных исследователей, а 

также итоги изучения существующих инструментов оценки вместе с 

выводами проведенного анкетирования послужили теоретическим и 

эмпирическим основанием для определения набора базовых 

профессиональных компетенций учителя. Эта задача была решена на 

втором этапе работы группы. На третьем этапе исследования, 

ориентируясь на данный набор ключевых компетенций, нами былa 

разработанa методикa и инструменты их оценки. Решение этой задачи 

было достаточно сложным, так как требовало от нас учета многих 

факторов. Усилия коллектива были направлены на их тщательный анализ, 

на осмысления всевозможных последствий применения данных методик 

и инструментoв. Наибольшую важность для нас имело обеспечение 

объективности оценки с помощью созданного нами инструментария, 

поскольку в противном случае мог быть получен негативный результат. 

Наша задача состояла в том, чтобы мотивировать учителей к 

непрерывному повышению своего профессионального уровня и 

эффективности своей педагогической деятельности. 

В результате проведенных этапов исследования нами была 

разработана новая модель оценки компетенций учителя, в основу которой 

был положен стратифицированный подход. Представленная  

стратификация содержала три основных измерения, а именно: измерение 

компетенций, направленных нa учащихся, измерение компетенций, 

ориентированных на учебный процесс, и измерение компетенций самого 

учителя. Для каждого из этих измерений были выделены способности 

(знания, навыки, отношения), характеризующие их специфику. Эти 

конкретные способности затем были спроектированы в десять основных 

компетенций, которые составили профессиональный профиль учителя. В 

качестве такого рода компетенций учителя выступили eгo способности: 

определять особенности развития и индивидуальные характеристики 

ученика; определять психологические и социальные факторы обучения 



162 

 

учеников; развивать личность ученика и его компетенции; создавать 

положительный климат в классе; управлять содержанием и дидактикой 

преподаваемых учебных прeдметов; планировать и обеспечивать учебный 

процесс; осваивать и внедрять новые методы и организационные формы 

обучения; использовать материальные ресурсы в процессе обучения; 

оценивать процесс и результаты обучения; планировать и реализовывать 

свой профессиональный рост. 

Еще одной особенностью представленной нами стратификационной 

модели является то, что для каждой из выше упомянутых 

индивидуальных компетенций были подготовлены специальные 

оценочные инструменты: во-первых, oцeночный лист для внешнего 

оценщика, во-вторых, самооцeночный лист для оцениваемого учителя и, 

наконец, в-третьих, вопросы для интервью оценщика c оцениваемым 

учителeм. Применение стратифицированного метода для оценки 

профессиональных компетенций учителя, на наш взгляд, является 

новаторским, потому что оценка учителя представлена не только 

односторонним взглядом внешнего оценщика, но содержит и самооценку 

учителя. В силу этого процесс оценивания состоит из двух акций. Первая 

– внешний оценщик фиксирует в своем оценочном листе результаты 

своих наблюдений и выводов по поводу наблюдаемой, проявленной в 

педагогической деятельности учителя компетенции. Вторая – учителю 

предлагается самостоятельно осуществить анализ и оценку своей работы и 

отразить ее в самооценочном листе, подготовленном специально для него. 

Эту запись учитель должен сделать в течение 24 часов после завершения 

процедуры опроса и передать его оценщику. Затем оценщик проведет 

сравнительный анализ двух представленных оценочных листов. 

Следующим шагом станет интервью оценщика с учителем, в процессе 

которого его субъекты будут иметь возможность сопоставить свои 

нaблюдения и умозаключения. Это позволит им установить расхождения 

в оценках и достигнуть взаимоприемлемого консенсуса. Оценщик сможет 

указать на позитивное применение оцененной компетентности и 

рекомендовать учителю способы ее совершенствования. В дополнение к 

инструментам оценивания исследовательская группа также разработала 
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предложения о структуре портфолио учителя, которое должно быть 

учтено при оценке профессиональных компетенций учителя. В состав 

этих предложений включены критерии оценки структурных компонентов 

портфолио. Результаты данного этапа исследования были опубликованы в 

монографии «Теоретическая основа и контекст оценки компетенций 

преподавателей» (Lomnický et al., 2017). 

На следующем этапе своей работы исследовательская группа 

апробировала качественность и функциональность инструментов, 

разработанных для оценки профессиональной компетентности учителей, 

в качестве пилотного проекта в целом ряде начальных и средних школ 

Словакии. Кроме того, результаты работы группы были предложены для 

обсуждения на панельной дискуссии с участием преподавателей и 

директоров школ в рамках XVIII научно-методической конференции 

«Инновации в школе 2017». Впоследствии отдельные члены 

исследовательской группы провели обучающие семинары в этих школах с 

участием учителей, задействованных в опросе. Участники семинара 

имели возможность получить полную картину эксперимента и оценить 

потенциал стратифицированного подхода к оценке профессиональных 

компетенций учителя. На этом этапе исследования было опубликовано 

Приложение методологии оценки учителей: тематические исследования 

(Boboňová et al., 2017), где был представлен анализ урока и его 

структурных элементов. Собранный пилотный материал выступил 

предметом подробного критического анализа, результаты которого  

частично получили свое отражение  в монографии «Иследование oценки 

компетенций учителя» (Stranovská et al., 2018). В следующих 

публикациях, подготовленных группой для печати, будет представлена 

окончательная версия инструментария для оценки ключевых 

компетенций учителя с учетом итогов всех промежуточных этапов 

исследования.  

Заключение. В заключение мы хотели бы сказать, что полученные в 

результате исследования данные обсуждались с профессиональной 

общественностью – педагогами всех уровней школьного образования, 

представителями администрации и школьными инспекторами. Итоги 
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дискуссий и позитивный обмен мнениями с этими работниками были 

отражены в научных работax членов исследовательской группы. 

Общественность была проинформирована о цели, задачах и важности 

данного исследования через публикации в региональной прессе и 

трансляции интервью с представителями исследовательской группы по 

региональному телевидению. Для широкой аудитории результаты 

проекта были представлены в доступной научно-популярной форме. 

Разносторонняя информация о проекте регулярно публиковалась в 

информационных брошюрах об университете. Кроме того, данная 

информация была представлена в рамках образовательных ярмарок, 

проводимых на различных уровнях. Серьезный вклад в дело продвижения 

основных идей проекта был внесен егo членами в процессе их 

педагогической деятельности. Круг их слушателей включал не только 

разнообразные аудитории студентов, но и учителей, которые обучаются 

на курсах повышения квалификации и которые отвечают за 

педагогическую практику студентов. 
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ՀՏԴ 37                                                                                                   ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ ՀԱՐԱՑՈՒՅՑՆԵՐԸ: ԳԻՏԱՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ 

Ներսիսյան Ա. Հ. 

 

Հոդվածում քննարկվել են համաշխարհային հասարակության 

զարգացման արդի պայմաններում կրթության կազմակերպմանը 

ներկայացվող սոցիալական պատվերի բովանդակությունը, դրանց միջև 

առկա և անընդհատ խորացող հակադրության օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ 

հիմքերը: Վերջիններս առկա են նաև մեր հանրապետության կրթության 

կազմակերպման գրեթե բոլոր մակարդակներում՝ հանրակրթություն, 

նախնական մասնագիտական (արհեստագործական), բարձրագույն և 

հետբուհական: 

Հետազոտական խնդիրների լուծումը հնարավորություն է տալիս 

բացահայտել ինչպես կրթական ընդհանուր հայեցակարգի 

նպատակային զարգացման նախադրյալները, այնպես էլ առանձին 

օղակներում իրականացվող (իրականացվելիք) նպատակային 

բարեփոխումների տրամաբանությունը: 

Հանգուցային բառեր. հասարակություն, կրթություն, գիտություն, 

արտադրություն, կրթական հարացույցներ, կրթական աստիճաններ,  

բարեփոխումներ:  
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПАРАДИГМЫ ОБРАЗОВАНИЯ: НАУЧНО-

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Нерсисян А. О. 

 

В статье обсуждаются содержание социального заказа, представленного 

к организации образования в современных условиях развития всемирного 

общества, объективные и субъективные основы существующего и 

постоянно углубляющегося противопоставления между ними. Последние 

дейтвуют почти на всех уровнях организации республиканского 

образования: общеобразовательное, среднее профессиональное, вузувское 

и послевузовское образовательные звенья.  

Решение исследовательских проблем дает возможность выявить как 

предпосылки целевого развития общей образовательной точки зрения, так 

и логику осуществляющихся (осуществляемых) целевых реформ в 

отдельных звеньях. 
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Ключевые слова: Общество, образование, наука, производство, 

парадигмы образования, степени образования, реформы. 

 

MODERN PARADIGMS OF EDUCATION: SCIENTIFIC-THEORETICAL 

AND PRACTICAL ISSUES 

Nersisyan A. O. 

 

In the article the contents of the social order submitted to the organization 

of education in modern conditions of development of the world society, 

objective and subjective bases of the existing and constantly going deep 

opposition between them are discussed. The latters are in all levels of 

republican education: general education, preliminary pofessional (crafts 

manship), higher and post-graduate education. 

The solution of research problems gives the chance to reveal the 

prerequisites of target development of the general education and the logistics 

of the carried out (carrying out) target reforms in separate segments. 

Keywords: society, education, science, production, educational paradigms, 

degrees of education, reforms. 
 

Հետազոտության նպատակը և արդիականությունը 

Կրթությունը հանդիսացել, հանդիսանում և շարունակելու է 

հանդիսանալ մարդու, մարդկային հանրության կայացման գլխավոր 

գործիքը: Այն, ունենալով բացառիկ ազդեցություն և՛ 

անհատականության, և՛ սոցիումի ձևավորման վրա, միաժամանակ ինքն 

է բացառիկ կախավածության մեջ գտնվում վերջիններիս զարգացման 

մակարդակից: Այսինքն՝ ժամանակի ընթացքում ձևավորվող և գործող 

կրթական հարացույցները, որոնք անհատական ու հասարակական 

մակարդակոմ ձևավորում են նյութական և հոգևոր պահանջները, 

վերջիններիս բնույթից կախված, անընդահատ ենթարկվում են 

փոփոխության: Հետևաբար, տարածաժամանակային իրողության մեջ 

ռեալ գործառնող յուրաքանչյուր համակեցություն (ընտանիքից մինչև 

քաղաքակրթություն) ստիպված է անընդհատ վերարժևորել սեփականի 

ձևավորման գլխավոր գործիքը՝ կրթությունը, և նրա կիրառման հիմքերը՝ 

հարացույցները:  

Սույն հոդվածի արդիականությունը պայանավորված է հենց 

վերոհիշյալ հանգամանքով: Ավելին, համաշխարհայնացման արդի 

դարաշրջանում, երբ փոխվել են տարածության ու ժամանակի 

ընկալման ավանդական մոտեցումները, օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ հիմքով 
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ձևավորվում են խզվածքներ՝ գործող կրթական հարացույցների և 

հասարակության ռեալ պահանջների միջև: Այս ամբողջը գիտության 

առջև ձևակերպում է սոցիալական պատվեր, որի ընդհանուր 

բովանադկության դիտարկումն էլ հանդիսանում է մեր հետազոտության 

նպատակը:  

Հետազոտական խնդիրներ 

Վերը քննարկված հասարակական ընդհանուր պահանջի առանձին 

շերտերի վերլուծության պարտադրանքով էլ ձևակերպվել են սույն 

հոդվածում առաջադրված հետազոտական խնդիրները: Ըստ այդմ՝ 

առաձնացրել ենք իրար հետ փոխկապակցված երեք հետազոտական 

խնդիր. առաջինը վերաբերում է ժամանակակից համաշխարհային 

հասարակության արագ փոփոխվող բնույթին և այն սպասարկող 

կրթական հարացույցների համապատասխանելիության քննարկմանը: 

Հաջորդը վերաբերում է գոյություն ունեցող կրթական տարբեր 

հարացույցները մեկ ընդհանուր, միասնական կրթական հարացույցի 

մեջ ներդաշնակելու պահանջի վերլուծությանը, և վերջինը՝ մեկ 

միասնական կրթական հարցույցում ազգային կրթական համակարգերի 

ներգրավման հնարավորության կամ բացառման վերլուծությանը: 

Հետազոտության մեթոդաբանություն 

Հետազոտության մեթոդաբանական բազան կառուցվել է 

փիլիսոփայական, մշակութային, մանկավարժական և 

քաղաքակրթական մոտեցումների՝ հայեցակետերի վրա: Մեր կողմից 

կոնկրետ կիրառվել են վերլուծության, սինթեզի, տեսական 

ընդհանրացման, համեմատա - աշխարհագրական, վիճակագրական և 

մաթեմատիկական տեսական մեթոդները: Իսկ հետազոտության 

արդյունքն ամփոփող եզրակացություներն ու առաջարկությունները, 

կիրառական մեթոդների օգնությամբ, կարող են դառնալ գործնական 

կոնկրետ արդյունք: 

Համաշխարհայնացման ժամանակակից իրողությունների 

ազդեցությամբ կտրուկ փոփոխվում են մարդկային 

կենսագործունեության ոլորտները, որոնց ազդեցությամբ էլ ընդհանուր 

փոփոխության են ենթարկվում համաշխարհային հասարակության ողջ 

դիմագիծը, նրա կենցաղավարության հիմքը: Համաշխարհային 

հասարակությունն ամբողջապես չէր հասցրել իրացվել 

հետարդյունաբերականից տեղեկատվական հասարակության անցման 

փուլում, երբ մասնագետները արդեն մատնանշում են նոր տիպի՝ 

գիտական հասարակության ձևավորման փաստը: Ակնհայտ է, որ այս 
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համատեքստում փոփոխվում են հասարակության մշակութացման 

հիմքերը և կրթության կազմակերպման պահանջները:  

Արդյունքում ձևավորվում է կրթության կատարելագործման 

անընհդատ պահանջ, որն ընդգրկում է և՛ բովանդակային հատվածը 

(հարացույցները), և՛ տեխնոլոգիական հնարավորությունները: 

Պետք է նկատենք, որ «հարացույց - պարադիգմ» եզրույթի վերաբերյալ 

առկա են բազմատեսակ և բազմապիսի մոտեցումներ, որոնք 

պայմանավորված են հասկացության բովանդակային 

տարողունակությամբ և բազմաշերտությամբ: Մենք, հետևելով Թ. Կունի 

առաջարկած հայեկարգային մոտեցմանը1 և ընդհանրացնելով 

ժամանակակից մասնագիտական գրականությունում առկա տարբեր 

մոտեցումները, կրթության հարացույցը սահմանում ենք որպես 

տեսական և մոթոդական նախադրյալների այն ամբողջությունը, որով 

սահմանվում է համապատասխան դիդակտիկական մոդելը, որոշում է 

տարբեր կրթական գործընթացներում բուն կրթության կազմակերպման 

նպատակները, սկզբունքները և սուբյեկտների մասնակցային 

կարգավիճակները: Ժամանակակից կրթության տեսական 

մոտեցումներում հիմնականում առաձնացվում է չորս առաջատար՝ 

ավանդական (կոգնիտային), անձնակողմնորոշիչ, գործունեությունային2 

և մշակութագիտական հարացույցներ [5, 6]: 

Առավել հանգամանալի բնութագրենք մշակութագիտականը, քանի որ 

այն նոր մոտեցում է: Մասնագետների բնութագրմամբ ժամանակակից 

կրթությունը կարելի է դիտարկել որպես ինքնատիպ սոցիոմշակութային 

ֆենոմեն, մշակույթի ձևավորման ընդհանուր - նպատակային 

բաղադրիչ, հասարակության մշակութացման հիմք: Ըստ այդմ՝ 

մշակույթի և կրթության փոխազդեցության և փոխառնչության 

բացահայտումը հանդիսանում է ժամանակակից գիտությանը 

ներկայացվող կարևորագույն սոցիալական պատվեր, որի լուծման 

համատեքստում էլ ձևավորվում է կրթության մշակութագիտական 

                                                 
1 Հարացույց-պարադիգմ (հուն. paradiegma – օրինակ, նմուշ) եզրույթը փիլիսոփայության և 

գիտության մեջ առաջին անգամ կիրառել է ամերիկացի գիտնական Թոմաս Կունը: Ըստ նրա՝ 

հարացույցը տվյալ պահին կուտակված գիտական գիտելիքների, մոտեցումների ու 

գնահատականների այն ամբողջությունն է, որը որոշակի ժամանակում մասնագետների կողմից 

օգտագործվում է որպես պատկերացում, «շաբլոն», նմուշ գիտական խնդիրներ դնելու և լուծելու 

համար: Այլ կերպ ասած՝ հարացույցը տվյալ ժամանակահատվածում գիտական հանրության մեջ 

տիրապետող այն սխեման է, որի ներսում դրվում և լուծվում են գիտական հիմնախնդիրները [3, 

էջ 65] 
2 Գործունեությունային հարացույցը շրջանառության մեջ է դրվել ռուսական փիլիսոփայական և 

կրթական մտքում՝ գիտնականներ Ն. Ա. Ալեքսևի և Է. Ֆ. Զեերի կողմից [5] 
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հարացույցը: Վերջինիս համաձայն՝ տարբեր մշակույթներ կրող 

մարդկանց երկխոսությունը հանդիսանում է գոյություն ունեցող 

մշակույթի հիմնական ձևը և կրթության դիդակտիկական միավորը [4, էջ 

90]: Այստեղից էլ բխում են կրթության մշակութագիտական հարացույցի 

հիմնական սկզբունքները. մարդն իր կյանքով և անհատական 

զարգացմամբ հանդիսանում է մշակույթի սուբյեկտ, իսկ կրթությունը 

դիտարկվում է այն մշակութային - զարգացնող գործիքը, որը 

ստեղծարարության և երկխոսության միջոցով ապահովում է անհատի 

գոյությունն ու ինքնազարգացումը մշակութային - կրթական 

միասնական տարածությունում: Այս հայեցակարգի հիմնական 

դրույթները հանգում են հետևյալին. ժամանակակից պայմաններում 

կրթության բարեփոխման գլխավոր սկզբունքը պետք է դառնա 

գաղափարականից անցումը մշակութայինի: Կրթությամբ պետք է 

ձևավորվի անհատի հոգևոր կերպարը, որը տեղի կունենա միայն 

մշակույթի բարոյական և հոգևոր արժեքների յուրացման գործընթացում: 

Անհրաժեշտ է ձևավորել կրթության մշակութաստեղծ 

բովանդակությունը, իսկ կրթության հիմնական նպատակն ու օբյեկտը 

պետք է դառնա մարդու մշակույթի ձևավորումը: Կրթական 

կառուցվածքում պետք է վերարժևորվեն մշակութային արժեքներն ու 

կյանքի չափանիշները, որոնք առաջ պետք է լինեն հասարակության 

ներկա վիճակից: Իր այս բովանդակությամբ՝ մշակութագիտական 

հարացույցը դառնում է անձնակողմնորոշիչ հարացույցի 

վերարժևորման տարբերակ, նրա զարգացման նպատակային մոդել      

[5, էջ 4]: 

Գոյություն ունեցող և գործող կրթական հարացույցների 

վերլուծությունը թույլ է տալիս եզրակացնել, որ համաշխարհային 

հասարակությունը գտնվում է կրթության նպատակային և միասնական 

հայեցակարգի որոնման փուլում: Այն պետք է բավարարի 

համաշխարհայնացման ժամանակակից պահանջները՝ ըստ այդմ 

ձևավորելով կրթական միասնական տարածություն՝ դիդակտիկական 

համապատասխան գործիքակազմով: Այս պահանջի բավարարումն 

այլընտրանք չունեցող գործընթաց է: Սակայն պետք է նկատել, որ 

համաշխարհայնացումն իր բազմաթիվ դրական կողմերով հանդերձ, 

ինչպես հասարակական կյանքի մյուս ոլորտներում, այնպես էլ 

կրթության բնագավառում, պարունակում է լուրջ մարտահրավերներ: 

Վերջիներիս ընդհանրական բովանդակությունն արտահայտվում է 

արժեքային համահարթեցման, առանձնահատկությունների ոչնչացման, 

կրթական գործիքակազմի շաբլոնացման հիմքով: Ընդունելով 
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միասնական կրթական միջավայրի/երի ձևավորման օբյեկտիվ և 

այլընտրանք չունեցող պահանջը՝ մեր կարծիքով անհրաժեշտ է 

ձաևավորել նոր կրթական հարացույց, որը կներդաշնակի արդեն 

գոյություն ունեցողները, կբավարարի միասնական կրթական 

տարածություն ձևավորելու պահանջները, սակայն միաժամանակ 

կպահպանի հասարակությունների կրթական ավանդույթներն ու 

արժեքային առանձնահատկությունները: Որպես քննարկելի 

տարբերակ՝ մենք առաջարկում ենք կրթության քաղաքակրթական 

հարացույցի հայեցակարգը: Այն կրթությունը դիտարկում է միասնական՝ 

հասարակություն – կրթություն – գիտություն - արտադրություն 

համակարգի կարևորագույն, առանձին, բայց ոչ մեկուսի օղակ:  

Համակարգի թվարկված օղակների առանձին, մեկուսի, ինքնաբավ 

գոյություն անհնար է: Հետևաբար, ժամանակակից իրականությունում, 

հասարակությունների զարգացման մակարդակների, նյութական ու 

հոգևոր պահանջների և նրանց սպասարկող կրթական հարացույցների 

միջև խզվածքը բացառելու միակ տարբերակը ամբողջական 

համակարգի համաժամանակյա գոյության ապահովումն է: Այս 

պարագայում գերթե ստացվում է փակ համակարգ՝ քառակուսի, որի 

կենտրոնում անհատն է՝ իր նյութական ու հոգևոր պահանջներով, իսկ 

յուրաքանչյուր գագաթի գոյությունն ու զարգացումը 

փոխպայմանավորված է մյուս գագաթների գոյությամբ և զարգացմամբ: 
Գծապատկեր 1.        

Քաղաքակրթական հարացույցի նպատակային սխեմա 
 

 

 

 

 

Այս ամենն առավել արտահայտիչ է դառնում, երբ խնդիրը 

պրոյեկտում ենք մեր իրականության մեջ: Խորհրդային տարիներից 

հետո հասարակական կյանքի վերարժևորումն իրականացվեց առանց 

ազգային առանձնահատկությունները հաշվի առնելու: Իրականության 

մեջ ո՛չ անհատի, ո՛չ էլ հասարակության կողմից չձևավորվեց հստակ 

պահանջ ո՛չ կրթության, ո՛չ գիտության և ո՛չ էլ արատադրության 

նկատմամբ: Արդյունքում բոլոր ոլորտների բարեփոխումներն 

իրականացվեցին արհեստականորեն, օտար փորձի մեխանիկական 

ներդրմամբ: Հետևաբար այդ բարեփոխումները ոլորտները 

թիրախավորեցին առաձին-առանձին: Արդյունքում ստացել ենք 

ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 
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ընդհանուր համակարգի իրար հետ կապ չունեցող ենթահամակարգեր, 

որոնք սոսկ քվազիպատկեր են ապահովել: Այսպես օրինակ, խիստ ցածր 

է արդյունավետությունը կրթությունից իրական գիտություն անցման 

գործընթացում: Իսկ գիտական արտադրանքը բացարձակապես չի 

բավարարում արտադրության պահանջը: Հետևաբար, վերջինս էլ չի 

կարող ռեալ պահանջ ձևավորել կրթության և գիտության նկատմամբ: 

Ավելին՝ նույն ենթահամակարգի առանձին օղակների միջև առկա են 

և՛ բովանդակային, և՛ ենթակարգային խզվածքներ: Հետազոտության 

նպատակից ելնելով՝ մենք կդիտարկենք միայն ՀՀ կրթական ոլորտը, 

որտեղ գլխավոր (ոչ միակ) խնդիրն իրականացված բարեփոխումների և 

առկա վիճակի համապատասխանության համադրումն է: Որպես 

նպատակ՝ հռչակվեց ներգրավումը եվրոպական միասնական կրթական 

տարածքին, որն առաջին հերթին ենթադրում էր կրթական օղակների 

հստակ գործառույթների տարանջատում և իրականացում [1]: Սակայն 

մեզ մոտ իրականացված բարեփոխումները միայն ընդգրկել են 

արտաքին՝ ձևական կողմը, երբ առկա է կրթական օղակների 

տարանջատում, բայց բացակայում է օղակների գործառույթների 

նպատակային իրականացում և փոխկապակցվածություն: Արդյունքում 

ունենք արհեստականորեն տարանջատված կրթական աստիճաններ, 

որոնք չեն կարող իրականացնել իրենց գործառույթը և ստիպված են 

ներգարվվել ավելի ցածր ենթակարագային աստիճանի գործառույթների 

մեջ: Այսպես օրինակ, բուհերը, լիարժեք չիրականացնելով ոլորտների 

որակյալ մասնագետներ և հետազոտողներ պատրաստելու իրենց 

վերապահված գործառույթը (ըստ կրթական աստիճանակարգի՝ 

առավելագույն 6-րդ և 7-րդ մակարդակներ), ստիպված են իրենց վրա 

վերցնել ավելի ցածր ենթակարգային աստիճանի գործառույթը: Ըստ 

այդմ վերածվելով այնպիսի մասնագետներ թողարկող 

հաստատությունների, որոնց պատրաստման համար շատ ավելի քիչ 

ժամանակ ու ռեսուրս է հարկավոր: Այսինքն, ըստ էության, 

իրականացնում են միջին մասնագիտական կրթական աստիճանին      

(5-րդ աստիճան) վերապահված գործառույթը: Արդյունքում, միջին 

մասնագիտական հաստատությունները ստիպված են իրականացնել 

հանրակրթության բարձր օղակի՝ ավագ դպրոցի գործառույթները՝ սոսկ 

ատեսատավորել շրջանավարտներին: Իսկ ավագ դպրոցներն իրենց 

լիարժեք գործունեության համար վերափոխվում են վարժարանների՝ 

ներթափանցելով հիմնական դպրոցի գործառույթների մեջ: Եվ այսպես 

շարունակ՝ ընդհուպ մինչև տարրական դպրոցների կողմից 

նախադպրոցական կրթության գործառույթներ իրականացնելը: 
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 Այս ամենի արդյունքում կրթության կազմակերպման բոլոր 

օղակներում ունենք որակի շեշտակի անկում, և կրթությունը 

մեծամասամբ դառնում է ինքնանպատակ: Հիմնավորման համար 

փորձենք վերլուծել բուհական կրթության առաջին, երկրորդ և երրորդ 

աստիճաններում սովորողների հարաբերակցությունն ըստ 

մասնագիտական խմբերի և դա համադրենք հանրապետության 

զարգացման գերակա ուղղությունների հետ (գծապատկեր 2, 3, 4 [2]):  

Կրթական առաջին աստիճանում սովորողների 38%-ը 

մասնագիտանում են կրթության, բանասիրության, հումանիտար, 

սոցիալական և վարքաբանական գիտությունների ոլորտներում և 

ընդամենը 11%-ն է մասնագիտանում հանրապետության զարգացման 

համար գերակա համարվող՝ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, 

արդյունաբերության (ճարտարագիտական) և գյուղատնտեսության 

ոլորոտներում: 
Գծապատկեր 2.    

2017/2018 ուս. տարում ՀՀ բուհերի կրթական առաջին աստիճանում ուսանողների 

թվաքանակն ըստ մասնագիտությունների խմբերի  
  

  

 
 
 
 

 
 
 
 

Գծապատկեր 3.                

2017/2018 ուս. տարում ՀՀ բուհերում և գիտական կազմակերպություններում կրթական 

երկրորդ աստիճանում սովորող ուսանողների թվաքանակն ըստ 

մասնագիտությունների խմբերի   
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Գծապատկեր 4. 

Ասպիրանտուրայում սովորողների թվաքանակն ըստ մասնագիտության, 2017թ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Իրավիճակն ավելի մտահոգիչ է բուհական կրթության երկրորդ 

աստիճանում՝ մագիստրատուրայում, որտեղ ուսանողների ամենամեծ 

մասնաբաժինն ունի գործարարության և վարչարարության 

մասնագիտական խումբը՝ 22%: Եթե այս ցուցանիշին ավելացնենք նաև 

կրթության, բանասիրության, հումանիտար, սոցիալական և 

վարքաբանական գիտությունների ոլորտում մասնագիտացողների 

մասնաբաժինը, ապա ստացվում է, որ մագիստրատուրայում 

սովորողների 2/3-ը մասնագիտանում է հենց այս ուղղություններով: Այդ 

այն դեպքում, երբ արդյունաբերական և գյուղատնտեսական 

բնագավառներում մասնագիտացողներն ունեն ընդամենը 1% 

մասնաբաժին: Իսկ դա իր հերթին ենթադրում է որակյալ 

մասնագետների համապատասխան մասնաբաժին տվյալ ոլորտներում: 

Համանման պատկեր է առկա նաև կրթական երրորդ՝ հետազոտողի 

աստիճանում, որտեղ սովորողների 1/4-ը ներգրավված է 

տնտեսագիտական ոլորտում, իսկ բանասիրական բնագավառոմ 

հետազոտողների թիվը հավասար է ֆիզիկամաթեմատիկական 

ոլորտում ներգրավվածների թվին: 

Որպես հիմնական եզրակացություն՝ կարող ենք փաստել այն 

իրողությունը, որ հանրապետության կրթական համակարգը կտրված է 

և՛ հասարակության, և՛ գիտական, և՛ արտադրական օղակներից, 

գործում է մեկուսի, հաճախ ինքնանպատակ: Արդյունքում, նույնիսկ 

ֆորմալ որակյալ մասնագետներն աշխատաշուկայում իրենց տեղը 

գտնելու համար ստիպված են վերամասնագիտանալ կամ տնտեսվարող 

սուբյեկտների մոտ լրացուցիչ մասնագիտանալ: 

Եզրակացություններ և առաջարկություններ 

 Համաշխարհայնացման պայմաններում միասնական կրթական 

տարածության և կրթության կազմակերպման միասնական հարացույցի 

ձևավորումն այլընտրանք չունեցող գործընթաց է: 
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 Որպես քննարկելի տարբերակ՝ առաջարկում ենք կրթության 

քաղաքակրթական հարացույցի հնարավորությունը, որն 

արտահայտվելու է ամբողջական համակարգի տեսքով՝ 

հասարակություն – կրթություն – գիտություն - արտադրություն: 

 Այն սահամանվում է որպես կրթական քաղաքականության 

նպատակ, որի պարագայում պետք է մշակվեն կրթական նոր 

հարացույցի սկզբունքները և դիդակտիկական բազան: 

 Հանրապետության (ազգային) կրթական քաղաքականության 

առաջնահերթությունը պետք է դառնա ինչպես համակարգի ներքին 

կառուցվածքայնության՝ բոլոր բաղադրիչների համաժամանկյա 

փոխպայմանավորվածության ապահովումը, այնպես էլ 

համաշխարհային միասնական կրթական տարածությանը լիարժեք 

ինտեգրումը՝ ազգային առանձնահատկությունների պահպանման և 

վերարտադրման հնարավորությունների հաշվառմամբ: 
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Աշխատանքում ուսումնասիրել ենք երեխայի հուզական ոլորտի 

վրա սոցիալապես անապահով և ոչ լիարժեք ընտանիքների 

ազդեցությունը: Նախ կատարել ենք սոցիալապես անապահով և ոչ 

լիարժեք ընտանիքների առանձնահատկությունների վերաբերյալ 

գոյություն ունեցող տեսական մոտեցումների վերլուծություն` 

առանձնացնելով տվյալ կատեգորիայի ընտանիքի տեսակները, 

առաջացման պատճառները, բնորոշ խնդիրները: Այնուհետև 

փորձարարական հետազոտության միջոցով փորձել ենք բացահայտել 

երեխայի հուզական ոլորտի վրա սոցիալապես անապահով և ոչ 

լիարժեք ընտանիքների ազդեցությունը, մասնավորապես 

ուսումնասիրել ենք էմպատիայի մակարդակը և մեղավորության 

զգացումը: 

Հանգուցային բառեր. սոցիալապես անապահով ընտանիք, ոչ 

լիարժեք ընտանիք, հուզական ոլորտ, անբարենպաստ հոգեբանական 

մթնոլորտ, սոցիալ - տնտեսական պայմաններ, էմպատիա, 

մեղավորության զգացում: 
 

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО НЕОБЕСПЕЧЕННЫХ И НЕПОЛНОЦЕННЫХ 

СЕМЕЙ НА ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ СФЕРУ РЕБЕНКА 

Шахкян А. А., Авагимян Р. А. 
 

 В работе мы рассмотрели влияние социально необеспеченных и 

неполноценных семей на эмоциональную сферу ребѐнка. Во-первых, 

проанализировали существующие теоретические подходы к особенностям 

социально необеспеченных и неполноценных семей – подразделяя 

семейные типы данной категории, причины их возникновения и 

типичные проблемы. Затем посредством экспериментальных 

исследований попытались определить влияние социально 

необеспеченных и неполноценных семей на эмоциональную сферу 

ребѐнка, в частности, изучая уровень эмпатии и чувства вины. 

 Ключевые слова: социально необеспеченная семья, неполноценная 

семья, эмоциональная сфера, неблагоприятная психологическая 

атмосфера, социально - экономические условия, эмпатия, чувство вины. 
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IMPACT OF SOCIALLY UNPROTECTED AND INCOMPLETE FAMILIES IN 

THE CHILD’S EMOTIONAL DEVELOPMENT PROCESS 

Shakhkyan A. A., Avagimyan R. A. 

 

In the paper we have studied the influence of socially needy and 

incomplete family on the emotional sphere of children. Firstly, we carry out 

the analysis of theoretical approach on features of socially needy and 

incomplete family segregating into types of families of the given category, 

reasons of origin, typical issues. Secondly, we try to find out the influence of 

socially needy and incomplete family on the emotional field of children with 

the help of experimental research, particularly, studying the level of empathy 

and feeling of guilty. 

Keywords: socially needy family, incomplete family, emotional field, 

unfavorable psychological atmosphere, social-economic conditions, empathy, 

feeling of guilty. 
 

Ժամանակակակից հասարակությունում կարևորագույն 

սոցիալական ինտիտուտն ընտանիքն է: Սակայն վերջին շրջանում, 

պայմանավորված բազմաթիվ խնդիրներով, աճել է սոցիալապես 

անապահով և ոչ լիարժեք ընտանիքների թվաքանակը: Հոգեբանները, 

ուսումնասիրելով ընտանեկան դաստիարակության խնդիրները, նշում 

են, որ նույնիսկ սոցիալապես ապահով և լիարժեք ընտանեկան 

կառույցում չի երաշխավորվում երեխայի հուզական ոլորտի ներդաշնակ 

զարգացման և դաստիարակության գործընթացի հաջողությունը, այլ 

ընդամենն ընտանիքի կողմից ստեղծվում են անձի հաջող զարգացման 

նախադրյալներ: Եվ ահա, սոցիալապես անապահով և ոչ լիարժեք 

ընտանիքներն ավելի ռիսկային են այս հարցում: Ուստի 

անհրաժեշտություն է առաջանում ուսումնասիրել սցիալապես 

անապահով և ոչ լիարժեք ընտանիքներում ապրող երեխաների 

հուզական ոլորտի առանձնահատկությունները, որոնք թույլ կտան 

մասնագետներին ընտրել այդ երեխաների հետ աշխատանքի 

համապատասխան ուղղվածությունը և կանխարգելել նրանց հուզական 

ոլորտում հնարավոր խնդիրների առաջացումը և զարգացումը: 

Աշխատանքում կատարել ենք գրականության վերլուծություն, 

մասնավորապես ուսումնասիրել ենք Վ. Մ. Ցելույկոյի, Տ. Ի. Շուլգայի 

աշխատությունները` սոցիալապես անապահով ընտանիքների, 

տեսակների և այնտեղ ապրող երեխաների խնդիրների վերաբերյալ, Ե. 

Գրիգորևայի, Ն. Մ. Երշովայի, Ա. Ռ. Միխեևայի աշխատությունները` ոչ 
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լիարժեք ընտանիքների, առաջացման պատճառների և այնտեղ ապրող 

երեխաների հուզական ոլորտին բնորոշ առաձնահտկությունների 

վերաբերյալ: Հետազոտության համար ընտրել ենք Ի. Մ. Յուսուպովի 

«Դեռահասների էմպատիայի մակարդակի ախտորոշման», Կ. Կուգլերի 

և Ու. Ջոնսի «Մեղավորության զգացումի ախտորոշման» մեթոդիկաները: 

Հասարակության բարեկեցությունը պայմանավորված է 

ընտանիքի սոցիալական ապահովության մակարդակով, իսկ ընտանիքի 

սոցիալական ապահովության մակարդակը իր հերթին կախված է 

հասարակության մեջ առկա տնտեսական, սոցիալական, կրթական, 

առողջապահական և այլ հնարավորություններից: Ընտանիքի համար 

չափազանց կարևոր է ունենալ սոցիալական ապահովության 

անհրաժեշտ մակարդակ, քանի որ ընտանիքը երեխայի զարգացման, 

հուզական ոլորտի կայունության, անհատականության ձևավորման 

առաջնային պատասխանատուն է: 

Գիտական գրանականության մեջ չկա «սոցիալապես անապահով 

ընտանիք» հասկացության հստակ սահմանում: Տարբեր աղբյուրներում 

այս հասկացությանը զուգահեռ կիրառվում են նաև «դիսֆունկցիոնալ 

ընտանիք», «ռիսկային ընտանիք», «ոչ ներդաշնակ ընտանիք» 

հասկացությունները: 

Հեղինակների կողմից առանձնացվում են տարբեր չափանիշներ 

«սոցիալապես անապահով ընտանիք» հասկացությունը սահմանելու 

համար: 

Շուլգան սոցիալապես անապահով էր համարում երեխայի 

համար որևէ «օգուտ» չապահովող ընտանիքները, ուր անտեսվում են 

երեխայի հետաքրքրությունները, չեն բավարարվում առաջնային 

կարիքները, երեխան չի ստանում սեր և ջերմություն [7]: 

Պավլենկոն սոցիալապես անապահով էր համարում ոչ միայն 

անբավարար նյութական ռեսուրսներ ունեցող, այլ նաև ապագայի 

հանդեպ հավատը կորցրած ընտանիքները, որոնք ոչ մի քայլ չեն 

ձեռնարկում առկա իրավիճակը բարելավելու համար: Սեփական ուժերի 

նկատմամբ անվստահության և արտաքին աջակցության 

բացակայության պայմաններում ձևավորվում է համապատասխան 

կյանքի ուղին, որն էլ հետագայում յուրացվում է երեխաների կողմից [5]:  

Ցելույկոն նախ առանձնացնում է սոցիալապես ապահով և 

սոցիալապես անապահով ընտանիքների տարբերությունները: Ըստ 

հեղինակի՝ սոցիալապես ապահով են իրենց վերապահված 

գործառույթները արագ և հաջող կերպով իրականացնող, երեխայի 

դաստիարակության և խնամքի կազմակերպման համար անհրաժեշտ 
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ռեսուրսներ ունեցող ընտանիքները, իսկ սոցիալապես անապահով 

ընտանիքները ցածր սոցիալական կարգավիճակ ունեցող ընտանիքներն 

են, որոնք չեն կարողանում լիարժեք իրականացնել իրենց վերապահված 

գործառույթները, ունեն հարմարվողական թույլ կարողություններ, 

երեխայի դաստիրակաության և խնամքի գործընթացներում առկա 

դժվարություններ [6]:  

«Սոցիալապես անապահով ընտանիք» հասկացությունը 

սահմանված է նաև ՀՀ սահմանադրությամբ, ըստ որի՝ ընտանիքի 

սոցիալական անապահովության աստիճանը որոշվում է` հաշվի 

առնելով հետևյալ բնութագրիչները՝ ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամին 

բաժին հասնող եկամուտ, սոցիալական վիճակ, ընտանիքի կազմ: 

Հետևաբար սոցիալապես անապահով են համարվում նվազագույնը 30, 

առավելագույնը 39,01 անապահովության սահմանային միավորներ 

ունեցող ընտանքիները [9]:  

Այսպիսով, սոցիալապես անապահով ընտանիքը կյանքի տարբեր 

ոլորտներում ցածր սոցիալական կարգավիճակ ունեցող ընտանիքն է, 

ուր անտեսվում կամ արժեզրկվում են ընտանիքի կողմից իրականացվող 

հիմնական գործառույթները, առկա են ակնհայտ կամ թաքնված 

թերություններ դաստիարակության գործընթացում, և այս ամենի 

արդյունքում ըտանիքը չի կարողանում ապահովել անհրաժեշտ 

պայմաններ երեխայի ներդաշնակ զարգացման և հուզական ոլորտի 

կայունության համար: 

Ըստ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության 

տվյալների՝ 2017թ. տարեվերջին սոցիալապես անապահով ընտանիքնրի 

թվաքանակը Հայաստանում կազմել է 100 288 (տվյալները նշված են` 

ըստ նպաստառու ընտանիքների քանակի): Աղյուսակ 1-ում նշված է 

սոցիալապես անապահով ընտանիքների թվաքանակը ըստ մարզերի 

[10].  
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Աղյուսակ 1. 

Հայաստանում սոցիալապես անապահով ընտանիքների թվաքանակը` 

ըստ մարզերի 

Մարզ Ընտանիքների թվաքանակ 

Երևան 15829 

Արագածոտն 5532 

Արարատ 8053 

Արմավիր 5625 

Գեղարքունիք 12904 

Լոռի 18520 

Կոտայք 9044 

Շիրակ 14213 

Սյունիք 3464 

Վայոց ձոր 1941 

Տավուշ 5163 

Ընդամենը 100 288 

 

Կարող ենք առանձնացնել սոցիալապես անապահով ընտանիքի 

տարբեր դասակարգումներ: Ըստ Ցելույկոյի՝ սոցիալապես անապահով 

ընտանիքների առավել հաճախ հանդիպող տեսակներն են՝ 

 ընտանիքներ, որի անդամներից մեկը կամ մի քանիսն ունեն 

կախվածություն ալկոհոլից կամ թմրանյութերից, 

 բազմազավակ ընտանիքներ, 

 ցածր եկամուտ ունեցող ընտանիքներ, 

 հոգեբանական անբարենպաստ մթնոլորտով ընտանիքներ, 

 հատուկ կարիքներով երեխա ունեցող ընտանիքներ, 

 կոնֆլիկտային ընտանիքներ, 

 ոչ լիարժեք ընտանիքներ: 

Աշխատանքում իրականացրել ենք երեխայի հուզական ոլորտի 

վրա սոցիալապես անապահով և ոչ լիարժեք ընտանիքների 

ազդեցության ուսումնասիրություն: 

Արդեն սահմանեցինք, թե որն է կոչվում սոցիալապես անապահով 

ընտանիք, իսկ այժմ սահմանենք «ոչ լիարժեք ընտանիք» 

հասկացությունը: 

Ըստ Ցելույկոյի՝ ոչ լիարժեք համարվում է այն ընտանիքը, ուր 

միայնակ ծնողն ապրում է իր անչափահաս երեխայի (երեխաների) հետ, 
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և նրա (նրանց) համար հիմնական պատասխանատվությունն ինքն է 

կրում [6]:  

Սոցիալապես անապահով, ոչ լիարժեք ընտանիքների 

առաջացումը կարող է պայմանավորված լինել մի քանի պատճառներով, 

որոնցից հիմնականներն են՝ 

 ամուսնալուծությունը, 

 ծնողներից մեկի մահը, 

 անբարենպաստ սոցիալ - տնտեսական պայմանները,  

 անբարենպաստ հոգեբանական մթնոլորտը, 

 կենսաբանական բնութագիրը (ֆիզիկական կամ հոգեկան 

հիվանդություն ունեցող ծնողներ, հատուկ կարիքներով 

երեխաներ): 

Առաջին երկու պատճառներն անմիջականորեն հանգեցնում են ոչ 

լիարժեք ընտանիքների ձևավորմանը, իսկ մյուս երեք խնդիրները 

պատճառ են դառնում ոչ լիարժեք ընտանիքներում սոցիալական 

անապահովության խնդրի առաջացմանը: 

Գրիգորևան նշում է, որ սոցիալապես անապահով, ոչ լիարժեք 

ընտանիքները կարող են ունենալ խնդիրներ գրեթե բոլոր ոլորտներում:  

Սոցիալական ոլորտում առաջացած դժվարություններն առաջին 

հերթին պայմանավորված են անապահովվածության և աշխատանքի 

բացակայության հետ (հատկապես մայրական ոչ լիարժեք 

ընտանիքներում): Միայնակ ծնողի պահանջները այս առումով 

բավականին շատ են: Նա կարիք ունի բարձր վարձատրվող 

աշխատանքի (ցանկալի է իր տանը մոտ), աշխատանքի ազատ 

գրաֆիկով` գիշերային աշխատաժամերի և գործուղումների 

բացակայությամբ, որպեսզի աշխատանքին զուգահեռ կարողանա 

զբաղվել նաև երեխաների խնամքով: 

Մեկ այլ խնդիր է բնակարանային խնդիրը, որն առաջանում է 

ամուսինների միջև ամուսնալուծությունից հետո: Երբեմն 

ամուսնալուծությունից հետո բնակարանի բացակայության պատճառով 

նախկին ամուսինները ստիպված են լինում համատեղ ապրել, ինչը 

հանգեցնում է կոնֆլիկտների առաջացման, որն ազդում է ինչպես 

մեծահասակների, այնպես էլ երեխայի նյարդահոգեբանական վիճակի 

վրա:  

Այս տիպի ընտանիքներին բնորոշ են նաև բժշկական խնդիրները: 

Շատ կանայք և տղամարդիկ ամուսնալուծությունից հետո ձեռք են 

բերում տարբեր հիվանդություններ, ունենում են հոգեբանական 
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խնդիրներ: Ամուսիններից նա, ով չի հանդիսանում ամուսնալուծության 

նախաձեռնողը, բավականին ծանր է տանում տեղի ունեցածը [1]:  

Նշված խնդիրները զուգակցվում են սոցիալական 

ապահովվածության խնդրի հետ: Եվ այս խնդիրների առկայության 

պայմաններում միշտ չէ, որ ընտանիքին հաջողվում է ստեղծել 

բարենպաստ պայմաններ երեխայի զարգացման և անհատականության 

ձևավորման համար: Երբեմն ընտանիքը չի գիտակցում, որ սեփական 

խնդիրները լուծելու անկարողությունը անդրադառնում է երեխաների 

հուզական ոլորտի վրա` պատճառ դառնալով մի շարք պաթոլոգիաների: 

Սոցիալապես անապահով, ոչ լիարժեք ընտանիքներում ապրող 

երեխաները կարող են ունենալ հետևյալ խնդիրները. 

 Մերժում: Շատ հաճախ ընտանիքի անդամները մերժում են իրենց 

կյանքում տեղի ունեցած անհաջողությունները, և արդյունքում երեխան 

չի կարողանում կողմնորոշվել իրականում կատարվելիքի և դրա 

նկատմամաբ վերաբերմունքի միջև: 

 Ցածր ինքնագնահատական: Երբեմն ընտանիքի անդամները 

երեխային են մեղադրում իրենց կյանքում տեղի ունեցած 

անհաջողությունների համար, որն էլ հանգեցնում է երեխայի 

ինքնագնահատականի իջեցմանը: 

 Ընկճվածություն և թերարժեքության զգացում երեխաների մոտ 

ծնողների ամուսնալուծությունից հետո: Սերտ կապը միայնակության 

մեջ մնացած ծնողի հետ, որը ցավագին է տանում անձնական կյանքում 

տեղի ունեցած անհաջողությունները, բացասաբար է ազդում երեխայի 

անհատականության ձևավորման վրա, խաթարում է սեռերի միջև 

փոխհարաբերությունների վերաբերյալ նրա ադեկվատ պատկերացման 

ձևավորումը: 

 Հաճախ ծնողի մոտ առաջանում է մեղքի զգացում երեխաների 

հանդեպ, ինչը կարող է հանգեցնել գերխնամակալության: 

 Որոշ դեպքերում ծնողը իր չհաջողված կյանքի համար մեղադրում 

է երեխային, ինչը հանգեցնում է ծնողի և երեխայի միջև մշտական 

կոնֆլիկտային իրավիճակների առաջացմանը: 

 Միայնակ ծնողի չափազանց պատասխանատվությունն այն ամենի 

հանդեպ, ինչը կատարվում է երեխայի կյանքում նույնպես 

հանգեցնում է գերխնամակալության [6]:  

Այս և այլ խնդիրների պատճառով երեխաները կարող են ունենալ 

հետևյալ զացումները՝ 

 վախ, 

 ամոթ, մեղքի զգացում, 
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 հուսահատություն, 

 զայրույթ, 

 մերժում, 

 կոպտություն: 

Բացի այդ, այս կատեգորիայի ընտանիքներում բացակայում է 

հարաբերությունների ներդաշնակ համակարգը, ինչը ևս 

բացասականորեն է ազդում երեխայի հուզական ոլորտի վրա: 

Երեխաները իքնավստահ չեն, չեն հավատում իրենց ուժերին, փակ են, 

ամոթխած: Նրանց գործունեությունը և հաղորդակցումը հագեցած չէ 

հուզական ֆոնով: Էրշովայի ուսումնասիրություններում պարզվել է, որ 

երեխաներն ունենում են նաև ադապտացիոն դժվարություններ, բայց 

միևնույն ժամանակ ձգտում են ջերմ հարաբերություններ հաստատել 

մտերիմների հետ`փորձելով լրացնել ընտանեկան ջերմության պակասը 

[4]:  

Երեխաները, գիտակցելով իրենց տարբերությունները 

հասակակիցներից, կարող են ունենալ թերարժեքության բարդույթ, ցածր 

ինքնագնահատական, ադապտացիոն և հաղորդակցման 

դժվարություններ, դրսևորել ագրեսիա: 

Սոցիալապես անապահով, ոչ լիարժեք ընտանիքներում երեխան 

հիմնականում հանդես է գալիս երեք «դերերում». 

«Ընտանիքի հերոս»: Այս տիպի երեխաները չափազանց 

պատասխանատու են, շփվող, ուսումնական բնագավառում ունեն 

նվաճումներ, նրանց բնորոշ է ապրումակցումը, ուրիշներին 

օգնելու ցանկությունը: Սովորաբար «Ընտանիքի հերոսն» ավագ 

երեխան է:  

«Պրոբլեմային երեխա»: Այս տիպին պատկանող երեխաները 

ուշադրություն գրավելու նպատակով մշտապես դրսևորում են 

բացասական վարքագիծ, հեշտությամբ են ընկնում 

շրջապատողների ազդեցության տակ, հաճախ են խնդիրենր 

ստեղծում ընտանիքի համար:  

«Օտարված երեխա»: Այս երեխաները մեկուսացված են 

ընտանիքից, ապրում են իրենց երևակայական աշխարհում, 

ընտանիքի անդամներն ուշադրություն չեն դարձնում երեխային` 

մտածելով, որ նա մեծ է և ամեն ինչ կարող է ինքնուրույն անել: 

Նման երեխաները ևս ունենում են դիմացինին օգնելու 

ցանկություն: 

 Շուլգայի ուսումնասիրություններում հաստատվել է, որ 

մանկության ընթացքում տեղի ունեցած անբարենպաստ 
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իրադարձությունները ազդում են հուզական ոլորտի վրա` հետագայում 

առաջացնելով վարքային շեղումներ, հոգեբանական խնդիրներ: 

Ընտանեկան կոնֆլիկտները, ամուսիններից մեկի մահը կամ հեռանալը, 

սիրո պակասը, ծնողների կողմից բռնության ենթարկվելը կարող են 

դառնալ հոգետրավմատիկ գործոններ: Եվ ամեն անգամ երեխան, 

հիշելով անցյալը, ցավ է ապրում: Նմանատիպ խնդիրներից խուսափելու 

համար կարևոր է, որ երեխան ստանա էմոցիոնալ աջակցություն, 

խնամք, ջերմություն և հոգատարություն իրեն հարազատ մարդկանցից` 

ընտանիքի անդմաներից [6]:  

 Աշխատանքում կատարել ենք դեռահասների հուզական ոլորտի 

վրա սոցիալապես անապահով և ոչ լիրարժեք ընտանիքների 

ազդեցության փորձարարական հետազոտություն:  

Որպես թիրախային խումբ՝ ընտրել ենք դեռահասներին: 

Դեռահասությունը համարվում է այն տարիքը, երբ փոփոխություններ են 

տեղի ունենում բոլոր ոլորտներում, որոնք էական ազդեցություն են 

թողնում երեխայի անձի ձևավորման և զարգացման գործընթացում: 

Բացի այդ, երեխայի տարիքային զարգացման նախորդ փուլերում 

կուտակվածի ազդեցությունը դրսևորվում է հենց դեռահսության 

տարիքում: 

Հետազոտության ժամանակ կիրառել ենք Ի. Մ. Յուսուպովի 

«Դեռահասների էմպատիայի մակարդակի ախտորոշման» և Կ. Կուգլերի 

և Ու. Ջոնսի «Մեղավորության զգացումի ախտորոշման» մեթոդիկաները: 

 Նշված մեթոդիկաների ընտրությունը պայմանավորված է այն 

հանգամանքով, որ դեռահասության տարիքում սկսում է ձևավորվել 

էմպատիան` որպես այլ անձի և նրա խնդիրների նկատմամբ 

զգացմունքային արձագանք: Այն հնարավորրություն է տալիս ընկալել 

դիմացինին և միջանձնաային հարաբերություններում պահպանել 

հավասարակշռություն:  

Դեռահասները հաճախ իրենց ընտանիքում առկա խնդիրների 

համար մեղավոր են զգում իրենց: Իսկ այդ մեղավորության զգացումը 

կարող է խոչընդոտել դեռահասների շփմանը, ադապտացիային: Ուստի 

փորձել ենք բացահայտել, թե արդյոք սոցիալապես անապահով և ոչ 

լիարժեք ընտանիքներում ապրող դեռահասներին բնորոշ են 

ապրումակցումը և մեղավորության զգացումը: 

Հետազոտությանը մասնակցել են 80 դեռահասներ. 20-ը` 

սոցիալապես անապահով, ոչ լիարժեք, 20-ը` սոցիալապես անապահով, 

լիարժեք, 20-ը` սոցիալապես ապահով, ոչ լիարժեք, 20-ը` սոցիալապես 

ապահով, լիարժեք ընտանիքներից: 
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 Ի. Մ. Յուսուպովի «Դեռահասների էմպատիայի մակարդակի 

ախտորոշման» մեթոդիկան կազմված է 45 հարցերից, որոնց պետք է 

տալ «չգիտեմ», «երբեք կամ ոչ», «երբեմն», «հաճախ», «գրեթե միշտ», 

«միշտ կամ այո» պատասխանները: Յուրաքանչյուր պատասխան 

գնահատվում է համապատասխանաբար 0, 1, 2, 3, 4, 5 միավորներով: 

Մեթոդիկան հնարավորություն է տալիս բացահայտել էմպատիայի 

հետևյալ տեսակները՝ 

1. էմպատիան ծնողների հանդեպ, 

2. էմպատիան կենդանիների նկատմամբ, 

3. էմպատիան տարեցների հանդեպ, 

4. էմպատիան փոքր երեխաների հանդեպ, 

5. էմպատիան ստեղծագործությունների հերոսների նկատմամբ, 

6. էմպատիան անծանոթ մարդկանց հանդեպ [8]:  

 

Հետազոտության արդյունքները ներկայացված են աղյուսակ 2-ում 

(տե՛ս աղյուսակ 2). 

Ինչպես նկատում ենք աղյուսակում բերված տվյալներից, 

սոցիալապես անապահով, ոչ լիարժեք ընտանիքներում ապրող 

դեռահասների կողմից ծնողների հանդեպ դրսևորվում է էմպատիայի 

ցածր մակարդակ, ինչը կարող ենք բացատրել այն հանգամանքով, որ 

երեխաները երբեմն իրենց կյանքում տեղի ունեցող 

անհաջողությունների, հասակակիցներից ունեցած տարբերությունների 

համար մեղադրում են ծնողներին, չեն ուզում հասկանալ նրանց կողմից 

կատարված քայլերի պատճառները: Իսկ տարեցների հանդեպ 

էմպատիայի ցածր մակարդակը պայմանավորված է ընտանիքում 

տարեց անդամի բացակայությամբ կամ դեռահաս - տարեց 

հարաբերություններում առկա կոնֆլիկտայնությամբ: 

Այս ընտանիքներում ապրող դեռահասները, ընտանիքի ներսում 

չստանալով սեր, ջերմություն, կարեկցանք, փորձում են գտնել այլ 

տարբերակներ իրենց էմոցիոնալ պահանջմունքները բավարարելու 

համար, ինչպես, օրինակ, կարող են իրենց ասոցացնել 

ստեղծագործությունների հերոսների հետ կամ էլ իրնեց պահվածքով և 

վարքագծով կարեկցանք առաջացնել անծանոթ մարդկանց մոտ: Հենց 

այս հանգամանքով է պայմանավորված ստեղծագործության հերոսների 

և անծանոթ մարդկանց նկատմամբ դրսևորվող էմպատիայի միջին 

մակարդակը:
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Աղյուսակ 2. 
Դեռահասների էմպատիայի մակարդակի ուսումնսիրության տվյալները 

 

 
Սոցիալապես 

անապահով, ոչ 

լիարժեք ընտանիքի 

դեռահասներ 

Սոցիալապես 

անապահով, 

լիարժեք 

ընտանիքի 

դեռահասներ 

Սոցիալապես 

ապահով, ոչ 

լիարժեք 

ընտանիքի 

դեռահասներ 

Սոցիալապես 

ապահով, 

լիարժեք 

ընտանիքի 

դեռահասներ 

Էմպատիան 
ծնողների 
հանդեպ 

 

Բարձր  Բարձր 65% Բարձր 40% Բարձր 20% 

Միջին 40% Միջին 35% Միջին 60% Միջին 80% 

Ցածր 60% Ցածր  Ցածր  Ցածր  

Էմպատիան 
կենդանի-
ների 
նկատմամբ 

 

Բարձր 70% Բարձր 75% Բարձր 65% Բարձր  

Միջին 30% Միջին 25% Միջին 35% Միջին 10% 

Ցածր  Ցածր  Ցածր  Ցածր 90% 

Էմպատիա 
տարեցների 
հանդեպ 

 

Բարձր  Բարձր 25% Բարձր  Բարձր  

Միջին 20% Միջին 75% Միջին 75% Միջին 20% 

Ցածր 80% Ցածր  Ցածր 25% Ցածր 80% 

Էմպատիան 
փոքր 
երեխաների 
հանդեպ 

 

Բարձր  Բարձր 20% Բարձր 25% Բարձր  

Միջին 100% Միջին 80% Միջին 75% Միջին 35% 

Ցածր  Ցածր  Ցածր  Ցածր 65% 

Էմպատիան 
ստեղծա-
գործու-
թյունների 
հերոսների 
նկատմամբ 

 

Բարձր  Բարձր 50% Բարձր  Բարձր 30% 

Միջին 70% Միջին 50% Միջին 95% Միջին 70% 

Ցածր 30% Ցածր 
 

 
Ցածր 5% Ցածր 

 

 

Էմպատիան 
անծանոթ 
մարդկանց 
հանդեպ 

Բարձր  Բարձր 4% Բարձր 75% Բարձր  

Միջին 65% Միջին 16% Միջին 25% Միջին 5% 

Ցածր 35% Ցածր  Ցածր  Ցածր 95% 

Ընդհանուր 
էմպատիայի 
մակարդակ 

Բարձր  Բարձր 10% Բարձր 10% Բարձր 5% 

Միջին 95% Միջին 90% Միջին 70% Միջին 55% 

Ցածր 5% Ցածր  Ցածր 20% Ցածր 40% 
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Դեռահասներն ունեն էմպատիայի միջին մակարդակ նաև իրենցից 

փոքր երեխաների հանդեպ, քանի որ այդ երեխաների մեջ շատ հաճախ 

տեսնում են իրենց, և նրանց հաջողվում է ընկերական 

հարաբերություններ հաստատել հենց իրենցից փոքր երեխաների հետ:  

Էմպատիայի բարձր մակարդակ դրսևորվում է կենդանիների 

նկատմամբ, ինչի պատճառը սեփական անօգնական վիճակի 

նմանեցումն է անօգնական կենդանիների վիճակին: Այս դեռահասների 

մոտ մշտապես նկատվում է վիրավոր կենդանուն կամ թռչունին օգնելու 

ցանկություն: 

 Այսպիսով, ըստ հետազոտության արդյուքների՝ կարող ենք ասել, 

որ սոցիալապես անապահով, ոչ լիարժեք ընտանիքի դեռահասների մոտ 

նկատվում է ընդհանուր էմպատիայի միջին մակարդակ: 

Կ. Կուգլերի և Ու. Ջոնսի «Մեղավորության զգացումի 

ախտորոշման» մեթոդիկան կազմված է 45 հարցերից, որոնց պետք է 

տալ «ավելի շատ համաձայն չեմ» (-2 միավոր), «համաձայն չեմ» (-1 

միավոր), «չգիտեմ» (0 միավոր), «համաձայն եմ» (+1 միավոր), «լիովին 

համաձայն եմ» (+2 միավոր) [3]:  

Հետազտության արդյունքները ներկայացված են աղյուսակ 3-ում 

(տե՛ս աղյուսակ 3). 
Աղյուսակ 3. 

Դեռահասների մոտ մեղավորության զգացման ուսումնասիրության տվյալները 

 
 

Սոցիալապես 

անապահով, ոչ 

լիարժեք 

ընտանիքի 

դեռահասներ 

Սոցիալապես 

անապահով, 

լիարժեք 

ընտանիքի 

դեռահասներ 

Սոցիալապես 

ապահով, ոչ 

լիարժեք 

ընտանիքի 

դեռահասներ 

Սոցիալապես 

ապահով, 

լիարժեք 

ընտանիքի 

դեռահասներ 

Բարձր 95% 90% 80%  

Միջին 5% 10% 20% 15% 

Ցածր    85% 

 

Հետազտության արդյուքները ցույց են տալիս, որ սոցիալապես 

անապահով, ոչ լիարժեք ընտանիքի դեռահասների մոտ հիմնականում 

նկատվում է մեղավորության զգացման բարձր մակարդակ: Շատ 

հաճախ այս ընտանիքներում առկա խնդիրների, դժվարությունների 

պատճառով միայնակ ծնողը և դեռահասը փոխադարձաբար մեղադրում 

են միմյանց, ինչի արդյունքում դեռահասի մոտ ձևավորվում է 

մեղավորության զգացում, և նա սկսում է ինքն իրեն մեղադրել 

ընտանիքում առաջացած ցանկացած խնդրի համար: 
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Ամփոփելով կատարված աշխատանքը` կարող ենք ասել, որ 

սոցիալապես անապահով և ոչ լիարժեք ընտանիքները ոչ միշտ են 

կարողանում ստեղծել անհրաժեշտ պայաններ երեխայի հուզական 

ոլորտի կայունության և ներդաշնակ զարգացման համար:Այս 

ընտանիքներում առկա բազմաթիվ խնդիրները հանգեցնում են 

ընտանիքի բարենպաստ հոգեբանական մթնոլորտի խաթարմանը, 

երեխայի անտեսմանը:  

Երեխայի հուզական ոլորտի վրա սոցիալապես անապահով և ոչ 

լիարժեք ընտանիքների ազդեցոթյունը բացահայտելու նպատակով 

կատարված հետազոտության տվյալները ցույց են տալիս, որ 

երեխաների մոտ նկատվում է մեղավորության զգացման բարձր 

մակարդակ չստացված ընտանեկան կյանքի համար: 

Իսկ էմպատիայի մակարդակի ուսումնասիրության արդյունքների 

համաձայն` երեխաներն ունեն ընդհանուր էմպատիայի միջին 

մակարդակ, բայց ըստ սանդղակների` էմպատիայի ցածր մակարդակ 

դրսևորվել է ծնողների և տարեցների հանդեպ, միջին մակարդակ` 

իրենցից փոքր երեխաների, ստեղծագործությունների հերոսների, 

անծանոթ մարդկաց նկատմաբ, և միայն էմպատիայի բարձր մակարդակ 

դրսևորվել է կենդանիների նկատմամբ: 

 Այսպիսով կարող ենք ասել, որ սոցիալապես անապահով, ոչ 

լիարժեք ընտանիքներում երեխայի զարգացման և հուզական ոլորտի 

կայունության համար անհրաժեշտ է այնպիսի պայմանների ստեղծում, 

որոնք կընդգծեն երեխայի կարևորությունը, երեխան իրեն կզգա սիրված 

և ընդունված: Բոլոր ծնողներրը պետք է հիշեն, որ երեխան գերզգայուն 

էակ է, ով ամեն ինչ զգում և հասկանում է:  
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ՀՏԴ 372.4                                      ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ (ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ) 
 

ԱՐԺԵՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՈՒՄ 

Պապիկյան Կ. Մ., Հակոբյան Լ. Հ., Ադամյան Ն. Հ. 

 

Հոդվածում կարևորվում է կրտսեր դպրոցականի արժեքային 

որոշակի համակարգի ձևավորման հիմնախնդիրը, որն արդեն շուրջ 

մեկուկես տասնամյակ պարտադիր պահանջ է դարձել և ամրագրվել է 

իբրև կրթության բովանդակության բաղադրատարր: Քանի որ կրտսեր 

դպրոցական տարիքը արժեքային կողմնորոշումների ձևավորման 

կարևոր տարիք է, ուստի այդ տարիքում առավել կարևորվում է այդ 

հիմնախնդիրը: Ուսումնական յուրաքանչյուր առարկա այդ 

գործընթացում իր մասնաբաժինն ունի, և անհրաժեշտ է, որ տարրական 

դպրոցի ուսուցիչը թե՛ ուսումնական բնագավառների միջոցով, թե՛ 

արտադասարանական ու արտադպրոցական միջոցառումների միջոցով 

ձևավորի այն արժեհամակարգը, որը որպես պետության ու 

հասարակության պատվեր ամրագրված է «Պետական կրթական 

չափորոշիչ» նորմատիվ փաստաթղթում:  

Հանգուցային բառեր. արժեհամակարգ, պետական կրթական 

չափորոշիչ, վերջնարդյունք, պահանջ, պատվեր, ուսումնական 

բնագավառ, կրթության բովանդակություն: 
 

НЕОБХОДИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНОЙ СИСТЕМЫ В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Папикян К. М., Акопян Л. Г., Адамян Н. Г. 
 

В статье подчеркивается важность проблемы создания определенной 

ценностной системы младшего школьника, которая уже около полтора 

десятилетия является обязательным требованием и зафиксирована как 

компонент содержания образования. Поскольку младший школьный 

возраст является важным возрастом в формировании ценностных 

ориентаций, то в этом возрасте эта проблема особенно важна. Каждая 

учебная дисциплина в этом процессе занимает определяющее место и, 

необходимо, чтобы учитель начальной школы и с помощью учебных 

сфер, и посредством внеклассных и внешкольных мероприятий 

сформировал эту ценностную систему, которая, как заказ государства и 

общества, зафиксирована в нормативном документе «Государственный 

образовательный стандарт». 
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Ключевые слова: ценностная система, государственный 

образовательный стандарт, конечный результат, требование, заказ, 

учебный аспект, содержание образования.  
 

THE FORMATION OF THE SYSTEM OF VALUE IN ELEMENTARY 

SCHOOL 

Papikyan K. M., Hakobyan L. H., Adamyan N. H. 
 

Each subject has its share in this sense and it is necessary that teachers 

should form the value of system that as an order is given by the state and the 

society and which is fixed in the normative document entitled ―State 

Educational Criterion‖. The teacher should organize both classroom and extra-

classroom activities to achieve this aim. 

Keywords: system of values, state educational criterion, final results, 

demand, order, educational field, content of education. 
 

 Ինչպես ապրել ներկայում և զբաղվել ապագայով: 

Պատասխանը շատ պարզ է. ստեղծել անձ ձևավորող դպրոց:  

Ա. Գ. Ասմոլով 

Բոլոր ժամանակներում, բոլոր հասարակարգերում անձի 

ձևավորման հիմնահարցն առաջնային և հենքային է եղել կրթության 

համար: Հասարակության հիմքը կրթությունն է, իսկ կրթության հիմքը 

արժեհամակարգն է: Այսօր այն երկիրն է հավակնում ունենալ լավ 

կրթական համակարգ, որը ոչ միայն գիտելիքի փոխանցումը, 

կարողություն - հմտության ձևավորումն է ապահովում, այլև իսկապես 

պատասխան է տալիս սովորողի արժեքային վերջնարդյունքների մասին 

բոլոր հիմնահարցերին: Արժեհամակարգի ձևավորումը դիտարկվում է 

որպես կրթության համակարգի հաղթաթուղթ:  

2004 թվականին ՀՀ կառավարությունը հաստատեց 

«Հանրակրթության պետական կրթակարգ» և «Պետական կրթական 

չափորոշիչ» կոչվող նորմատիվային փաստաթղթերը, որոնցով 

«Արժեքային համակարգ» բաղադրիչը դարձավ կրթության 

բովանդակության կարևոր բաղադրատարր: Այդ փաստաթղթերով 

կրթության բովանդակությունն ուղղորդվում էր դեպի արժեքներ: 

Հասարակության և յուրաքանչյուր անհատի բարեկեցիկ կենսակերպի 

ձևավորման և ապահովման համար Հայաստանի Հանրապետության 

հանրակրթական դպրոցներում արժեքային որոշակի համակարգի 

առկայությունը կրթության բովանդակության անհրաժեշտ 

բաղադրիչներից մեկը դարձավ, որը սովորողներին պետք է փոխանցեր 
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գիտելիքներ, կարողություն - հմտություններ, որոնք ուղղված լինեն 

ընդհանրական համակարգված արժեքային հիմքերի ձևավորմանը և 

դրանով` պետության, ազգի և անհատի ներդաշնակ 

փոխհարաբերության ապահովմանը: 

Հանրակրթական դպրոցի բոլոր աստիճաններում արժեքների 

համակարգի ձևավորումը դարձավ օրենսդրական պահանջ, հետևաբար 

դրանց կատարումը պարտադիր դարձավ Հայաստանի 

Հանրապետության բոլոր ուսուցիչների համար: Արժեքային համակարգի 

ձևավորումը կարևորվեց նաև այն պատճառով, որ որոշակի 

արժեհամակարգի հենքի վրա կառուցված գործողությունները ճանաչելի 

և հետևաբար ընդունելի են, քանզի դրանք սկիզբ են առնում ազգային, 

համամարդկային համընդհանուր սկզբունքներից, նորմերից և 

օրենքներից: Այս տեսանկյունից դիտարկելիս կարևոր է անհատ - 

քաղաքացու արժեհամակարգի ձևավորումը [1]: 

Քանի որ անձի արժեքային կողմնորոշումների ձևավորման 

կարևոր շրջանը կրտսեր դպրոցական տարիքն է, ուստի այդ տարիքում 

առավել կարևորվում է այս հիմնախնդիրը: Ազնիվ, հայրենասեր 

քաղաքացի և սերունդ ձևավորելու հիմքերը հենց այս տարիքից են 

դրվում: Եվ երեխայի արժեքների ձևավորման գործընթացում չափազանց 

մեծ ու կարևոր, անգնահատելի է դառնում տարրական դպրոցի ուսուցչի 

դերը: Ինչպիսի արժեքների կրող է տարրական դպրոցի այսօրվա 

ուսուցիչը, այդպիսին էլ կլինի այսօրվա կրտսեր դպրոցականը, և, 

բնականաբար, այդպիսին կլինի վաղվա հասարակությունը: Ապագան 

կերտում է այսօրվա ուսուցիչը, և ապագան փոխելու համար պետք է 

փոխել նաև արժեքները: Այսօրվա սովորողին այլ արժեքներ են 

անհրաժեշտ՝ համամարդկային, համագործակցային: Այդ հիմքերը 

դրվում են ընտանիքում, դպրոցում, հասարակության մեջ: Այսօր և 

արդեն մեկուկես տասնամյակ դրանք՝ որպես պարտադիր պահանջ, 

կազմում են կրթության բովանդակության որոշակի մասը: 

Տարրական դպրոցում դասավանդվող յուրաքանչյուր առարկա 

կրտսեր դպրոցականի արժեհամակարգի ձևավորման գործընթացում 

որոշակի մասնաբաժին ունի: Տարրական դպրոցի ուցուցչի 

(ուսուցիչների) առջև կանգնում է իր առարկայի չափորոշչային 

պահանջներին համապատասխան՝ սովորողի անձի 

դաստիարակության, արժեքների համակարգի ձևավորման բարդ 

խնդիրը: Առարկայական չափորոշիչների «Արժեքային համակարգ» 

բաղադրատարրերում առկա են համամարդկային, քրիստոնեական և այլ 

արժեքներ, որոնք այդպես էլ կմնան թղթի վրա, եթե պրակտիկ 
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ուսուցիչներն ու մենք՝ մանկավարժներս, ովքեր ուսուցիչներ են 

պատրաստում վաղվա համար, չբացահայտենք դրանց իրականացման 

ուղիներն ու մեխանիզմները:  

Այսպես, օրինակ, «Պետական կրթական չափորոշիչ» 

փաստաթղթում ասվում է, որ տարրական դպրոցի «Հայոց լեզու և 

գրականություն» ուսումնական բնագավառի «Արժեքային համակարգ» 

բաղադրատարրով կարևորվում է, որ՝  

սովորողը՝  

 գիտակցի մայրենի լեզվի և ազգային պատկանելության սերտ կապը, 

 տեսնի, ճանաչի, զգա գեղեցիկը: 

«Օտար լեզուներ» ուսումնական բնագավառի «Արժեքային 

համակարգ» բաղադրատարրով՝  

սովորողը՝ 

 գիտակցի այլ լեզուների նշանակությունը՝ որպես այլ երկրի ու 

ժողովրդի մասին տեղեկություն ստանալու գործոն:  

«Մաթեմատիկա» բնագավառի «Արժեքային համակարգ» 

բաղադրատարրի արդյունքում՝  

սովորողը պետք է՝ 

 գիտակցի սեփական մտքերը ճիշտ ձևակերպելու, ուրիշների մտքերը 

հասկանալու կարևորությունը: 

«Շախմատ» ուսումնական առարկայի արժեքային համակարգը 

կօգնի, որ կրտսեր դպրոցականը՝  

 գիտակցի և արժևորի շախմատի դերը երևակայության, 

տրամաբանական մտածողության, կամային որակների, դժվարին 

իրավիճակներում կողմնորոշվելու կարողությունների ձևավորման և 

զարգացման գործում, 

 գնահատի արդարությունն ու ազնվությունը, 

 կարևորի ուշադիր և կենտրոնացված աշխատանքը, 

 գիտակցի համագործակցված աշխատանքի կարևորությունը և այլն 

[1]: 

 Արժեքների ձևավորման գործընթացն ինքնին հանգում է 

բարոյական որակների ձևավորմանը: Բարոյականությունը արժեքների 

հիմնասյունն է: Ուստի տարրական դասարաններում խիստ 

կարևորվում է բարոյական որակների ձևավորումը ուսումնական 

տարբեր առարկաների, ժողովրդական բանահյուսության, հեքիաթների, 

առակների, շուտասելուկների, մանկական նկար - 

ստեղծագործությունների, երգերի, ձեռագործ աշխատանքների, նաև 

խաղերի միջոցով [2]: Երեխան սովորում է հարգել տոները, 
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հիշատակները, հիշարժան իրադարձությունները, որոնք նրա համար 

արդեն դառնում են արժեք: Շատ ստեղծագործություններ երեխայի 

համար ունենում են դաստիարակչական, ճանաչողական արժեք: Եթե 

ուսուցիչը դասավանդման գործընթացում հաճախադեպ անդրադառնա 

բարոյադաստիարակչական նշանակություն ունեցող 

ստեղծագործություններին, որոնք արժևորվում են հատկապես 

բարոյական որակների ձևավորման առումով, ապա, փորձը փաստում է, 

որ դա զգալի ներգործական ուժ կունենա: Ճիշտ ընտրված 

ստեղծագործությունները, զրույցները, արտադասարանական 

միջոցառումները կդաստիարակեն կրտսեր դպրոցականներին, կօգնեն 

խուսափել սխալներից և քայլել ազնիվ ու ճշմարիտ ճանապարհով [3]: 

Այստեղ տեղին է հիշել մեծն Շեքսպիրին. «Ոչինչ լավ կամ վատ չի լինում, 

ամեն ինչ կախված է նրանից, թե ինչպես ենք դրան վերաբերվում»: Երբ 

մենք հիշյալ որակները ձևավորում ենք երեխայի մոտ, երբ երեխան 

ընդունում է այդ որակները, արդեն նրա համար դրանք դառնում են 

արժեքներ:  

 Արժեհամակարգն այն առանցքն է, որի վրա հենվում է ցանկացած 

երկրի կրթության համակարգը, ուստի նրանով է պայմանանավորված 

վաղվա քաղաքացու բարեկեցությունը: Եկեք հենց տարրական դպրոցից 

այդ բարեկեցության հիմքերը դնենք:  
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УДК 378                                                          ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВЫСШАЯ ШКОЛА. 

ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ КАДРОВ 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕНОМЕНА ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Селицкий И. А., Стерхова Н. С. 

 
Одной из наиболее часто применяемых технологий в 

профессиональном образовании является проблемное обучение, которое 

стимулирует самореализацию обучающихся через мыслительную и 

познавательную деятельность, направленную на решение реальной 

проблемы в процессе обучения. Вообще, под проблемным обучением 

понимается такая организация учебных занятий, которая предполагает 

создание (под руководством преподавателя) проблемных ситуаций и 

активной самостоятельной деятельности обучающихся по их разрешению, 

в результате чего происходит творческое овладение знаниями, навыками, 

умениями и развитие мыслительных способностей. 

Ключевые слова: феномен, проблемное обучение, характеристика, 

ситуации, концепция, педагогика.  

 

«ԽՆԴՐԱՀԱՐՈՒՅՑ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ» ԵՐԵՎՈՒՅԹԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ 

Սելիցկի Ի. Ա., Ստերխովա Ն. Ս. 

 

 Մասնագիտական կրթության մեջ ամենահաճախակի 

օգտագործվող տեխնոլոգիաներից է խնդրահարույց ուսուցումը, որը 

խթանում է սովորողի  ինքնաիրացումը մտավոր և ճանաչողական 

գործունեության միջոցով՝ ուղղված կրթության ընթացքում իրական 

խնդրի լուծմանը: Ընդհանրապես, խնդրահարույց կրթությունը 

ընդունվում է որպես ուսուցողական պարապմունքների այնպիսի 

կրթության կազմակերպում, որը ենթադրում է (ուսուցչի 

ղեկավարությամբ) խնդրահարույց իրավիճակների ստեղծում  և 

ծավալում է սովորողների ակտիվ ինքնուրույն գործունեություն՝ դրանց 

լուծման համար, ինչի արդյունքում տեղի է ունենում գիտելիքների, 

հմտությունների, կարողությունների ստեղծագործական յուրացում և 

մտավոր ունակությունների զարգացում:    

 Հանգուցային բառեր. երևույթ, խնդրահարույց կրթություն, 

բնութագիր, իրավիճակներ, հայեցակարգ, մանկավարժություն:  
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CHARACTERISTIC OF THE PHENOMENON OF PROBLEM TRAINING 

Selitsky I. A. , Sterkhova N. S. 

 

One of the most frequently used technologies in vocational education is 

problem training, which stimulates self-realization of students through 

thought and cognitive activity aimed at solving a real problem in the learning 

process. In general, problem training is understood as the organization of 

training sessions, which involves the creation (under the guidance of the 

teacher) of problem situations and the active independent activity of students 

to solve them, as a result of which creative mastery of knowledge, skills, 

abilities and development of thinking abilities takes place. 

Keywords: phenomenon, problem training, characteristics, situations, 

conception, pedagogy. 

 

Современная цель образования – это воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентностного  

гражданина России. В новой парадигме образования основной миссией 

признается самореализация личности в рамках субъекта активного 

творческого, познавательного и деятельного развития. В свете новых 

образовательных стандартов особую актуальность приобретает обучение 

самостоятельному выявлению и решению проблем.  
Актуальность использования проблемного обучения заключается в 

том, что оно, в отличие от традиционного, доставляет обучающимся 

радость самостоятельного поиска и открытия и, что самое главное, 

обеспечивает развитие их познавательной деятельности.  

Проблемное обучение как творческий мыслительный процесс 

представляется в виде решения нестандартных научно-учебных задач 

нестандартными методами.  

В. Оконь под проблемным обучением понимает «совокупность 

таких действий, как организация проблемных ситуаций, формулирование 

проблем, оказание ученикам необходимой помощи в решении проблем, 

проверка этих решений и, наконец, руководство процессом 

систематизации и закрепления приобретенных знаний» [1]. 

На основе обобщения практики и анализа результатов 

теоретических исследований М. И. Махмутов дает следующее 

определение понятия: «проблемное обучение – это тип развивающего 

обучения, в котором сочетаются систематическая самостоятельная 
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поисковая деятельность учащихся не с усвоением готовых выводов науки, 

а с самостоятельным поиском знаний» [2]. 

Сущность проблемного обучения И. Я. Лернер видит в том, что 

«учащийся под руководством учителя принимает участие в решении 

новых для него познавательных и практических проблем в определенной 

системе, соответствующей образовательно-воспитательным целям», то 

есть «проблемное обучение рассматривается не как механическое 

сложение деятельности преподавания и учения, а как диалектическое 

взаимодействие и взаимосвязь этих двух деятельностей» [3]. 

Психологической основой концепции проблемного обучения стала 

теория мышления как продуктивного процесса, выдвинутая                       

С. Л. Рубинштейном, который отмечал: «Человеческое бытие есть 

непрерывное взаимодействие субъекта с объектом, осуществляющееся в 

форме целесообразной предметно-преобразующей деятельности субъекта. 

Объекты деятельности не даны человеку в завершенном и готовом виде. 

Они всегда содержат в себе определенные внутренние противоречия, 

проблемы, задачи, которые объект должен разрешить в процессе их 

практического и мысленного преобразования» [4].  

Предметный мир, таким образом, открывается человеку как 

исполненный проблемностью. Это и вызывает необходимость в 

мышлении. 

В проблеме, по словам С. Л. Рубинштейна, – «имеются неизвестные, 

как бы незаполненные места. Для их заполнения, для превращения 

неизвестного в известное необходимы соответствующие знания и способы 

деятельности, которые у человека поначалу отсутствуют. Необходимость 

поиска этих знаний и способов выражается в познавательной потребности 

субъекта. Без осознания и переживания такой необходимости процесс 

мышления невозможен. Будучи же осознанной в таком качестве, 

познавательная потребность побуждает мыслительную активность 

человека» [4]. 

В кратком психологическом словаре «проблему» рассматривают как 

осознание субъектом невозможности разрешить трудности и 

противоречия, возникшие в данной ситуации, средствами наличного 

знания и опыта [5]. 

В словаре по образованию и педагогике «проблема» трактуется как 

«практический или теоретический вопрос, требующий своего разрешения; 

неопределенность или противоречие, возникающее в процессе познания, 

возникающее в данной ситуации средствами наличного знания и опыта. 



198 

 

Переходная форма в развитии знания от эмпирического к теоретическому, 

возникающая из фактов, вступающих в противоречие с предметной 

деятельностью [6]. 

Основными составляющими проблемного обучения являются 

«учебная проблема», «проблемная ситуация», «проблемная задача». 

Главной составляющей проблемного обучения является учебная 

проблема. 

Учебная проблема – «форма реализации принципа проблемности в 

обучении. Учебная проблема – явление субъективное и существует в 

сознании в идеальной форме, в мысли, так же как любое суждение, пока 

оно не станет логически завершенным. Задача – явление объективное, для 

ученика она существует с самого начала в материальной форме, и 

превращается задача в субъективное явление лишь после ее восприятия и 

осознания» [7]. 

Основными элементами учебной проблемы являются «известное» и 

«неизвестное» (нужно найти «связь», «отношение» между известным и 

неизвестным). К выдвигаемой проблеме предъявляются требования, 

невыполнение которых затрудняет создание проблемной ситуации. 

1. Проблема должна быть доступной пониманию обучающихся. 

Она должна быть сформулирована в известных учащимся терминах, 

чтобы все или, по крайней мере, большинство учеников уяснили 

сущность поставленной проблемы и средства для ее решения. 

2. Выдвигаемая проблема должна быть посильной. Если 

выдвинутую проблему большинство обучающихся не сможет решить, 

придется или затратить слишком много времени, или решать ее самому 

учителю; то и другое не даст должного эффекта. 

3. Формулировка проблемы должна заинтересовать обучающихся. 

Развлекательность формы нередко способствует успеху решения 

проблемы. 

4. Выдвигаемая проблема должна следовать из контекста 

обучающего материала [8]. 

Постановка учебной проблемы осуществляется в несколько этапов:  

а) анализ проблемной ситуации;  

б) осознание сущности затруднения – видение проблемы;  

в) словесная формулировка проблемы. 

Любая проблема начинается, в первую очередь, с правильной и 

четкой формулировки, а процесс еѐ решения может осуществляться в трех 

вариантах: 
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1. У решающего нет никакого прежнего опыта. Субъект идет путем 
проб и ошибок до тех пор, пока одна из проб более или менее случайно не 

приведет к решению проблемы. 

2. У обучающегося имеются некоторые формулы, схемы и другие 

виды опыта. Решение происходит непосредственно в форме узнавания в 
предложенной ситуации по одной из имеющихся схем. 

3. У обучающегося имеется некоторый опыт, но опыт этот во всей 

его совокупности не позволяет ему решить данную проблему. Решение 

создается на основе анализа условий задачи специально для данного 
случая, создается новая, не имевшаяся ранее схема действий [8]. 

Логика решения учебной проблемы охватывает следующую 

последовательность действий:  

а) составление плана решения проблемы (обязательно план 

включает в себя выбор вариантов решения);  

б) выдвижение предположения и обоснование гипотезы (возникает 

в результате «мысленного забегания вперед»);  

в) доказательство гипотезы (осуществляется путем выведения из 

гипотезы следствий) проверяется;  

г) проверка решения проблемы (сопоставление цели, требования 

задачи и полученного результата, соответствие теоретических выводов 

практике);  

д) повторение и анализ процесса решения [9]. 

Подтверждением грамотного решения учебной проблемы является: 

еѐ преодоление – результат, полученный в ходе активного мыслительного 

процесса, при котором отбрасываются неверные гипотезы и выбираются 

правильные, обоснованные. 

Основной дидактический прием активизации мыслительной 

деятельности обучающихся при решении учебной проблемы – «создание 

проблемной ситуации, имеющей форму познавательной задачи, 

фиксирующей некоторое противоречие в ее условиях и завершающейся 

вопросом (вопросами), который это противоречие объективирует» [10]. 

Неизвестным является ответ на вопрос, разрешающий противоречие. 

Преимущество заключается в том, что при решении проблемы 

учащийся активно мыслит. А это приводит не только к прочности и 

глубине знаний, приобретенных самостоятельно, но и к ценнейшему 

качеству ума – умению ориентироваться в любой ситуации и 

самостоятельно находить пути решения любой проблемы. 
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В таблице 1 приведем действия педагога и обучающихся на занятии 

с использованием технологий проблемного обучения по этапам.  

Подготовленность обучающегося к проблемному обучению 

определяется умением увидеть выдвинутую учителем проблему, 

самостоятельно сформулировать ее и найти пути решения. 

Таким образом, под проблемным обучением следует понимать 

такой процесс, который может быть представлен как решение 

обучающимися нестандартных научно-учебных задач нестандартными 

методами. Включение обучающихся в данный процесс позволяет им 

учиться преодолевать и решать учебные проблемы, основными 

элементами которых являются «известное» и «неизвестное». В ходе 

решения учебных проблем обучающемуся нужно найти «связь», 

«отношение» между известным и неизвестным.  

Таблица 1 

Действия педагога и обучающихся на занятии с использованием 

технологий проблемного обучения (по этапам) 
Действия учителя Действия учащегося 

Создает проблемную 

ситуацию 

Осознает противоречия в изучаемом 

явлении 

Организует размышления 

над проблемой и ее 

формулировкой 

Формулирует проблему 

Организует поиск гипотезы 

–предположительного 

объяснения противоречий в 

материале, ситуации 

Выдвигает гипотезы, объясняющие 

противоречия, причины явления 

Организует проверку 

гипотезы 

Проверяет гипотезы в эксперименте, 

решении задач, анализе и т.д. 

Организует обобщение 

результатов, получение 

выводов и их применение 

Анализирует результаты, делает выводы, 

применяет полученные знания. 

 

Преимущество постановки учебной проблемы заключается в том, 

что при ее решении обучающийся активно мыслит, что приводит не 

только к прочности и глубине знаний, приобретенных самостоятельно, но 

к умению ориентироваться в любой ситуации и самостоятельно находить 

пути решения любой производственной проблемы. 
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УДК 377                                                               ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ И СРЕДНЕЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА РОССИЙСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В СПО В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Симонян М. А., Ипполитова Н. В. 
 

В статье рассматриваются проблемы повышения качества 

профессионального образования студентов в ОО СПО. Приводятся 

результаты исследования обозначенной проблемы по вопросам: как 

оценивается уровень образования, полученного в ОО СПО, каковы 

причины, препятствующие повышению его качества; каковы пути 

повышения качества среднего профессионального образования и др. 

Ключевые слова: качество образования, среднее профессиональное 

образование (СПО), качество среднего профессионального образования, 

образовательная организация среднего профессионального образования 

(ОО СПО). 
 

ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ 

ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ 

Սիմոնյան Մ. Ա., Իպոլիտովա Ն. Վ. 
 

 Հոդվածում դիտարկվում են ուսանողների մասնագիտական 

կրթության որակի բարձրացման խնդիրները միջին մասնագիտական 

կրթության կրթական կազմակերպություններում (ԿԿ ՄՄԿ): Բերվում են 

առաջադրված խնդրի ուսումնասիրության արդյունքները հետևյալ 

հարցերով. ինչպես է գնահատվում ձեռք բերված կրթության 

մակարդակը ՄՄԿ ԿԿ-ում, որոնք են  դրանց որակը բարձրացնելու 

խոչընդոտների պատճառները, որոնք են միջին մասնագիտական 

կրթության որակի բարձրացման ուղիները և այլն:  

 Հանգուցային բառեր. կրթության որակ, միջին մասնագիտական 

կրթություն (ՄՄԿ), միջին մասնագիտական կրթության որակ, միջին 

մասնագիտական կրթության կրթական կազմակերպություն  (ՄՄԿ ԿԿ): 
 

THE PROBLEM OF IMPROVING THE QUALITY OF RUSSIAN 

EDUCATION IN SPO IN MODERN CONDITIONS 

Simonyan M. A., Ippolitova N. V. 
 

The article deals with the problems of improving the quality of 

vocational education of students of secondary vocational education. The results 
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of the study of the identified problem on the issues are highlighted: how to 

assess the level of education received in an educational organization, what are 

the reasons that prevent the improvement of its quality; what are the ways to 

improve the quality of secondary vocational education, etc. 

Keywords: quality of education, secondary professional education 

(SPO), quality of secondary vocational education, educational organization of 

secondary professional education (SPO). 

 

Актуальность темы данной статьи обусловлена тем, что в условиях 

формирующейся новой образовательной среды в России возрастает 

необходимость повышения конкурентоспособности учреждений 

образования, а у потребителей образовательных услуг усиливается 

потребность получить более качественную услугу. Одним из наиболее 

перспективных направлений повышения качества образования на всех 

уровнях является повышение конкурентоспособности образовательных 

учреждений на основе применения независимой оценки, что может 

осуществляться с применением социологических исследований. 

Среднее профессиональное образование (СПО) выступает как 

важная составная часть российского образования. Оно развивается как 

относительно самостоятельный элемент в системе непрерывного 

образования и призвано удовлетворять потребности личности, общества и 

государства в получении профессиональной квалификации специалиста 

среднего звена. В структуре качества профессионального образования 

одной из ведущих составляющих является качество профессиональной 

подготовки выпускника учебного заведения, при этом качество 

подготовки будущего специалиста обеспечивается качеством 

образовательного процесса, осуществляемого в образовательной 

организации. Качество образования как один из фундаментальных 

элементов качества жизни нельзя рассматривать только в узком смысле 

как количество и уровень знаний и навыков, получаемых обучающимися 

в образовательном процессе. 

 Качество образования включает в себя также такие моменты, как: 

 социальная престижность – способность образования 

обеспечивать социальную адаптацию и социальный рост гражданина, 

служить реальным социальным лифтом; 
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 социальная доступность – возможность для каждого гражданина 

получить качественное образование любого уровня по той специальности, 

которая соответствует его способностям;  

 социальное равенство – примерное единство качества 

образования во всех географических и социально-экономических 

регионах страны, причем независимо от уровня доходов обучающихся;   

 социальная востребованность образования – возможность для 

людей, получивших соответствующее образование, найти работу по своей 

специальности [1]. 

Если понимать качество образования как широкое комплексное 

понятие, а не сводить его лишь к качеству самих знаний, то станет 

очевидным фундаментальное значение этого компонента качества жизни, 

особенно в современном информационном обществе [2]. 

Потенциал образовательного учреждения, его возможности в 

области образовательной деятельности, заключены в способности 

обеспечить качество образования, то есть создать соответствующие 

условия, учебно-воспитательную среду, материальную базу, финансовое и 

информационное обслуживание. Следовательно, в образовательном 

учреждении должна быть создана современная система обеспечения 

качества образования, которая будет представлять собой совокупность 

средств и технологий, гарантирующих достижение таких образовательных 

результатов, которые отвечают заданным нормативам, критериям, 

стандартам и запросам потребителей. Важным при этом является 

своевременное получение объективной информации о том, как оценивают 

качество образования непосредственные участники процесса 

профессиональной подготовки [3]. 

Для решения поставленной задачи мы решили провести 

исследование, в котором приняли участие студенты СПО 3 курса 

Шадринского финансово-экономического колледжа. Была подготовлена 

анкета, в которую были включены следующие вопросы: 

1. Как вы оцениваете качество полученного вами профессионального 

образования? 

2. Знаете ли Вы о национальном проекте в сфере образования? 

3. Необходим ли государственный контроль за качеством СПО? 

4. Как вы считаете, каковы причины, препятствующие повышению 

качества СПО?  
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5. Каковы, на ваш взгляд, возможные пути повышения качества СПО? 

6. Удовлетворены ли вы качеством СПО? 

7. Насколько обучение в ОО СПО обеспечивает социальную 

адаптацию? 

 Результаты оказались следующими: 

1. Большая часть респондентов (49%) - оценили качество 

полученного ими профессионального образования как среднее, 

34% - как высокое, 11% считают его низким, 6% респондентов 

затруднились ответить. 

2. Большая часть опрошенных впервые услышала о национальном 

проекте в сфере образования (54%), «что-то слышали» - 32% 

респондентов, и только 14 % знают о проекте. 

3. При ответе на третий вопрос большая часть опрошенных (67%) 

признают необходимым государственный контроль за качеством 

среднего профессионального образования; 25% не считают его 

необходимым; 8% респондентов затруднились однозначно ответить 

на вопрос. 

4. При выяснении причин, препятствующих повышению качества 

среднего профессионального образования, 45% опрошенных 

(большая часть респондентов) считает, что повышению качества 

среднего профессионального образования, главным образом, 

препятствует нехватка в ОО СПО квалифицированных педагогов. 

Вторым по значимости фактором по данным опроса является 

низкий уровень информационно-технического оснащения 

образовательного процесса (38%). Следующим по значимости 

фактором назван недостаток в ОО СПО финансовых средств (17%). 

Таким образом, можно сказать, что основной причиной, 

препятствующей повышению качества образования, респонденты 

считают нехватку квалифицированных педагогических кадров. 

5. По поводу возможных путей повышения качества среднего 

профессионального образования респонденты расставили акценты 

следующим образом: 

- увеличение финансирования системы СПО – 48%, 

- улучшение материально - технического обеспечения 

образовательного процесса в ОО СПО – 31%, 

- повышение заработной платы преподавателей –19%, 

- другие варианты – 2%. 
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Итак, анализ ответов на данный вопрос показывает, что большая 

часть опрошенных связывает решение проблемы повышения качества 

профессионального образования с вложением дополнительных средств в 

данную сферу жизни общества. 

6. На вопрос об удовлетворенности качеством СПО только 11% 

респондентов полностью удовлетворены качеством образования, 

большая же часть опрошенных (58%) заявили о 

неудовлетворенности качеством своей профессиональной 

подготовки. Из тех, кто не так однозначно определил свою 

позицию, качеством своего образования скорее удовлетворены, чем 

нет 14%, и 17% скорее не удовлетворены.  

7. Анализ ответов на седьмой вопрос показывает, что большая часть 

респондентов (48%) считают, что обучение в ОО СПО не 

обеспечивает достаточный уровень социальной адаптации 

обучающимся; 35% опрошенных отметили, что выходят в жизнь 

социально-адаптированными после окончания учреждения 

среднего профессионального образования; 17% респондентов не 

смогли определиться с однозначным ответом. 

Таким образом, полученные результаты дают возможность сделать 

интересные практические выводы об отношении обучающихся к системе 

среднего профессионального образования в РФ: большая часть 

опрошенных признает необходимым осуществление государственного 

контроля за качеством СПО; оценила качество полученного ими 

профессионального образования как среднее; в качестве основной 

причины, препятствующей повышению качества образования, 

респонденты называют нехватку квалифицированных педагогических 

кадров, отмечая при этом значимость таких причин, как недостаточность 

финансирования; в числе возможных путей повышения качества СПО 

респонденты отметили: увеличение финансирования системы СПО, 

улучшение материально-технического обеспечения образовательного 

процесса в ОО СПО, повышение заработной платы преподавателей и др. 

Учет результатов проведенного исследования позволит определить 

пути совершенствования системы СПО и повышения его качества. 
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УДК 371                                                                                                                   ПЕДАГОГИКА 
 

ИНФОГРАФИКА КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

УЧЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Старцева М. А. 

 

 В статье дается понятие инфографики, рассматриваются 

принципы, характеристики, критерии качества инфографики как 

эффективного средства визуализации учебной информации. Выделяются 

основные этапы создания инфографики. 

Ключевые слова: инфографика, визуализация информации, 

графический способ подачи информации, зрительная и ассоциативная 

память, средство коммуникации. 

 

ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐԸ  ՈՐՊԵՍ ԿՐԹԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ 

ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԵՍՈՂԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Ստարցևա Մ. Ա. 

 

Հոդվածում բացատրվում է տեղեկագրության գաղափարը, 

դիտարկվում են սկզբունքները, բնութագրերը, տեղեկագրության որակի 

չափանիշները՝ որպես կրթական տեղեկատվության տեսողական 

արդյունավետ միջոց: Ներկայացված են տեղեկագրության ստեղծման 

հիմնական փուլերը: 

Հանգուցային բառեր. տեղեկագրություն, տեսողական 

տեղեկատվություն, տեղեկատվության մատուցման գրաֆիկական 

միջոց, տեսողական և ասոցիատիվ հիշողություն, հաղորդակցման 

միջոց:  

 

INFOGRAPHICS AS EFFECTIVE TOOLS FOR VISUALIZATION OF THE 

EDUCATIONAL INFORMATION 

Startseva M. A. 
 

The article gives the concept of infographics, discusses the principles, 

characteristics, quality criteria of infographics as an effective means of 

visualization of educational information. The main stages of infographics 

creation are highlighted. 
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Keywords: infographics, visualization of information, graphic way of 

presenting information, visual and associative memory, means of 

communication. 

 

Предисловие. Инфографика (от лат. informatio – осведомление, 

разъяснение, изложение и др., –греч. γραφικός – письменный, от γράφω – 

пишу) – это графический способ подачи информации, данных и знаний, 

целью которого является быстро и чѐтко преподносить сложную 

информацию [5]. 

Инфографика – это инструмент коммуникации во всех сферах 

человеческого бытия, особенно востребована в журналистике, статистике, 

рекламе, бизнесе, науке, в последние годы актуальна и в образовании. 

Современная педагогика выделяет ряд проблем, связанных с данной 

темой.  

Во-первых, в процессе обучения необходимо качественно усвоить 

огромный объѐм информации. Поток информации, обрушивающийся на 

обучающегося, приводит к возникновению проблем восприятия и 

обработки поступающих данных. Мы сегодня живем в информационно 

насыщенном мире, информация обновляется каждую секунду. 

Статистические данные говорят о том, что объем информации, которую 

обычный человек в XVIII веке воспринимал за целую жизнь, сегодня 

соответствует информационной ленте крупного новостного портала всего 

за 2–3 дня. В условиях информационной перенасыщенности появилась 

потребность максимально лаконичного и быстрого изложения большого 

объема информации, создания условий эффективного и комфортного 

восприятия и переработки информационных данных, передачи 

обучающемуся знаний, идей и указаний в новых формах. Одним из 

методов, позволяющим работать с возрастающим потоком учебной и 

научной информации, а также реализовывать приемы совместной 

деятельности участников образовательного процесса, является прием 

визуализации информации посредством инфографики. 

Во-вторых, изменилась сама психология восприятия информации 

человеком, образовательный процесс сегодня осуществляется с 
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поколением визуалов. Педагоги и психологи, как в России, так и за 

рубежом акцентируют внимание на появлении нового стиля работы с 

информацией у современных студентов и школьников. Молодежь 

воспринимает изучаемый материал очень быстро и в другом объеме. 

Дети, выросшие в эпоху информационно - коммуникационных 

технологий, по-другому смотрят на мир. Их восприятие – не 

последовательное и не текстовое. Они видят картину в целом и 

воспринимают информацию по принципу клипа. Для современной 

молодежи свойственно клиповое мышление в виде коротких ярких 

графических изображений с минимальным количеством текста. 

Развитию поколения визуалов способствовал и доказанный 

психофизиологический факт, что образная информация воспринимается 

легче и лучше, чем печатный текст. Всего 1/10 секунды нужна, чтобы мозг 

мог обработать наглядный образ и связать его со смыслом. Человек 

запоминает 20% прочитанного текста и 80% увиденного образами [4]. 

Современные исследователи отмечают, что в настоящее время в 

средствах коммуникации происходит переход от вербальной передачи 

информации к визуальному ее отображению, это приводит к появлению 

новых направлений и технологий визуализации, позволяющих по-иному 

организовать обучающую среду.  

Актуальность вышеуказанных проблем привела к возможности 

рассмотрения инфографики как эффективного средства визуализации 

учебной информации.  

Основное содержание статьи. Термин «инфографика» 

расшифровывается, как инструмент преподнесения информации в 

лаконичной, компактной, емкой и понятной форме. Это один из видов 

альтернативного представления информации посредством кратких 

текстов, сопровождающихся ассоциативными аллегорическими образами, 

зарисовками, пиктограммами, символами, миниатюрными 

изображениями, разнообразными видами диаграмм, схем, графиков и 

других приемов визуализации.  

Основной целью инфографики является совершенствование 

процесса восприятия информации, объяснение сложной информации в 
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простых образах, а также передача данных в компактном и интересном 

сообщении, которое выглядит привлекательнее, в сравнении с обычным 

текстом. 

Инфографика способна не только организовать большие объѐмы 

информации, но и более наглядно показать соотношение предметов и 

фактов во времени (демонстрация хронологии времени с помощью тайм-

линии), в пространстве (местоположение на карте), а также 

продемонстрировать иерархию или сравнение каких-либо данных, 

например, результатов статистических показателей, аналитических 

результатов, технических характеристик, параметров и т. п. 

История развития инфографики уходит своими корнями в глубокую 

древность. Первые примеры инфографики представлены в наскальной 

живописи древних племен задолго до нашей эры. Значительное развитие 

инфографики произошло в период картографии при появлении и 

составлении географических карт. Ярким примером инфографики 

считаются дневники великого художника, философа, изобретателя 

Леонардо да Винчи, в которых он образно представлял механизмы работы 

своих изобретений и комментировал их краткими поясняющими 

текстами. Основной сферой развития инфографики являются СМИ, где 

она приобрела характер базовой формы представления визуальной 

информации [1]. 

Одним из отцов современной инфографики считается Эдвард Тафти 

– автор нескольких основополагающих работ по информационному 

дизайну, создавший базовую концепцию инфографики, теорию 

«визуальной аргументации» и большую коллекцию инфографических 

примеров в книге «Визуальное представление больших объемов 

информации» [5, 6]. 

В образовании инфографика с 1960-х годов предложена как форма 

эффективного обучения Л. Р. Хаббардом. Им разработан обучающий курс 

«Руководство по основам обучения», в котором рекомендуется при 

изучении теоретического материала делать поясняющие зарисовки этого 

материала, что позволяет увидеть и осознать связи и зависимости 

компонентов изучаемой информации. 
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Итак, инфографика – явление далеко не новое, она сопровождала нас 

в разные времена, в разных областях и сегодня отличается лишь качеством 

исполнения, при этом, не изменив свою информативно-аналитическую 

функцию. Применение в учебном процессе вычислительной техники, 

телекоммуникационных и компьютерных технологий, дало новый 

импульс развитию инфографики как эффективному средству 

визуализации учебной информации. 

Элементы инфографики: краткий текст-пояснение, схемы, 

изображения, графики, диаграммы, таблицы, блок-схемы, тайм-линии, 

карты, видео-фрагменты, инфографические миниатюры - пиктограммы, 

иконки, указатели. 

Классификация инфографики по разным основаниям: 

• существуют различные жанры инфографики: инструкция, 

информационный плакат, памятка, статистические исследования, 

путеводители и др.; 

• по способу отображения выделяют статичную и динамическую 

инфографику; 

• по типу источника информации:  

 аналитическая инфографика – инфографика, подготавливаемая по 

результатам аналитических материалов; 

 новостная инфографика – инфографика, подготавливаемая под 

конкретную новость в оперативном режиме; 

 инфографика реконструкции – инфографика, использующая за 

основу данные о каком-либо событии, воссоздающая динамику событий в 

хронологическом порядке. 

В целом инфографика направлена на визуальное восприятие и 

закрепление образов, задействует зрительную и ассоциативную память 

пользователя. Она наглядно и просто демонстрирует сложные процессы. 

При этом только хорошо организованная и эмоционально окрашенная 

информация переходит в качественное знание. Как сделать так, чтобы 

инфографика принесла максимум эффекта в обучение. Ведь неграмотно 

представленный графический материал может спровоцировать 

совершенно обратный от ожидаемого эффект. Если бездумно представить 



213 

 

в лекции картинки, Вы не добьетесь усвоения и запоминания учебного 

материала. Кроме того, качество графики – тоже немаловажный элемент в 

процессе производства учебного контента [3]. Таким образом, правильно 

выполненная инфографика представляет собой законченный 

информационный блок, который можно усвоить самостоятельно, без 

чьей-либо помощи, причѐм весьма эффективно [4]. 

Основная цель инфографики: увидел и понял. 

Основные принципы инфографики: 

• содержательность (отражает историю, сюжет, информационно 

законченный блок, план); 

• смысл (усиливается, когда есть элементы сравнения, сопоставления, 

логические переходы); 

• дизайн (не имеет первостепенного значения, но должен обеспечивать 

эстетичность, привлекательность и легкость восприятия; доказано, что 

цветные образы усиливают убедительность представленной 

информации); 

• аллегории (понятия и идеи в художественных образах, ассоциации, 

метафоры позволяют обеспечить убедительность, способствуют 

привлечению внимания, лучшему пониманию и запоминанию). 

Этапы создания инфографики: 

1. Выбор темы и цели инфографики (тема должна заинтересовывать, 

например, можно использовать тему-вопрос, ответ на который будет 

предложен в инфографике). 

2. Сбор информации (из разнообразных, но достоверных источников). 

3. Систематизация информации (отбор значимой, обобщение, сжатие). 

4. Разработка структуры (логика, связь и соподчиненность 

информационных блоков). 

5. Дизайнерское оформление (можно использовать компьютерные 

программы для работы с готовыми инфографическими шаблонами). 

Четкая и понятная структура – базовая основа и ключ к успеху 

инфографики. Благодаря хорошей структуре можно правильно 

организовать информацию, управлять ходом изложения и обеспечить 

целостность всех фактов. 
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Основные характеристики, которые влияют на доступность 

структуры для восприятия: 

• количество информации (не должно быть слишком много или мало); 

• классификация информации – различные классификации требуют 

использования соответствующих визуальных форматов. Существует пять 

основных способов систематизации информации:  

- по местоположению;  

- по алфавиту;  

- в хронологическом порядке;  

- по категориям;  

- в иерархическом порядке; 

• размеры информации (выделение главной информации цветом, 

шрифтом, размером и т. п.). 

• наличие маршрута необходимо для логической связи информационных 

блоков, т.к. инфографика предполагает наличие динамики, потока 

действия или мысли, показывающих развитие основной идеи. Маршрут 

может задаваться цифрами, стрелками, переходами [2]. 

В своей основе хорошая структура должна выполнять следующие 

функции: 

• обеспечивать понимание представленной информации; 

• способствовать быстрому восприятию и запоминанию; 

• раскрывать логическую связь и скрытые закономерности; 

• делать акцент на основных моментах и выводах. 

Признаки плохой структуры в том, что она: 

• маскирует информацию; 

• запутывает факты; 

• мешает осмыслению. 

Качества инфографики и требования к ним: 

• информативность – инфографика должна содержать объемную важную 

смысловую информацию; 

• достоверность – должны использоваться научные и только 

проверенные, достоверные источники; 

• лаконичность – максимальная краткость и ясность; 
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• доступность – раскрывает скрытые закономерности и подчеркивает 

основные моменты; 

• логичность – демонстрируется взаимосвязь, соподчиненность, 

зависимость представленных в инфографике элементов; 

• аргументированность – используются статистические данные, 

интересные факты, результаты анализов, примеры, сравнения и т.п.; 

• привлекательность – применяются красочные иллюстрации, 

метафоричные и аллегоричные образы, разнообразные цвета, размеры 

и формы для представления развития инфографического сюжета.  

Заключение. Качественно созданная инфографика играет важную 

роль в обучении, позволяя донесение объемной сложной информации 

быстрым и понятным способом, благодаря, которому она откладывается в 

голове обучающегося за счѐт подкрепления сухого текста яркими 

символами и зрительными образами. При использовании визуализации 

учебной информации средствами инфографики решается ряд 

педагогических задач: обеспечивается образное представление знаний и 

учебных действий, формируется и развивается аналитическое, 

критическое и визуальное мышление, активизируется учебно-

познавательная деятельность, обеспечивается интенсификация обучения, 

повышается визуальная грамотность и визуальная культура. Очень важно 

в учебном процессе не только представлять готовую инфографику, но и 

привлекать обучающихся к еѐ разработке. Задания по обобщению и 

систематизации учебного материала посредством инфографики позволят 

развивать общие и профессиональные компетенции, связанные с 

разнообразными способностями, умениями и навыками. Например: 

навыки выделения проблем; структурирования информации; умения 

ставить исследовательские вопросы; вычленять главное; работать с 

метафорами, аллегориями, ассоциациями; сравнивать и сопоставлять; 

умения делать умозаключения; классифицировать; выделять 

закономерности; навыки расставлять смысловые акценты и многие 

другие. 

Стоит отметить и недостатки инфографики как педагогического 

средства. Во-первых, трудоемкость ее создания требует хороших навыков 
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работы с компьютерной техникой. Во-вторых, влияние оказывает сама 

область применения данного средства, так как не каждый учебный 

материал может быть переведен в инфографическую форму. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что визуализация 

сложной учебной информации, способность представить информацию 

ясно, содержательно, эстетически привлекательно, становится сегодня 

требованием современного образовательного процесса. В целом 

инфографика может являться хорошим средством для обучения, так как 

содержит довольно большой объем информации и простую форму ее 

представления. 
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УДК 37                                                                                                  ПЕДАГОГИКА 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 

Труфанова К. А. 
 

В статье рассматривается профессиональное воспитание 

обучающихся в колледжах, описаны методы профессионального 

воспитания и периоды профессионального становления будущего 

квалифицированного рабочего. 

Ключевые слова: профессиональное обучение, профессиональное 

воспитание, методы, процесс, период воспитания. 

 

ՔՈԼԵՋԻ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 

ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Տրուֆանովա Կ. Ա. 
 

 Հոդվածում դիտարկվում է քոլեջում սովորողների 

մասնագիտական դաստիարակությունը, նկարագրված են 

մասնագիտական դաստիարակության մեթոդները և ապագա 

որակավորված բանվորի մասնագիտական կայացման փուլերը:  

 Հանգուցային բառեր. մասնագիտական կրթություն, 

մասնագիտական դաստիարակություն, մեթոդներ, ընթացք, 

դաստաիարակության փուլեր:  

 

VOCATIONAL EDUCATION OF COLLEGE STUDENTS 

Trufanova K. A. 
 

 The article deals with the professional education of students in colleges, 

describes the methods of professional education and the periods of professional 

development of the future skilled worker. 

Keywords: professional training, professional education, methods, 

process, period of education. 

 

Одной из важных составляющих работы любого образовательного 

учреждения является воспитание подрастающего поколения. России 

нужны высококвалифицированные профессионалы, люди, способные 

справиться с решением политических, социально-экономических задач, 

сохраняющие культурное население страны, приумножающие ее величие 

во всех областях. 
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Актуальной задачей системы профессионального образования в 

настоящее время является повышение качества подготовки специалистов. 

В условиях модернизации профессионального образования, внедрения 

государственных образовательных стандартов третьего поколения 

значительно повышаются требования к выпускникам педагогических 

колледжей и техникумов. 

Профессиональное воспитание начинается с первых дней ребенка в 

школе, на всех уроках и проводится всем педагогическим коллективом во 

взаимодействии школы, семьи, общественности. 

По мнению В. Ф. Орлова, профессиональное воспитание – это 

«целенаправленный процесс, способствующий формированию личности 

обучающихся в учреждениях профессионального образования, подготовке 

их к активной профессиональной деятельности, развитию 

профессионально важных качеств...».    

В статье проанализированы материалы Лушенко Т. А., Демкиной     

Е. В., Новикова А., Гончаровой О. Л. и др., где рассматривается 

профессиональное воспитание обучающихся в колледжах, а также 

охарактеризованы методы профессионального воспитания и периоды 

профессионального становления будущего квалифицированного 

рабочего. 

Понятие «воспитание» – одно из ведущих в педагогике, и оно 

употребляется как в широком, так и в узком смысле. Воспитание в 

широком смысле рассматривается как общественное явление, как 

воздействие общества на личность. В данном случае воспитание 

практически совпадает с социализацией. Воспитание в узком смысле 

рассматривается как специально организованная деятельность педагогов и 

воспитанников по реализации целей образования в условиях 

педагогического процесса. Деятельность педагогов в этом случае 

называется воспитательной работой. 

Процесс воспитания – многофакторное явление. А. В. Мудрик дал 

свое определение воспитанию: «Воспитание — социальное, 

целенаправленное создание условий для развития человека». В 

определении отсутствует сам акт педагогического воздействия на 

воспитуемого и взаимодействия его с воспитателем [1]. 

В результате профессионального воспитания у студентов должны 

быть сформированы такие качества личности, как трудолюбие, 

целеустремленность, экономическая рациональность, профессиональная 

этика, способность принимать ответственные решения, умение работать в 



219 

 

коллективе, развиты творческие способности и другие качества, 

необходимые специалисту.  

К основным компонентам профессионального воспитания относят: 

мотивацию обучающихся к глубокому освоению выбранной профессии, 

потребности в самопознании и самосовершенствовании и формирование 

профессиональной направленности в системе личностных ценностей, 

осознания своей социальной роли и смысла подготовки к исполнению 

профессиональных обязанностей. 

Процесс профессиональной подготовки в колледже предполагает 

целенаправленное формирование у будущих специалистов системы 

социально-профессиональных качеств, глубоких убеждений, 

мировоззренческих позиций, что составляет фундамент для развития 

профессионализма. Кроме того, профессиональный интерес, не 

отягощенный общечеловеческими нравственными ценностями, может 

стать причиной профессиональной узости, поэтому значимым 

компонентом профессионального обучения должно стать нравственное 

воспитание [2]. 

Профессиональное воспитание студентов в колледже представляет 

собой комплекс учебно-воспитательных мероприятий, которые вызывают 

у студентов интерес к выбранной профессии, способствуют 

формированию у них профессиональной культуры, становлению 

личности студента как компетентного, ответственного и 

конкурентоспособного профессионала в своей области. 

Профессиональное воспитание включает в себя формирование 

склонностей и профессиональных интересов студентов. Сущность 

педагогической работы по профессиональному воспитанию заключается в 

том, чтобы побуждать студентов к участию в разнообразных формах 

учебной и внеучебной работы, общественно-полезному и 

производственному труду, к активной пробе сил. Это позволяет на 

практическом опыте узнать и определить свои склонности и способности. 

Склонность развивается в процессе деятельности, а профессиональные 

знания успешно накапливаются при наличии профессиональных 

интересов [3]. 

Профессиональное воспитание – завершающий этап системы 

профориентации учащихся. В процессе профессионального становления 

будущего квалифицированного рабочего можно выделить три четко 

выраженных периода: 
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1. Период до поступления в профессиональное учебное заведение 

(профессиональная ориентация в школе, участие в деятельности трудовых 

объединений школьников, мотивированный выбор старшеклассниками 

той или иной профессии, профессиональное обучение). 

2. Период обучения в профессиональном учебном заведении, 

(овладение соответствующими теоретическими знаниями, практическими 

умениями и навыками, предварительная апробация правильности выбора, 

развитие профессиональных способностей). 

3. Начало трудовой деятельности (профессиональная адаптация в 

период прохождения производственной практики; закрепление и 

развитие полученных в школе, профтехучилище, техникуме, вузе умений 

и навыков; приобретение опыта работы по специальности, окончательное 

утверждение в избранной профессии). 

Работа по решению задач, стоящих на каждом из этих этапов, и 

составляет сущность процесса профессионального воспитания. 

Целью профессионального воспитания является личностное 

развитие субъекта, формирование профессиональных установок, мотивов, 

отношений, ценностных ориентаций, обеспечивающих непрерывное 

развитие, самоактуализацию и полноценное участие в профессиональной 

жизни [1]. 

В сложном и динамичном педагогическом процессе педагогу 

приходится решать бесчисленное множество типовых и оригинальных 

задач воспитания, которые всегда являются задачами социального 

управления, поскольку обращены к гармоничному развитию личности. 

Чтобы уверенно прогнозировать искомый результат, принимать 

безошибочные научно обоснованные решения, педагог должен 

профессионально владеть методами воспитания. 

Под методами воспитания следует понимать способы 

профессионального взаимодействия педагога и учащихся с целью 

решения образовательно-воспитательных задач. Отражая двуединый 

характер педагогического процесса, методы являются одним из тех 

механизмов, которые обеспечивают взаимодействие воспитателя и 

воспитанников, педагогически целесообразной жизни и деятельности 

учащихся. 

Для оценки профессионального воспитания можно использовать 

два метода: квалиметрический и индикаторный. 

Квалиметрический метод основан на определении коэффициентов 

соотношений путем деления достигнутых в процессе работы показателей 
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на нормативные величины. Общая оценка выводится с помощью 

суммирования произведений полученных коэффициентов соотношений 

на соответствующие коэффициенты их весомости. Определение 

величины весовых коэффициентов осуществляется заранее с помощью 

экспертного метода и зависит от степени влияния данного фактора на 

изучаемый процесс. При этом сумма весовых коэффициентов по разделу 

должна всегда соответствовать 1,0. Главный недостаток этого метода – 

высокая трудоемкость проведения расчетов. 

Учитывая данные обстоятельства, по мнению экспертов, более 

рациональным и методологически оправданным является использование 

на практике простых индикаторных показателей. 

Индикаторный метод. Индикаторы качества представляют собой 

числовые показатели, используемые для количественной оценки 

конкретного процесса, косвенно отражающие качество ее основных 

технологических составляющих: структуры, процессов, результатов. 

Числовое значение индикатора качества может выражаться в процентах и 

отражать долю анализируемой популяции событий или людей, в которой 

выполнены мероприятия или характеристики, установленные 

индикатором. Пороговые (целевые) значения индикатора качества – это 

интервал значений, установленный как целевой или допустимый (при 

оценке частоты негативных явлений). 

В качестве индикаторных показателей при оценке эффективности 

качества профессионального воспитания, по мнению 90% опрошенных 

экспертов, могут использоваться следующие критерии: 

 наличие у будущих специалистов интереса и положительного 

настроя работать по избранной профессии; 

 устойчивая потребность в систематическом профессиональном 

самообразовании; 

 количество выпускников колледжа, трудоустроившихся по 

выбранной специальности;  

 количество выпускников, продолживших обучение в вузе; 

 активность педагогических кадров в методической, научной 

работе, повышении профессионального мастерства; 

 участие студентов в научно-практических конференциях, 

конкурсах профессионального мастерства, КВН, олимпиадах. 

Уровень профессионального воспитания может измеряться по 

таким критериям, как отлично – если не менее 50% индикаторных 

показателей оценены на «отлично», а остальные – «хорошо»; хорошо – 
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если не менее 50% индикаторных показателей оценены на «отлично» и 

«хорошо», а остальные – на «удовлетворительно»; удовлетворительно – 

если не более 20% индикаторных показателей оценены на 

неудовлетворительные оценки, а остальные – на положительные. 

Таким образом, качество профессионального воспитания 

определяется его непрерывностью и спецификой на всех ступенях 

профессиональной подготовки студентов, оно может осуществляться в 

условиях научно обоснованной модели культурно-сообразной среды 

среднего профессионального учреждения, реализации системы условий и 

направлений профессиональной деятельности [4]. 

Профессиональное воспитание студентов в колледже представляет 

собой комплекс учебно-воспитательных мероприятий, которые вызывают 

у студентов интерес к выбранной профессии, способствуют 

формированию у них профессиональной культуры, становлению 

личности студента как компетентного, ответственного и 

конкурентоспособного профессионала в своей области. 

Из этого следует, что профессиональное воспитание – это 

понимание труда как ценности, отношение к профессии социального 

работника как особому виду духовной культуры и духовно-практической 

деятельности, это приобщение обучающихся социальной работой к 

профессиональному труду в качестве субъекта этой деятельности. 
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УДК 316.628                                                  МОТИВАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ. 

ПОТРЕБНОСТИ. ПРИТЯЗАНИЯ И ОЖИДАНИЯ 

 

НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ МОТИВОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В ВУЗЕ 

Оганян К. М., Оганян К. К. 

 

Рассмотрен метод определения доминантного типа мотивации 

деятельности преподавателей в образовании; показана необходимость 

такого метода; классификация значений мотивов ставится в основу 

разработанной техники. Знание мотивов профессионального 

совершенствования преподавателей дает возможность правильно выбрать 

форму поощрения своей деятельности. 

Ключевые слова: методика, мотив деятельности преподавателя, 

мотив-смысл, признаки результативности деятельности, мотивационный 

комплекс.  

 

ԲՈՒՀԵՐԻ ԴԱՍԱԽՈՍՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՇԱՐԺԱՌԻԹՆԵՐԻ 

ԲԱՑԱՀԱՅՏՄԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ 

Օհանյան Կ. Մ., Օհանյան Կ. Կ. 

 

 Դիտարկված է դասախոսների գործունեության գերիշխող 

տեսակի շարժառիթի որոշման մեթոդը կրթական ոլորտում, 

ներկայացված է նմանատիպ մեթոդի անհրաժեշտությունը, 

շարժառիթների նշանակությունների դասակարգումն ընկած է մշակված 

տեխնիկայի հիմքում: Դասախոսների մասնագիտական զարգացման 

շարժառիթների գիտակցումը հնարավորություն է տալիս ճիշտ ընտրել 

իրենց գործունեության խրախուսման ձևը: 

 Հանգուցային բառեր. մեթոդիկա, դասախոսի գործունեության 

շարժառիթ, շարժառիթ-իմաստ, գործունեության արդյունավետության 

հատկանիշներ, շարժառիթային համալիր:  

 

SOME APPROACHES OF DETECTING THE ACTIVITY’S MOTIVES OF 

TEACHERS IN HIGHER EDUCATION 

Ohanyan K. M., Ohanyan K. K. 

 

The article touches upon the method of determining the dominant 

type of activity motivation of teachers in education is considered it; reveals 



224 

 

the need for such a method; the classification of motives meanings is put into 

practice. The knowledge of motives of professional improvement of teachers 

gives the chance to choose a form of encouragement in a proper way. 

Keywords: method, the motive of the teacher's activity, the motive-

sense, the signs of the effectiveness of the activity, the motivational complex. 

 

Актуальность обусловлена выявлением типа мотивов деятельности 

преподавателей в вузе, которые отражают эффективность формирования 

установки на профессиональное развитие преподавателя, а также 

доминирующих мотивов. В статье используется методика классификации 

мотивов-смыслов Л. Г. Лаптева.  

Степень разработанности проблемы. В настоящее время 

воспитательная функция преподавателя, хотя и является объектом 

государственной политики, однако почти не оплачивается государством. 

В этих условиях акценты в управлении преподавательским трудом в вузе 

смещаются из ценностной области в область мотивации. Таким образом, 

проблема управления деятельностью преподавателей выступает как 

проблема управления персоналом в организации. Переход к 

мотивационному управлению практически означает переход к 

социотехническим приемам с использованием набора стимулов, при этом 

преподаватели должны рассматриваться как персонал организации. 

Таким образом, в условиях формирования рыночных отношений 

управление трудовым поведением, осуществляемым на основе 

манипулирования потребностями, мотивами, ожиданиями и 

социальными установками, распространяется на преподавателей вузов. 

Центральным моментом конкретного социологического исследования 

мотивации на основе удовлетворения потребностей должен стать вопрос: 

удовлетворенность какими факторами в профессиональной деятельности 

мотивирует к данному виду труда. 
В соответствии с теорией мотивации В. Врума [2], факторами, 

определяющими мотивированность преподавательского труда, 
являются ожидания относительно перспектив данной профессии 
обществом. В связи с этим наибольший интерес представляют; 

 оценки перспектив развития социально-экономических 
трансформаций; 

 оценка собственного потенциала для данной деятельности и при 
возможном ее изменении. 

В соответствии с теорией социальной справедливости С. Адамса [1], 
на мотивацию оказывают влияние следующие факторы. 



225 

 

 сравнение затрат труда и получаемой заработной платы с другими 
профессиональными группами; 

 оценка преподавателей своей деятельности с позиций 
предоставления услуг; 

 влияние оценок «справедливости-несправедливости» на трудовую 
активность преподавателей. 

Таким образом, выделив и теоретически обосновав основные 
факторы, влияющие на мотивацию преподавательского труда, можно 
сформулировать предмет конкретного социологического исследования 
данной проблемы, которым является мотивация преподавательского 
труда в условиях социально-экономических трансформаций.  

Вследствие этого резко сокращаются возможности управления 
преподавателем через корпоративную культуру, поскольку ни к одной 
из организаций преподаватель не привязан эмоционально и этически, 
в каждой из них он чувствует себя «приходящим» и чужим. 

Результаты исследования показывают, что материальная 
обеспеченность, отражающая мотивирующие возможности низшего 
уровня потребностей по А. Маслоу [4], у преподавателей на 
сравнительно низком уровне удовлетворѐнности и является 
важнейшим фактором, вызывающим неудовлетворенность работой. 
Вместе с тем, данный фактор не является центральным среди 
основных мотивирующих потребностей преподавателей. 

Целью статьи  является выявление основных мотивов деятельности 

преподавателей в высшей школе с использованием методики 

определения доминирующих мотивов деятельности преподавателей в 

сфере образования. 

Необходимость разработки метода определения доминирующего 

типа мотивов обусловлена тем, что эффективность формирования 

установки на профессиональное развитие преподавателей, ее 

формирование во многом зависит от индивидуальных особенностей 

человека, от типа доминирующих смыслообразующих мотивов, знание 

которых позволяет более эффективно формировать систему психо-

коррекционных воздействий, применяя адресные стимулы и т. п. 

 В основу разрабатываемого метода была положена классификация 

мотивов-смыслов Л. Г. Лаптева [6]. Взятые в совокупности указанные 

мотивы-смыслы образуют интегральный показатель, свидетельствующий 

о том, что у каждого человека они присутствуют все, но в разной мере и в 

разном сочетании. Обозначив мотивы-смыслы начальными буквами 

(профессиональный – П, результативный – Р, вознаграждения – В, 

избегание неприятностей – Ин), интегральный показатель может быть 
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представлен в формализованном виде выражениями – ПРВИн, ПВРИн 

или РВПИн и т. п. 

Критерием доминирования одного мотива перед другими является 

предпочтение, отдаваемое человеком конкретной внутренней установке 

и получаемому при ее успешной реализации моральному 

удовлетворению. В формализованном виде доминирование, например, 

процессуального мотива-смысла перед другими может быть записано в 

виде ПРВИн.  

Основываясь на этом, можно утверждать, что отличительным 

признаком преподавателей с доминирующим «процессуальным» 

мотивом-смыслом является наличие удовлетворения от процесса или 

от участия в процессе преподавательского развития.  

Отличительным признаком преподавателей с «результативным» 

мотивом-смыслом является наличие морального удовлетворения от 

успешной реализации внутренней установки на развитие в себе 

преподавательских значимых качеств.  

Отличительным признаком преподавателей с доминирующим 

мотивом-смыслом «вознаграждения» является получаемое 

удовлетворение, душевный комфорт от морального или 

материального вознаграждения за реализацию внутренней установки 

на преподавательское развитие.  

Отличительным признаком преподавателя с доминирующим 

мотивом-смыслом «избегания неприятностей» является наличие 

морального удовлетворения и эмоционального комфорта от того, что 

удалось избежать любого рода неприятностей за низкие показатели 

или низкую активность в преподавательском развитии.  

Определение критериального значения осуществляется 

тестированием преподавателей с последующей обработкой 

результатов методом попарных сравнений квадригальных 

утверждений.  

Суть метода заключается в том, что на первом этапе тестируемым 

преподавателям вуза предлагается, руководствуясь инструкцией, 

заполнить бланк ответов (матрицу), сравнивая попарно заранее 

разработанные утверждения и выбирая наиболее предпочтительное с 

его точки зрения.  

На втором этапе подсчитывается количество выборов, выпавших 

на каждое утверждение. На третьем этапе определяется суммарное 

значение утверждений, относящихся к конкретному типу мотивов-
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смыслов. На четвертом этапе определяется интегральный показатель 

путем ранжирования суммарных значений от наибольшего к 

наименьшему результату. По результатам ранжирования делается 

вывод о доминирующем мотиве-смысле. 

Практическая реализация метода попарных сравнений 

квадригальных утверждений предполагает наличие заранее 

разработанного опросника, содержащего не менее трех 

квадригальных групп. Для повышения достоверности результатов 

количество квадригальных групп может быть увеличено до четырѐх. 

Большее количество квадригальных групп не значительно повышает 

достоверность получаемых результатов, но значительно усложняет 

процесс попарных сравнений.  

При разработке утверждений автор руководствовался принципом 

полиморфности [3], в соответствии с которым на оценку каждого 

мотива-смысла должно быть не менее одного утверждения в 

квадриге, а с учетом минимального количества квадриг, не менее 

двенадцати утверждений. Оптимальным является опросник из 

шестнадцати утверждений.  

С целью практической проверки применимости метода автором 

разработаны три варианта перечней утверждений, один из которых 

представлен ниже, и вариант бланка ответов (табл. 1.)  

Перечень утверждений 

Я хочу… 

1. Быть увлечѐнным преподавательской работой. 

2. Быть высококвалифицированным специалистом. 

3. Быть первым в профессиональной деятельности. 

4. Быть подальше от неприятностей на работе. 

5. Получать удовлетворение от собственного профессионального 

развития. 

6. Получать удовлетворение от освоения в совершенстве своей 

профессии. 

7. Получать удовлетворение от высокого вознаграждения за труд. 

8. Получать удовлетворение от работы, которая одобрена 

руководством. 

9. Достичь высоких результатов в развитии своих способностей. 

10. Достичь высоких результатов в преподавательской деятельности. 

11. Достичь больших успехов в развитии карьеры. 
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12. Достичь высокой комфортности условий осуществления своей 

преподавательской деятельности. 

13. Иметь возможность совершенствовать свои профессиональные 

умения, навыки, знания. 

14. Иметь возможность завоевать авторитет в коллективе и среди коллег. 

15. Иметь возможность получать поощрения за свой труд. 

16. Иметь возможность избегать риска в профессиональной 

деятельности. 

Рассмотрим пример определения доминирующего смысла-мотива.  

Этап I. Респонденту выдается один из приведенных перечней 

утверждений и бланк ответов (табл. 1), а также следующая инструкция:  

Инструкция по заполнению бланка ответов: 

Перед вами 16 утверждений, которые вы должны оценить, попарно 

сравнивая их между собой. Сначала сравните первое утверждение со 

вторым, третьим и т. д. Результат оценки предпочтений впишите в первую 

колонку бланка ответа (см. табл. 1) Так, если при сравнении первого 

утверждения со вторым предпочтительным для себя вы сочтете второе, то 

в начальную клеточку впишите цифру 2. Если же предпочтительным 

окажется первое утверждение, то впишите цифру 1. Затем то же самое 

проделайте со вторым утверждением. Сравните его сначала с третьим, 

потом с четвертым и т. д. Впишите результат во вторую колонку. 

Аналогично работайте с остальными утверждениями, постепенно 

заполняя весь бланк ответов (см. табл.1).  

Этап 2. Расчет суммы выборов респондента для каждого утверждения.  

После завершения работы респондента производится анализ 

заполненного бланка ответов (вариант заполненного бланка табл. 1) и 

подсчитывается количество выборов (количество одинаковых цифр, 

обозначающих утверждение), выпавших на каждое утверждение. 

Результаты подсчета записываем в таблицу, один из возможных вариантов 

которой показан в табл. 2. 
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Таблица 1 

Вариант заполнения бланка ответов 

Фамилия, имя, отчество  доцент Иванов Сидор Сидорович 
Структурное подразделение кафедра социологии. Дата 08.04.2018г. 

 Номер утверждения 

В 

А 

Р 

И 

А 

Н 

Т 

Ы 

 

В 

Ы 

Б 

О 

Р 

А 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 2 7 1 1 5 6 1 7 2 4 5 2 8 9  

2 4 5 2 6 1 7 2 5 5 3 5 2 8   

2 4 5 2 4 7 6 4 3 4 7 6 4    

4 7 6 4 2 4 5 2 6 3 4 0     

5 8 8 5 2 4 5 2 8 2 3      

7 9 4 7 1 5 6 1 4 5       

8 4 3 8 7 9 4 7 3        

1 5 6 1 1 8 8 1         

0 6 7 10 4 3 2          

1 8 8 1 1 2           

2 3 5 2 3            

3 0 4 3             

4 3 2              

5 6               

6                

 
 

Таблица 2 

Вариант записи результатов расчѐтов 

 
1

3   
2

9   
3

10   
4

11  

 
5

13   
6

4   
7

8   
8

11  

 
9

2   
10

8   
11

8   
12

2  

 
13

11   
14

11   
15

6   
16

3  
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Этап 3. Расчет суммарного значения утверждений, относящихся к 

одному типу мотивов-смыслов. С учетом того, что с тем или иным типом 

мотивов связаны конкретные утверждения, то рассчитывается общий балл 

типа мотивов по следующим формулам: 

Процессуальный:  

4611111311
13951

                                      (1) 
 

Результативный:  

33118410
141062

 P                                    (2) 
 

       Вознаграждения: 

316889
151173

 B                                        (3) 
 

Избегание неприятностей:  

103223
161284

 Ин                                        (4) 

Этап 4. Ранжируя суммарные значения баллов от наибольшего 

результата к наименьшему, определяем доминирующий тип мотива-

смысла.  

В рассматриваемом примере наибольший результат получен для 

«процессуального» типа мотивов (46), затем, соответственно, для 

«результативного» (33), "вознаграждения» (31), «избегание неприятностей» 

(10). Таким образом, руководствуясь количественными показателями, 

правомерно записать критериальное значение доминирующего мотива-

смысла в формализованном виде: ПРВИн. Следовательно, у тестируемого 

преподавателя внутренняя установка на процесс профессионального 

развития является доминирующей.  

Знание мотивов профессионального совершенствования 

преподавателей дает возможность правильно выбрать форму поощрения 

его деятельности. В данном случае материальное и моральное поощрения 

в равной степени. В других случаях формы морального поощрения могут 

превалировать.  

Кроме этого, на основе анализа мотивационного комплекса 

преподавателя принимается решение о его коррекции в индивидуальном 

порядке. 

Мотивационный комплекс коллектива отдельного структурного 

подразделения вуза рассматривается как совокупность мотивационных 

комплексов индивидов. Такой обобщенный анализ позволяет судить о 

том, насколько положительное влияние оказывает коллектив на 
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преподавателя, в какой мере внутренняя атмосфера в нем способствует 

стремлению к самосовершенствованию.  
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УДК 316.628                                                  МОТИВАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ. 

ПОТРЕБНОСТИ. ПРИТЯЗАНИЯ И ОЖИДАНИЯ 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВУЗЕ1 

Оганян К. М., Оганян К. К. 

 

В статье рассматриваются: конечные результаты учебной 

деятельности в высшем учебном заведении; анализируются социальная 

организация группы учителей и конечные результаты учебного процесса; 

на основе полученных результатов социологического исследования 

показан пример рационализации мотивационной направленности 

комплекса учительских групп кафедр двух университетов – Санкт-

Петербургского государственного инженерно-экономического 

университета, Санкт-Петербургского государственного университета 

технологии и дизайна, а также соотношения, оцениваются параметры 

социальной организации образовательных коллективов и представлены 

конечные результаты учебной деятельности. 

Ключевые слова: мотивационный комплекс, социальная 

организация коллектива, сплоченность, мотивы труда, межличностные 

отношения, внутренняя мотивация, инновационная деятельность 

преподавателя.  

 

ԲՈՒՀՈՒՄ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 

ՈՐՈՇ ՏԵՍԱԿԵՏՆԵՐ 

Օհանյան Կ. Մ., Օհանյան Կ. Կ. 

 

 Հոդվածում դիտարկվում են բարձրագույն ուսումնական 

հաստատության կրթական գործունեության վերջնական արդյունքները, 

վերլուծվում են ուսուցիչների խմբի սոցիոլոգիական 

կազմակերպությունը և ուսումնական գործընթացի վերջնական 

արդյունքները: Սոցիոլոգիական ուսումնասիրության ստացված 

արդյունքների հիման վրա ներկայացված է երկու բուհերի՝ Սանկտ 

Պետերբուրգի ճարտարագիտական և տնտեսագիտական պետական 

համալսարանի և Սանկտ Պետերբուրգի տեխնոլոգիայի  և դիզայնի 

                                                 
1Статья является результатом комплексной фундаментальной НИР на тему: «Методы и модели 

когнитивной экономики в информатизации корпоративного управления» (2012-2017 гг.). По результатам 

научного исследования опубликовано: [10-13].  
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պետական համալսարանի ամբիոնների ուսուցչական համալիր խմբերի 

շարժառիթային ուղղվածության և հարաբերակցության 

ռացիոնալիզացման օրինակը, գնահատվում են կրթական 

կոլեկտիվների սոցիալական կազմակերպության պարամետրերը և 

ներկայացվում են կրթական գործունեության վերջնական արդյունքները: 

 Հանգուցային բառեր. շարժառիթային համալիր, կոլեկտիվի 

սոցիալական կազմակերպություն, համախմբվածություն, աշխատանքի 

շարժառիթներ, միջանձնային հարաբերություններ, ներքին շարժառիթ, 

դասախոսի նորարարական գործունեություն:  

 

SOME ASPECTS OF ASSESSMENT OF TEACHER’S ACTIVITIES IN THE 

HIGHER EDUCATION INSTITUTION 

Ohanyan K. M., Ohanyan K. K. 

 

The outcomes of teaching activity in higher education institution are 

considered in the article; the social organization of teacher’s group and the 

final results of educational process is analyzed; on the basis of the received 

results of sociological research the example of ranging preference motivational 

by a complex of teacher’s groups of chairs of two universities - St. Petersburg 

State Engineering and Economic University and Technology and Design St. 

Petersburg State University, and also correlation of ranks parameters of the 

social organization of educational collectives and the end results of teaching 

activity is presented.  

Keywords: motivational complex, social team organization, cohesion, 

work’s motives, interpersonal relations, internal motivation, innovative 

activity of a teacher. 

 

Актуальность. Для оценки деятельности преподавателей в высшей 

школе разработаны некоторые параметры социальной организации 

структурных подразделений вуза: коэффициент сплоченности коллектива 

преподавателей, групповая оценка внутренних и внешних мотивов, 

оценка социально-психологического климата и мотивационного 

комплекса коллектива. Наличие методики расчетов мотивационных 

комплексов результатов педагогического труда даст возможность 

справедливо оценить и мотивировать эффективную преподавательскую 

деятельность в вузе.  

В статье используется методика, разработанная Багрецовым С. А., 

Оганяном К. М., Львовым В. М., Наумовым В. В. в работе «Диагностика 
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социально-психологических характеристик малых групп с внешним 

статусом» [1].  

Степень разработанности проблемы мотивации социального и 

жизненного успеха личности варьируется в зависимости от контекста. В 

комплексе тема развития мотивации социального успеха на сегодняшний 

день не стала предметом направленного научного анализа, однако, 

существует множество работ, связанных отдельно с мотивацией личности, 

а также тем или иным образом при разработке теории личности 

оговаривались условия достижения социального успеха личностью. В 

теорию мотивации внесли вклад такие ученые, как А. Маслоу [8] 

(«иерархия потребностей»), Д. МакГрегор [6], его теория «х» и «у» и другие 

зарубежные авторы. Однако, стоит обратить внимание, что российские 

социологи во многом были ближе к школе человеческих отношений, 

оперируя тем, что личность для того, чтобы быть развитой, должна 

реализовывать потенциал в различных сферах деятельности, и тогда еѐ 

мотивация, или уровень притязания к ней, будет увеличиваться. Данными 

вопросами занимались: А. И. Стронин, П. А Сорокин [15], Н. К. 

Михайловский, П. А. Лавров [14].  

С точки зрения изучения факторов, которые оказывают влияние на 

формирование социального и жизненного успеха личности, то здесь 

можно выделить работы Т. Веблена [4], У. Бека [2], Дж. Мида [9],               

А. Шюца, Э. Гидденса [5]. 

Акцент на достижении социального успеха в рамках изменчивости 

общества, как стратегии жизни личности, был сделан в работах Ф. Боаса 

[3], В. Тернера [16], Б. Малиновского [7].  

Цель статьи: показать реализацию методики при расчете конечных 

результатов преподавательской деятельности в вузе. 

Мотивационный комплекс преподавательского труда является 

неотъемлемой составляющей социальной организации вуза. Основными 

параметрами социальной организации структурных подразделений вуза 

являются [1]: 

С - коэффициент сплоченности коллектива преподавателей как 

социальной системы;  

BM     - средняя групповая оценка внутренних мотивов коллектива;  

BПM  - средняя групповая оценка внешних положительных мотивов;  

BOM  - средняя групповая оценка внешних отрицательных мотивов;  

МК -структура и средние групповые оценки составляющих 

мотивационного комплекса коллектива;  
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СПК - групповая оценка состояния социально-психологического 

климата коллектива.  

Указанные параметры могут быть определены по результатам 

социологических исследований.  

Чтобы обеспечить целенаправленность работы руководства вуза, по 

усилению мотивации преподавательского труда и его инновационной 

составляющей, необходимо выполнить анализ взаимосвязей параметров 

социальной организации коллективов преподавателей и их влияния на 

конечные результаты образовательного процесса. Такой анализ, как 

правило, осуществляется на основе расчета коэффициентов корреляции 

между этими параметрами. Данный метод дает ориентировочную 

(коэффициент Фехнера) или приблизительную (коэффициент корреляции 

рангов) оценку направлений связей (прямая или обратная) и тесноты 

связи между признаками, представленный двумя рядами, что достаточно 

для выбора приоритетных направлений работы по усилению мотивации.  

Ранжирование предпочтительности мотивационных комплексов (МК) 

учебных коллективов и отдельных преподавателей по критерию 

максимума конечных результатов преподавательского труда может быть 

осуществлено по следующей схеме:  

1. Устанавливается предпочтительность МК по признаку их 

структуры:  

а) МК, имеющий структуру ВМ>ВПМ>ВОМ, предпочтительнее, чем 

МК со структурой ВМ>ВПМ<ВОМ или со структурой ВМ<ВПМ>ВОМ;  

б) МК со структурой ВМ>ВПМ<ВОМ или ВМ<ВПМ>В0М 

предпочтительнее ВМ<ВПМ<ВОМ;  

в) МК со структурой ВМ>ВПМ>ВОМ, безусловно, предпочтительнее 

ВМ<ВПМ<ВОМ.  

Рассмотрим пример ранжирования предпочтительности 

мотивационных комплексов коллективов преподавателей кафедр двух 

университетов – Санкт-Петербургского государственного инженерно-

экономического университета (ИНЖЭКОН) и Санкт-Петербургского 

государственного университета технологии и дизайна (СПбГУТД)      

(табл. 1).  
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Таблица 1 

Ранговое распределение мотивационных комплексов коллективов 

преподавателей  

ИНЖЭКОНА и СПбГУТД 

Кафедры 

факультетов 

ВМ ВПМ ВОИ 
Ранг 

мотивационного 

комплекса 
Групповая 

оценка 
Ранг 

Групповая 

оценка 
Ранг 

Групповая 

оценка 
Ранг 

1.3 

1.2 

1.1 

0,79 

0,81 

0,89 

3 

2 

1 

0,61 

0,64 

0,64 

5,5 

3,5 

3,5 

0,77 

0,77 

0,73 

5,5 

5,5 

4,0 

5,5 

5,5 

4,0 

ИНЖЭКОН 0,83  0,63  0,75   

2.1 

2.2 

2.3 

0,72 

0,72 

0,72 

5,5 

5,5 

4 

0,71 

0,65 

0,61 

1 

2 

5,5 

0,46 

0,51 

0,55 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

СПбГУТД 0,723  0,656  0,506   

В рассматриваемом примере на втором факультете МК имеет 

структуры ВМ>ВПМ>ВОМ – более предпочтительные, чем структуры МК 

коллектива преподавателей первого факультета, где ВМ>ВПМ<ВОМ. 

Следовательно, МК коллектива преподавателей второго факультета 

следует присвоить ранги предпочтительности 1, 2, 3, а МК 

преподавательских коллективов первого факультета – ранги 4, 5, 6. 

2. Предпочтительность МК, имеющих одинаковую структуру, 

устанавливается по признаку предпочтительности значения групповой 

оценки составляющих:  

а) предпочтителен МК, в котором  предпочтительнее значения всех 

составляющих (для ВМ и BПM – выше, а для ВОМ – ниже);  

б) при отсутствии условия предпочтителен МК, в котором 

предпочтительнее значения двух составляющих или явное предпочтение 

одной из составляющих;  

в) при отсутствии явного предпочтения составляющих сравниваемым 

комплексам присваиваются средние ранги. В учебных коллективах вуза 

ранги I МК одинаковой структуры устанавливаются следующим образом.  

В коллективах преподавателей 2.1, 2.2, 2.3 ни один из МК не имеет 

предпочтения по всем трем составляющим, однако имеются явные 

предпочтения по составляющим ВПМ и ВОМ, поэтому: структура 

0,72>0,71>0,46 имеет ранг I, структура 0,72>0,65>0,51 – ранг 2, структура 

0,73>0,61>0,55 – ранг 3. В табл. 2. показана корреляция рангов параметров 
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социальной организации учебных коллективов и конечных результатов 

преподавательской деятельности. Проанализируем эту таблицу. 

Коэффициент сплоченности коллективов преподавателей находится в 

тесной прямой взаимосвязи с внешней положительной мотивацией и в 

умеренной – с внешней отрицательной мотивацией, что определяет 

достаточно тесную связь межличностных отношений в коллективе с ее 

мотивационным комплексом в целом. На формирование внутренней 

мотивации сплоченность коллектива преподавателей непосредственного 

воздействия не оказывает. И, наоборот, внутренняя мотивация 

практически не оказывает воздействия на межличностные отношения в 

коллективах. Следовательно, межличностные отношения в данных 

коллективах лежат за пределами внутренней предрасположенности к 

преподавательскому труду, его восприятия как самостоятельной 

ценности.  

Сплоченность коллективов находится в тесной  взаимосвязи с 

социально-психологическим климатом в коллективах, а последний, в 

свою очередь, в сильной прямой связи с внутренними мотивами, то есть 

межличностные отношения оказывают воздействие на внутреннюю 

мотивацию не непосредственно, а через социально-психологический 

климат в преподавательском коллективе.  

Мотивы труда обеспечивают тесную прямую взаимосвязь 

межличностных отношений, возникающих в процессе совместного 

выполнения преподавательской деятельности, с его количественными 

результатами. Взаимосвязь с качественными результатами 

преподавательского труда практически отсутствует. Следовательно, 

партнерство членов преподавательских коллективов факультетов 

нацелено на достижение лишь количественных результатов. При 

ранжировании значений параметров сплоченности преподавательских 

коллективов и количественных результатов их деятельности ранговые 

ряды этих параметров совпадают. 

Одной из причин отсутствия взаимосвязи межличностных отношений 

с внутренними мотивами преподавательской деятельности в 

рассматриваемых коллективах является преимущественно умеренный  

статус субъектов межличностных отношений (внутридиадные и 

внутритриадные отношения) и ограниченное число субъектов, имеющих 

статус «популярного» и «лидера». 

Высокостатусный субъект (лидер), как правило, привносит в жизнь 

коллектива элементы инновационности, возможно, ценой отхода от ряда 
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прежних норм. Это обстоятельство способствует более эффективному 

достижению групповой цели и создает предпосылки для перевода 

коллектива на новую, более высокую, ступень жизнедеятельности, что 

позволяет рассматривать этот феномен в качестве возможного механизма 

развития коллектива. 

Таблица 2 

Корреляция рангов параметров социальной организации учебных 

коллективов и конечных результатов преподавательской деятельности 

 С ВМ ВПМ ВОМ МК СПК 

Количеств

енный 

результат 

Качеств

енный 

резуль-

тат 

С 1        

ВМ -0,01 1       

ВПМ 0,59 -0,44 1      

ВОМ 0,25 -0,83 0,39 1     

МК 0,46 -0,74 0,9 0,96 1    

СПК 0,47 0,84 0,14 -0,64 -0,39 1   

Количестве

нный 

результат 

0,63 -0,66 0,67 0,87 0,97 -0,39 1  

Качественн

ый результат 
-0,06 -0,7 0,37 0,81 0,81 -0,04 0,94 1 

 

На наш взгляд, ярким подтверждением наличия и эффективности 

такого механизма являлось стахановское движение в СССР, лидеры 

которого вышли за рамки существующих норм работы производственных 

бригад и звеньев, внесли новые, смелые формы организации труда, 

благодаря чему резко возросла эффективность и значимость внутренних 

мотивов труда и технической базы производства, что создало новые 

стимулы научно-технического развития.  

Отсутствие элементов инновационности в деятельности того или 

иного преподавательского коллектива лишает механизм межличностных 

отношений возможности оказывать воздействие на внутренние мотивы 

преподавательской деятельности и через развитие последних 

саморазвиваться. Этот анализ подтверждает значимость руководителя 
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преподавательского коллектива в формировании такого психологического 

климата в коллективе и условий деятельности преподавателей, которые 

бы способствовали их заинтересованности в самосовершенствовании и 

улучшении качества образовательного процесса. Необходимо в каждом 

преподавательском коллективе воспитание (или внедрение) лидера, 

ориентированного на нововведения в образовательный процесс.  

Внутренняя мотивация в рассматриваемых коллективах находится в 

умеренной обратной связи с внешней положительной мотивацией и в 

тесной обратной связи с внешней отрицательной мотивацией и 

мотивационным комплексом преподавательского труда в целом. Это 

определило тесную организационную связь внутренней мотивации с 

количественными и качественными результатами преподавательского 

труда. Вместе с тем, внутренняя мотивация находится в сильной прямой 

связи с состоянием социально-психологического климата в 

преподавательских коллективах: чем выше восприятие труда 

преподавателя как самостоятельной ценности, тем выше уровень 

благополучия климата в коллективе и, наоборот.  

Чем же можно объяснить характер полученных в данном случае 

связей внутренней мотивации с конечными результатами 

преподавательского труда. Некоторые соображения на этот счет можно 

высказать, если принять допущение о генетической преемственности 

качественно различных мотивов преподавательской деятельности: 

преподавательская деятельность стимулируется сначала мотивами с 

вектором от субъекта к объекту преподавательского воздействия, в 

частности, романтическими и комфортными или близкими к ним 

мотивами. Такая структура мотивов характерна, например, для молодых 

преподавателей в период их адаптации, то есть в начальный период 

преподавательской деятельности. В последующем все больший удельный 

вес приобретают другие мотивы, направленные от объекта к субъекту и 

более тесно и предметно связанные с преподавательским процессом 

(мотивы материальной заинтересованности, трудовых достижений и 

удовлетворенности преподавательским трудом). Далее мотивационная 

сфера развивается вновь от субъекта к объекту, но теперь мотив 

зарождается из внутренних побуждений и имеет цель изменить объект – 

образовательный процесс в сторону большего удовлетворения 

ценностных потребностей личности, ее самореализации и 

самосовершенствования. Таким образом, внутренние мотивы  реализуются 
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через совершенствование образовательного процесса и лишь при этом 

условии проявляются в конечных результатах труда преподавателя.  

Полученная в данном примере обратная взаимосвязь между 

внутренними и внешними мотивами соответствует допущению о 

генетической преемственности качественно различных мотивов 

преподавательской деятельности: с развитием мотивационной сферы 

внешняя мотивация как бы вытесняется внутренней мотивацией. И, 

наоборот, с деградацией мотивационной сферы вытесняется внутренняя 

мотивация.  

В исследуемом образовательном процессе, реализуемом данными 

преподавательскими коллективами, внутренние мотивы не находят 

достаточной реализации, что подтверждается, в частности, значениями 

групповых оценок таких факторов социально-психологического климата, 

как участие в управлении образовательным процессом (средняя оценка 

0,25 - 0,35) и перспективы профессионального роста, отражающих 

возможности самореализации. Повышение внешней положительной 

мотивации может приводить к снижению внутренней мотивации, если 

приоритет отдается сиюминутным интересам преподавателя.  

Внешние положительные мотивы находятся в умеренной прямой 

взаимосвязи с внешними отрицательными мотивами: повышение уровня 

внешней положительной мотивации ведет к умеренному снижению 

внешней отрицательной мотивации. Внешние положительные мотивы 

находятся в тесной прямой взаимосвязи с количественными результатами 

преподавательского труда, что свидетельствует о направленности этих 

мотивов, прежде всего на количественные достижения, поскольку они 

стимулируются льготами, денежным содержанием выше, чем 

качественные результаты. 
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ՀՏԴ 37                                                                                  ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՏԵՍՈՂՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԵՎ ԴՐԱ 

ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ  ՄԻՋՈՑՆԵՐՆ ՈՒ 

ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ 

Գրիգորյան Ն. Պ. 
 

Հոդվածում քննարկվում են երեխաների տեսողության 

պահպանման և կանխարգելման խնդիրները, ուսումնասիրվում են դրա 

կանխարգելմանն ուղղված միջոցներն ու մեթոդները:  

Հանգուցային բառեր. տեսողություն, տեսողության պահպանում, 

տեսողության խանգարումներ, գործունեության տեսակներ, 

կանխարգելում, սկզբունքներ, մեթոդներ: 
 

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ СОХРАНЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ 

НАРУШЕНИЙ ЗРЕНИЯ ДЕТЕЙ 

Григорян Н. П. 
 

В статье обсуждаются вопросы сохранения и профилактики 

нарушений детского зрения, исследуются методы и приемы, 

направленные на их профилактику.  

Ключевые слова: зрение, сохранение зрения, нарушения зрения, 

виды деятельности, профилактика, принципы, методы. 

 

MEASURES AND METHODS FOR PREVENTION OF CHILDREN'S VISION 

PROCESS AND PREVENTION OF ITS DISTURBANCE 

Grigoryan N. P. 
 

The article discusses the issues of child vision protection and prevention, 

the measures and methods of preventing. 

Keywords: vision, vision maintenance, sight disorders, types of activities, 

prevention, principles, methods. 

 

Հոդվածի արդիականությունը պայմանավորված է տեսողական 

խանգարումներ ունեցող երեխաների թվի աճով, երեխաների 
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տեսողության պահպանման, այդ խնդրի կանխարգելմանն ուղղված 

հարցերի ուսումնասիրման, մեթոդների առաջադրման 

անհրաժեշտությամբ:  

Հայտնի է, որ մարդու զարգացման ընթացքում ձևավորվել է 

զգայարանների բարդ համակարգ, որն ապահովում է արտաքին 

աշխարհից անհրաժեշտ տեղեկատվության ընդունումը: Այս 

համակարգում առաջատար դեր են կատարում տեսողական, լսողական 

և զգայաշարժողական համակարգերը, որոնք ունեն զգայության և 

ընկալման առավել ճանաչողական արժեք [8]: 

Տեսողությունը մեծ դեր է կատարում մարդու գործունեության 

տարբեր տեսակների դեպքում` խաղային, ուսումնական, 

աշխատանքային: Տեսողության նվազումը կամ բացակայությունը 

զգալիորեն բարդացնում են մակրո և միկրո տարածության մեջ 

կողմնորոշվելու կարողության զարգացումը. միաժամանակ շատ 

գործողությունների կատարումը խոչընդոտում է գործողությունների 

կատարման հստակության ու ճշտության վերահսկումը: 

Մասնագիտական գրականության ուսումնասիրությունները ու մի 

խումբ հեղինակների (Ռ. Ն. Ազարյան, Լ. Մ. Զալցման, Լ. Ֆ. Կասատկին) 

կատարած հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ տեսողության 

խանգարումը կտրուկ իջեցնում է երեխաների շարժողական 

ակտիվությունը և աշխատունակությունը: Հաստատված է, որ 

դպրոցական տարիների ընթացքում տեսողության խանգարումներ 

ունեցող երեխաներն իրենց բնականոն տեսնող հասակակիցներից հետ 

են մնում հասակով, քաշով, կրծքավանդակի շրջագծով [3, 5, 7]:  

Վերջին տարիներին մեծանում է առողջության, այդ թվում նաև 

տեսողության հետ կապված խնդիրներ ունեցող երեխաների թիվը: 

Ակնհայտ է, որ տեսողական խանգարումները պայմանավորված են նաև 

սոցիալական և կենցաղային պայմաններով: Դրանք այնպիսի գործոններ 

են, ինչպիսիք են սնունդը, վիտամինի հաճախակի անբավարարությունը, 

կլիման, բնության պայմանները, ինչպես նաև տեսողական 

խանգարմամբ պայմանավորված առողջության վիճակը: Մեծ 

նշանակություն ունեն երեխայի տարիքը և տեսողական օրգանի 

զարգացումը, ժառանգական նախատրամադրվածությունը և այլն: 
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Կարևոր դեր են խաղում նյարդային համակարգի վիճակը, 

լարվածությունը և գրգռվածությունը, որոնք ևս նպաստում են 

տեսողական խանգարումների առաջացմանը [1]: 

Այլ կերպ ասած՝ չի կարելի առանձնացնել տեսողական 

խանգարումների առաջացման վրա ազդող մեկ գործոն: Պարզապես 

պետք է միայն մտածել տվյալ պայմաններում այս կամ այն գործոնի 

գերակայության մասին: 

Քանի որ երեխաների տեսողության իջեցման պատճառները 

կարող են տարբեր լինել (հիվանդություն, օրգանիզմի թուլություն, 

տեսողական լարվածության ռեժիմ, ուսուցման պայմաններ, հիգիենայի 

կանոններին չհետևել և այլն), ապա երեխաների տեսողության 

պահպանման և դրա խանգարումների կանխարգելման 

տեխնոլոգիաները, դրանցում ներառված միջոցները և մոտեցումները 

պետք է ընտրվեն ու մշակվեն այդ պատճառներին համապատասխան: 

Գիտամեթոդական գրականության վերլուծությունը փաստում է, 

որ երեխաների տեսողության պահպանման և դրա խանգարումների 

կանխարգելման տեխնոլոգիաները կարող են օգնել պահպանելու աճող 

սերնդի լավ տեսողությունը [2, 4, 6]: 

Երեխաների տեսողության պահպանման և դրա խանգարումների 

կանխարգելման տեխնոլոգիաների բովանդակության մեջ  խնդիրների 

նշանակությունը դիտարկվում է հիմնականում 2 տեսանկյուններով` 

 գործունեության տարբեր ձևերում երեխաների տեսողական 

աշխատանքի պայմանների ուսումնասիրում, 

 երեխաների տեսողության պահպանման և դրա խանգարումների 

կանխարգելման մանկավարժական պայմանների ստեղծում: 

Դրա համար էլ այս խնդիրների բազմակողմանի 

ուսումնասիրումը, նրա որոշման համար տեսական մոտեցումները, 

երեխաների տեսողության պահպանման և դրա խանգարումների 

կանխարգելման մանկավարժական պայմանների ընտրությունը, 

մշակումը և համակարգումն այսօր համարվում են տեխնոլոգիական 

խնդիրներ, որոնց լուծումները  կապված են երեխաների խաղային, 

ուսումնական, աշխատանքային և գործունեության այլ ձևերի 

կազմակերպման հետ:  
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Ներկայացված տեսանկյուններն էլ դարձել են երեխաների 

տեսողության պահպանման և դրա խանգարումների կանխարգելման 

մանկավարժական տեխնոլոգիաների հիմնական մոտեցումները. 

1. հետևել երեխաների տեսողության պահպանման և դրա 

խանգարումների կանխարգելման խնդրի զարգացման գործընթացին, 

2. այդ տեղեկությունների հիման վրա սահմանել տվյալ խնդրի 

մշակման դերն ու նշանակությունը, նրա որոշման համար տեսական 

մոտեցումները և գործնական ուղիները, 

3. հետազոտվող խնդրի որոշման համար ուսումնասիրել և վերլուծել 

գոյություն ունեցող մոտեցումները, 

4. ուսումնասիրել կրթական հաստատություններում և 

ընտանիքներում երեխաների տեսողության պահպանման պայմանները,  

5. ուսումնասիրել և վերլուծել երեխաների տեսողության 

խանգարման ազդեցության հետևանքները հոգեֆիզիկական 

զարգացման, ճանաչողական, շարժողական և գործունեության այլ 

ձևերի վրա, 

6. ուսումնասիրել երեխաների տեսողության խանգարման 

հիմնական պատճառները, 

7. սահմանել երեխաների տեսողության պահպանման և դրա 

խանգարումների կանխարգելման նպատակով աշխատանքների 

կազմակերպման առանձնահատկությունները, 

8. հիմնավորել երեխաների տեսողության պահպանման և դրա 

խանգարումների կանխարգելման աշխատանքի դրվածքի լավացման 

համար առաջարկված մոտեցումների արդյունավետությունը:  

Այս համատեքստում պետք է որոշել՝ 

1. երեխաների գործունեության ձևերը, որոնց ժամանակ մեծ 

մասամբ չեն պահպանվում տեսողական աշխատանքների կանոնները, 

2. երեխաների տեսողական աշխատանքի կանոնների 

խանգարումների բնույթը և աստիճանը խաղային, ուսումնական և 

գործունեության մյուս ձևերում, 

3. երեխաների այն վատ սովորությունները, որոնք բացասաբար են 

ազդում տեսողական աշխատանքի վրա, 



246 

 

4. ծնողների վերաբերմունքը, ուսումնասիրվող հիմնախնդրի և 

գործունեության տարբեր ձևերում տեսողական աշխատսանքի 

բարենպաստ պայմանների ստեղծման գործընթացում նրանց 

մասնակցության աստիճանը: 

Նշված խնդիրների պարզաբանման նպատակով պետք է 

ուսումնասիրել և դիտել երեխաների տեսողական աշխատանքը 

գործունեության տարբեր ձևերում: 

Գիտամեթոդական գրականության վերլուծությունը, կրթական 

հաստատություններում և ընտանեկան պայմաններում երեխաների 

տեսողական խանգարումների կանխարգելման աշխատանքի դրվածքի 

առանձնահատկությունները, մանկավարժների և ծնողների 

իրազեկվածության մակարդակը թույլ են տվել սահմանելու երեխաների 

տեսողության պահպանման համար մանկավարժական մոտեցումների և 

պայմանների հիմնական ուղղվածությունն ու բովանդակությունը [9, 10]: 

Ներկայացված մեթոդները՝ սկզբունքների, մոտեցումների, 

մանկավարժական պայմանների և մանկավարժական գործընթացի 

առանձին բաղադրիչների տեսքով, դրանց իրականացումը՝ կապված 

տեսողության խանգարման կանխարգելման հետ, թույլ է տալիս այն 

դիտել որպես մանկավարժական փոխազդեցության միջոցներով 

տեսողության պահպանման աշխատանքի համակարգի հիմք: 
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УДК 376                                                                      СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

/ СУРДОПЕДАГОГИКА 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ 

ОБУЧЕНИИ ПРОИЗНОШЕНИЮ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 

Мурадян С. С. 

 

Создание эффективных средств и условий обучения и воспитания 

детей с нарушениями слуха и речи предполагает продуманную во всех 

деталях совместную педагогическую деятельность по организации и 

проведению учебно-воспитательного процесса с безусловным 

обеспечением комфортных условий для учащихся и преподавателей. В 

связи с этим нами были отобраны, систематизированы и представлены 

такие инновационные технологии, которые используются во время 

обучения детей с нарушением слуха. В ереванском специальном 

образовательном комплексе для детей с нарушением слуха применяются 

на практике новые педагогические технологии (компьютерные 

программы, специальные развивающие тесты), оказывается 

психологическая поддержка и социальная помощь всем учащимся и их 

родителям по мере необходимости, осуществляется их медицинское 

сопровождение. 

Ключевые слова. Дети с нарушением слуха, компьютерные 

программы, специальные развивающие тесты, развитие произношения, 

устная речь, слуховое восприятие. 

 

ԼՍՈՂՈՒԹՅԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ 

ԱՐՏԱԲԵՐՄԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ 

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ 

Մուրադյան Ս. Ս. 

 

Լսողության խանգարում ունեցող երեխաների կրթության և 

դաստիարակության համար հատուկ միջոցների և պայմանների 

մշակումը ենթադրում է ուսումնադաստիարակչական գործընթացի 

կազմակերպման և անցկացման առումով համատեղ մանկավարժական 

գործունեություն, որտեղ անպայման կապահովվի հարմարավետ 

պայմաններ ինչպես սովորողների, այնպես էլ մասնագետների համար: 

Վերը ներկայացվածի հիման վրա էլ մեր կողմից ընտրվել, 

համակարգվել և ներկայացվել են այնպիսի նորագույն տեխնոլոգիաներ, 
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որոնք կիրառվում են լսողության խանգարում ունեցող երեխաների 

ուսուցման համակարգում: Երևանի «Լսողության խանգարում ունեցող 

երեխաների հատուկ կրթահամալիրում» երեխաների որակյալ 

կրթության ապահովման տեսանկյունից կիրառվում են բազմապիսի 

նորագույն տեխնոլոգիաներ (համակարգչային ծրագրեր, զարգացման 

հատուկ թեստեր), ըստ անհրաժեշտության իրականացվում է 

հոգեբանական և սոցիալական աջակցություն բոլոր սովորողներին և 

իրենց ծնողներին, ինչպես նաև իրագործվում է բժշկական ուղղորդում:  

 Հանգուցային բառեր. լսողության խանգարում ունեցող 

երեխաներ, համակարգչային ծրագրեր, հատուկ զարգացնող թեստեր, 

արտաբերման զարգացում, բանավոր խոսք, լսողական ընկալում:  

 

THE USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES FOR THE TEACHING OF 

PRONUNCIATION IN CHILDREN WITH HEARING DISORDERS 

Muradyan S. S. 

 

The creation of effective means and conditions for the training and 

education of children with hearing and speech disorders implies a joint 

pedagogical activity designed in all details on the organization and conduct of 

the educational process with unconditional provision of comfortable 

conditions for students and teachers. In this regard, we have selected, 

systematized and presented such innovative technologies that are used during 

the training of children with hearing impairment. In Yerevan, a special 

educational complex for children with hearing impairment, new pedagogical 

technologies are applied in practice (computer programs, special 

developmental tests), psychological support and social assistance are provided 

to all students and their parents as necessary, and provided their medical 

supports. 

Keywords: children with hearing disorders, computer programs, special 

developmental tests, development of pronunciation, oral speech, auditory 

perception. 

 

Исходя из учета закономерностей развития произношения у детей в 

норме и с нарушенным слухом, с учетом проявления в речи всех 

языковых единиц и для наиболее успешного решения задач обучения 

произношению, Ф. Ф. Рау, Н. Ф. Слезиной, Н. Д. Шматко, Э. И. Леонгард и 

другими были разработаны разные методические системы обучения детей 

произношению [1, 3, 4, 6].  
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Установлено, что для характеристики методической системы 

обучения детей произношению необходимо получить представление о 

методах обучения произношению детей дошкольного возраста, 

охарактеризовать содержание и периоды обучения, а также ознакомиться 

с основными формами организации обучения детей в образовательных 

учреждениях. 

Факт, что компьютер является важным средством общения и для 

учащихся, как в личной жизни, так и в учѐбе. Сейчас практически каждый 

школьник может при направляющей деятельности учителя использовать 

компьютерные программы для получения информации разного характера, 

для общения и развлечений. 

Нами был учтен тот факт, что мы живѐм в то время, когда 

компьютер занял прочные позиции практически во всех областях науки, 

образования, производства, облегчая возможность получения любой 

информации, обработки еѐ и применения в нужных целях. 

Цель нашей работы заключается в том, чтобы в едином представить 

такие современные технологии, применение которых способствует 

формированию и развитию произношения, обогащению словарного 

запаса, развитию высших психических функций у детей с нарушением 

слуха. 

Известно, что нарушение слуха приводит к различным нарушениям 

речи у детей, в том числе и произношения, что значительно затрудняет их 

общее развитие, общение и подготовку к обучению в школе. 

Проблема методов первоначального обучения детей с нарушением 

слуха устной речи – одна из актуальнейших и сложнейших проблем 

сурдопедагогики. Не подлежит сомнению, что современное понимание 

основных вопросов обучения и воспитания глухих – результат 

длительного исторического развития сурдопедагогической мысли, в 

процессе которого каждый новый этап, каждое новое воззрение вносили 

позитивные идеи, явившиеся ценнейшим вкладом в теорию и практику 

сурдопедагогики. 

Для наиболее успешного и быстрого решения задачи, связанной с 

формированием у детей внятной речи, обеспечивающей устное общение с 

окружающими людьми, по обогащению словарного запаса в ереванском 

специальном образовательном комплексе для детей с нарушением слуха 

используется концентрический метод обучения произношению, 

являющеийся вариантом аналитико-синтетического метода.  
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Несмотря на выше изложенные факты, отсутствие специальных 

учебных материалов, цветных и иллюстрированных книг для обучения 

детей с нарушениями слуха в Республике Армения послужило основой 

для разработки учебно-методической книги «Развивающие специальные 

тесты» для детей с нарушениями слуха. В пособии представлена серия 

упражнений, которые способствуют развитию высших психических 

функций, движений рук у детей с нарушением слуха. 

Пособие, разработанное нами, включает упражнения и задачи, 

которые помогают детям с нарушениями слуха 4-5 лет. Тесты направлены 

на развитие чувствительности, памяти, внимания, речи и мышления 

ребенка. Пособие способствует обогащению словарного запаса, 

текстовому изображению и правильному обучению жестам, а также 

обучению дактилологии. 

В работе с книгой большое значение приобретает характер речи 

самого учителя, поскольку она является образцом, которому подражают 

дети. Речь должна быть естественной, эмоционально выразительной. Весь 

речевой материал должен произноситься голосом разговорной громкости, 

с соблюдением правил орфоэпии, с правильным членением фраз на 

смысловые синтагмы. Послоговая, равноударная или с переносом 

ударения на последний слог речь учителя пагубно отражается на 

произношении глухих и слабослышащих. 

Учитель может принять участие в любом проекте, конкурсе, выйдя 

на определѐнный сайт и выложив там свои работы. Может получить 

оценку своей работы в форме комментария или отзыва. Может поделиться 

опытом и перенять его, поделиться мыслями, размышлениями, 

творческими разработками и получить необходимую информацию 

любого направления педагогической деятельности, а затем использовать 

еѐ по необходимости в своей работе. 

Во время специального обучения произношению детей с 

нарушением слуха широко используются компьютерные программы. 

Применение компьютерных технологий на занятиях по развитию 

речевого слуха и формированию произносительной стороны речи в школе 

для детей с нарушением слуха дает пошаговое развитие с учетом уровня 

слуха и речи каждого. На данном этапе компьютер не может и не должен 

быть только развлечением, игрушкой. Он должен быть еще и 

инструментом решения самых трудных для ученика учебных и 

житейских задач. 
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При этом можно говорить о педагогическом результате, связанном 

с формированием навыка собственной деятельности (речевой и 

умственной). Именно применение цвета, графики, звука современных 

средств видеотехники позволяет формировать и моделировать смысловые 

компоненты речи глухих школьников: восприятие, память, внимание, 

воображение, мышление. 

Кроме того, оно осуществляется на индивидуальных и музыкально-

ритмических занятиях, в слуховом кабинете, а также при проведении 

фонетических зарядок. Специальное обучение предполагает 

использование в работе над произношением определѐнных методических 

приѐмов постановки звуков с применением, при необходимости, 

логопедических зондов, специальных технических средств и т. д. 

Формирование у глухих и слабослышащих детей произносительных 

навыков связано с необходимостью тем или иным способом вызвать у них 

требуемую работу речевого аппарата. В процессе обучения произношению 

используются следующие способы постановки дыхания, голоса и звуков: 

1. Подражание речи учителя, которое может осуществляться на слуховой, 

зрительной, слухозрительной основе, а также при опоре на тактильно-

вибрационные ощущения. 2. Механические способы, при которых 

сурдопедагог воздействует на те или иные органы речи, пассивно 

приводит их в движение или в определѐнное положение с помощью 

пальца ребѐнка, шпателя или логопедических зондов. После ряда 

упражнений с такой помощью в коре головного мозга ученика 

закрепляются следы кинестетических раздражений, соответствующих 

новому положению и движению речевых органов, что позволяет в 

дальнейшем ему самостоятельно воспроизводить требуемый звук, 

опираясь на кинестетический, а при наличии остаточного слуха – и на 

слуховой самоконтроль. 3. Третий способ – смешанный – представляет 

собой соединение первого и второго способов [2, 5, 7]. В настоящее время 

в процессе обучения произношению широко используется фонетическая 

ритмика. Фонетическая ритмика – это методический приѐм работы над 

произношением, базирующийся на взаимодействии речи, развивающегося 

слухового восприятия и движений тела. В процессе упражнений 

различные движения корпуса тела, рук, ног, головы сочетаются с 

произнесением определѐнного речевого материала (слов, словосочетаний, 

фраз, слогов, словосочетаний и отдельных звуков), что способствует 

вызыванию и закреплению в речи детей произносительных навыков, 

более естественному звучанию их речи. Упражнения с использованием 
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фонетической ритмики содействуют развитию речевого дыхания и 

связанной с ним слитности речи, развитию умения изменять силу и 

высоту голоса, сохраняя нормальный тембр, произносить речевой 

материал слитно, в заданном темпе, правильно воспроизводить звуковую, 

ритмическую, и, по возможности, мелодическую структуру речи, 

выражать свои эмоции интонационными средствами.  

Итак, результаты проведенных исследований свидетельствуют, что 

у подавляющего большинства слабослышащих детей очевидны 

правильное произношение, активный словарный запас, о чем 

свидетельствует активное применение инновационных технологий в 

системе обучения детей с нарушением слуха. 

Вышеизложенное свидетельствует о необходимости разработки и 

использования специальных сурдопедагогических подходов, средств, 

методов и условий их применения для формирования и развития 

правильного произношения у детей с нарушением слуха. 

Важно всегда помнить, что учить ребят нужно только с опорой на 

интерес, обязательно создавая ситуацию успеха. Бессмысленно заставлять 

детей обучаться труду, если они не осознали его значимости, если им не 

интересно и у них нет потребности увидеть результаты своей 

деятельности. 
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ՀՏԴ 37.013.32                                                         ԻՐԱԿԱՆ (ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ) ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 
                               

ԿՈԿՈՐԴԻ ՀԵՌԱՑՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ ԿԵՐԱԿՐԱՓՈՂԱՅԻՆ ՁԱՅՆԻ 

ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԱՐԴԻ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ 

ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Շաբոյան Մ. Հ. 
 

Հոդվածը հավաստում է այն հանգամանքը, որ մայրենի լեզվով 

գրեթե բացակայում են խնդրո առարկայի շուրջ հետազոտություններ, 

ձայնալարերը հեռացված անձանց համալիր վերականգնման 

ձևավորմանն ու զարգացմանն ուղղված հատուկ մշակված 

հանձնարարություններ, միջոցներ, մեթոդական մոտեցումներ: 

Հանգուցային բառեր. կերակրափողային ձայն, ասպիրացիոն, 

իժեկցիա, լաբիովիբրացիա: 
 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

ФОРМИРОВАНИЕ ПИЩЕВОДНОГО ГОЛОСА ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ 

ГОРТАНИ 

Шабоян М. Г. 
 

Статья подтверждает тот факт, что относительно объекта нашего 

изучения отсутствуют теоретические и практические исследования: 

специальные задания, способы и методические подходы для комплексной 

реабилитации лиц с удаленной гортанью. 

Ключевые слова: пищеводный голос, аспирация, инжекция, 

лабиовибрация 
 

ANALYSIS OF CURRENT METHODS FOR THE FORMATION OF 

ESOPHAGEAL SPEECH AFTER THE REMOVAL OF LARYNX 

Shaboyan M. H. 
 

The article confirms the fact that natively there is almost no research on 

subject matter, as well as specially designed assignments, measures, 

methodological approaches to the formation and development of complex 

rehabilitation of throat removed persons. 

Keywords: esophageal speech, aspiration, injection, labiovibration. 
 

Հոդվածի արդիականությունը: Ներկա ժամանակներում կոկորդի 

չարորակ նորագոյացությունների հաղթահարման խնդիրը արդիական է 

ոչ միայն բժշկության բնագավառում, այլև մանկավարժության ոլորտում: 

Խոսքի խանգարումների և մասնավորապես ձայնի խանգարումների 



256 

 

դեպքում, անկախ դրանց առաջացման պատճառներից և խնդրի 

կառուցվածքից, խաթարվում է հաղորդակցման գործառույթը: Ձայնային 

ապարատի հիվանդության հաճախականությամբ պայմանավորված՝ 

արժևորվում և բարձրանում է հետվիրահատական շրջանում 

մանկավարժական շտկողավերականգնողական աշխատանքի դերը: 

Անձինք, ովքեր բախվել են այս խնդրին, մեծ մասամբ դառնում են 

հաշմանդամներ, ինչպես նաև դուրս են մնում հասարակական ակտիվ 

կյանքից, կորցնում լիարժեք կյանք վարելու և աշխատանքային 

գործունեություն ծավալելու հնարավորությունները: Գործառութային 

կարևոր օրգանի հեռացումը և ձայնի կորուստը հիվանդների մոտ 

առաջացնում են արհեստական մեկուսացում: 

Ձայնի վերականգնումը վերադարձնում է կորցրած հաղորդակցման 

գործառույթը, հաճախ թույլ է տալիս վերադառնալ աշխատանքային 

գործունեությանը, արագացնում է հոգեբանական և սոցիալական 

վերականգնողական գործընթացը, որը դիտարկվող հիմնախնդիրը 

դարձնում է բավականին արդիական: 

Հետազոտության արդիականությունը պայմանավորված է այն 

հանգամանքով, որ մասնագիտական գրականության մեջ առկա մի շարք 

ուսումնասիրությունները մեկնաբանում են կոկորդը հեռացված անձանց 

կերակրափողային ձայնի դրման առանձնահատկությունները, սակայն 

նրանց կյանքի մի շարք ոլորտներ գրեթե չի ուսումնասիրվել որպես 

անհատի կյանքի որակի ապահովման գրավական, և բավարար չափով 

չեն լուսաբանված այն դժվարությունները, որոնք առկա են ձայնալարերը 

հեռացված անձանց հաղորդակցման գործընթացում՝ պայմանավորված 

«այլանդակված» արտաքինով: 

Հիմնախնդրի արդիականությունը հավաստում է նաև այն 

հանգամանքը, որ մայրենի լեզվով գրեթե բացակայում են խնդրո 

առարկայի շուրջ հետազոտություններ, կոկորդը հեռացված անանց 

համալիր վերականգնման ձևավորմանն ու զարգացմանն ուղղված 

հատուկ մշակված հանձնարարություններ, միջոցներ, մեթոդական 

մոտեցումներ: 

Վերջին տարիներին ձայնային ապարատի հիվանդությունների թվի 

կտրուկ աճը հանգեցրեց տարբեր բնագավառների մասնագետների 

հետազոտական աշխատանքների բուռն ընթացքին: Ակնհայտ է, որ այս 

հիմնախնդրի ինտենսիվ ուսումնասիրությունները ենթադրում են առկա 

խնդրի հաղթահարմանն ուղղված զանազան մեթոդների, միջոցների և 

ծրագրերի մշակում: Չնայած հետազոտությունների աճին, այս 

հիմնահարցի՝ տարբեր մասնագետների և ընտանիքի անդամների 
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կողմից ուշադրության կենտրոնում գտնվելու հանգամանքին՝ կոկորդը 

հեռացված անձանց կերակրափողային ձայնի ձևավորմանն ուղղված մի 

շարք խնդիրներ դեռևս չեն ստացել համապատասխան լուծումներ  

ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ, ցավոք, ՀՀ-ում: 

Մասնագիտական գրականության ուսումնասիրությունները 

վկայում են, որ ներկայումս գոյություն ունեն բազմաթիվ մեթոդներ, 

միջոցներ, ծրագրեր, որոնք ուղղված են կերակրափողային ձայնի 

ձևավորմանը: Տարեցտարի ավելանում է դրանց թիվը. յուրաքանչյուր 

հետազոտող առաջարկում է իր մոտեցումը խնդրո առարկայի 

վերաբերյալ: Շատ մասնագետներ էլ կիսվում են սեփական փորձով, 

կոնկրետ դեպքերով, որոնք ևս նպաստում են փորձի փոխանցման 

գործընթացին: 

Ըստ մասնագիտական գրականության վերլուծության՝ տարբեր 

երկրներում կիրառվում են կերակրափողային ձայնի ձևավորման 

տարբեր մեթոդներ: 

Ներկայումս կերակրափողային ձայնի մեխանիզմին տիրապետելու 

համար կիրառվում է հինգ առավել ընդունված մեթոդ. 

1. Ասպիրացիոն կամ ինհալացիոն մեթոդ [1, 5]: Oդը hավաքելով 

թոքերում՝ հիվանդը պահում է շնչառությունը ներշնչման համար, 

այնուհետև բարձրացնում է ենթալեզվային ոսկորը, ինչպես կուլ տալու 

ժամանակ: Կերակրափողի ելանցքը բացվում է, և օդը «ներծծվում» է 

կերակրափող: Անհրաժեշտ է նշել, որ այս եղանակը բավականին դժվար 

է յուրացման համար: 

2. Կուլ տալու մեթոդ (H. Gottstein 1900 թ.) [1]: Հիվանդը պետք է կուլ 

տա թուքը և դրա հետ միաժամանակ՝ օդը: Եղանակը բարդ չէ յուրացման 

համար, հատկապես եթե ուսուցման սկզբում առաջարկվում է կուլ տալ 

նաև գազավորված ջուր: Նման մեթոդի թերությունն այն է, որ 

ստամոքսում օդի պաշարը դժվար է դուրս բերել անհրաժեշտ պահին: 

3. Ինժեկցիայի մեթոդ (H. Gutzmann, 1907 թ.) կամ, այսպես կոչված, 

կատարելագործված հոլանդական մեթոդ (A. Molenaar-Bejl, F. H. Damste 

1951 թ.) [1, 4]: Օդի մղումը կերակրափող կատարվում է փակ բերանով` 

լեզվի օգնությամբ. այն նույնական է կուլ տալու առաջին փուլին: Այդ 

փուլին տիրապետում են` կիրառելով պ, տ, կ պայթական 

բաղաձայնները: Հետագա փուլերից անհրաժեշտ է խուսափել: Հաշվի 

առնելով լեզվի հնչյունաբանական առանձնահատկությունը՝ որոշ 

երկրներում (Գերմանիա, ԱՄՆ) առաջին փուլում կիրառում են կեղծ 

ձայնի հնչյունի ձևավորման այլ եղանակներ. լոգոպեդական 

աշխատանքը սկսվում է ձայնավոր հնչյուններով: Պայթական 
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բաղաձայների վրա հիմնված է նաև Ս. Լ. Տապտապովի մեթոդը. նա 

խորհուրդ է տալիս նախնական փուլում ըմպանի պահպանված 

մկանների ամրապնդման համար կիրառել «շրթհարմոն փչելու» 

վարժությունը: 

4. Բլոկավորման մեթոդն (L. Striglioni 1970 թ.) իրականացվում է 

երկու ձևափոխված տարբերակներով (G. Heuillet, M. Sermet, L. Conrad, 

1974 թ.) [1, 5]. 

- Հետին բլոկավորում, որի ժամանակ լեզվի հիմքը տեղափոխվում է 

հետև և մոտենում է իջեցված փափուկ քիմքին: Այդ շարժումը սեղմում է 

օդը կոկորդում և ստիպում անցնել կերակրափող: Հեշտացման համար 

փակ բերանով իրականացվում է «կռուե» հնչյունակապակցությունը` 

միաժամանակ տեղափոխելով դունչը դեպի պարանոց: Այդ տարբերակը 

առավել դժվար է: 

- Առջևի բլոկավորում, որի ժամանակ ներս են քաշվում 

շրթունքները, իսկ լեզուն սեղմվում է քիմքի առջևի հատվածին: 

Անմիջապես կերակրափողում ստեղծվում է օդի բավարար ծավալ 

հնչյունավորման համար: Տվյալ տարբերակը բավական հեշտ է, սակայն 

պահանջում է դադար բլոկավորումների և արտաբերման միջև: 

5. Լաբիովիբրացիայի մեթոդ (V. Michelli-Pellegrini, O. Fini-Storchi 

1970 թ. [5]): Հիվանդը լայն բացում է բերանը, օդը հավաքում և 

անմիջապես թողնում այն բերանի խոռոչից, միևնույն ժամանակ 

շրթունքները պետք է ձգված լինեն առաջ և տատանվեն, արտաբերվում է 

«բռ...» հնչյունակապակցությունը: Լաբիովիբրացիայի օրինակով 

հիվանդին բացատրում են մեթոդի գործածման մեխանիզմը և անցում են 

կատարում կերակրափողը օդով լիցքավորման ուսուցմանը, 

բլոկավորման կամ ինժեկցիայի եղանակին: 

Համաձայն Ս. Լ. Տապտանովայի՝ կեղծ ձայնի ձևավորման 

լոգոպեդկական աշխատանքները իրականացվում են 4 փուլերով [1, 3]. 

1. Նախապատրաստական. ուսումնասիրվում է հիվանդի 

հոգեվիճակը, իրականացվում են ռացիոնալ հոգեթերապևտիկ 

զրույցներ, ինչպես նաև աշխատանք է տարվում՝ ուղղված 

ֆիզիոլոգիական շնչառությանն ու բժշկական մարմնամարզությանը, 

որոնք ունեն ինչպես ընդհանուր ամրապնդող բնույթի տարրեր, այնպես 

էլ ձայնակազմավորմանն ուղղված աշխատանքներ:  

2. Կերակրափողում կեղծ ձայնաճեղքին փոխարինող մեխանիզմի 

ձևավորում. կեղծ ձայնի ձևավորման նպատակով իրականացվում է 

տարբեր վարժությունների կիրառում, որոնք հնարավորություն են 
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տալիս հիվանդին ստանալ ձայնի առաջին կարճ հնչյունները՝ 

բաղաձայնները՝ պ, տ, կ:  

3. Կեղծ ձայնի կիրառության հմտությունների տիրապետում. այս 

փուլում տեղի է ունենում կերակրափողային ձայնի ամրապնդում: 

Մշակվում է պարզեցված խոսքային նյութ տարրական կենցաղային 

իրավիճակների համար («խնդրեմ», «բարև ձեզ», «որտե՞ղ է հեռախոսը»):  

4. Կեղծ ձայնի օգտագործման հմտությունների հետագա 

ավտոմատացում և կենդանի խոսքում յուրացրածի ներդրում, 

հնչունավորման դիապազոնի ընդլայնում, ձևափոխությունների 

բարելավում, ձայնի դիմացկունության մարզում և այլն: 

Ներկայումս կարևորվում է ընտանիքի մասնակցությունը 

կազմակերպվող աշխատանքներում, որպեսզի այդ աշխատանքները 

լինեն շարունական և իրականացվեն նաև տանը: Ուսումնասիրելով, 

համեմատելով և վերլուծելով կոկորդը հեռացված անձանց 

կերակրափողային ձայնի ձևավորմանն ուղղված արտասահմանյան, 

ռուսական տարբեր մասնագետների կողմից մշակված բազմաթիվ 

մեթոդներն ու ծրագրերը՝ եկանք այն եզրահանգման, որ լինելով շատ 

կիրառելի, այնուամենայնիվ, դրանցից յուրաքանչյուրում թերևս կան 

թերի և բաց կողմեր, ինչը դրականորեն անդրադարձավ մեր կողմից 

առաջարկվող ծրագրի մշակման և արդի՝ ժամանակահունչ, հնարների 
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