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Զադոյան Ա. Մ. 

 

Հոդվածում ներկայացվում են գործնական պարապմունքերի 

ընթացքում  ուսանողների վերլուծական մտածողության և կիրառական 

հմտությունների ձևավորումը: Դիտարկվում են նաև դասախոս-ուսանող 

համագործակցության ընթացքում խմբային մտածողության տարրերի 

ձևավորումը: Հոդվածի նպատակն է՝ ընդգծել գործնական 

պարապմունքների նշանակությունը սովորողների հաղորդակցական 

կարողությունների, հետազոտական հմտությունների, ճանաչողական 

ակտիվության զարգացման գործընթացում, որն ապահովելու է 

մրցունակ կրթության իրականացումը: 

Բանալի բառեր. «մրցունակ կրթություն», արժեքային 

գիտակցություն,  կառուցողական հաղորդակցություն, խմբային 

մտածողություն, մասնագիտական պահվածք, մանկավարժական 

կուլտուրա, սոցիալ-հոգեբանական գործընթաց: 

 

ՀՀ կրթական համակարգի շարունակական բարեփոխումների 

նախադրյալներից մեկը հանդիսանում է հասարակական, գոյապահ-

պանական մարտահրավերներին և համաշխարհային զարգացումներին 

ժամանակին արձագանքումը: Ա. Ա. Ղուկասյանի, Լ. Թ. Ասատրյանի,      

Ա. Ս. Կարապետյանի դիտարկումների համաձայն. «Օրեցօր ավելի է 

ամրապնդվում այն համոզմունքը, որ մանկավարժական կրթության 

զարգացման գլխավոր ռազմավարական գիծը պետք է դառնա անցումը 

մանկավարժական կադրերի պատրաստման ավանդական 

համակարգից անձնակողմնորոշված և անձնազարգացնող համակարգի: 

Այն առաջին հերթին ենթադրում է կրթության նպատակների 

վերանայում» [3, էջ 4-5]: Ընդունելով, որ մանկավարժական կրթության 

հիմնական նպատակը դպրոցականի՝ ապագա քաղաքացու 
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դաստիարակության հետևողական կազմակերպումն է, միաժամանակ 

պետք է համաձայնել այն մտքի հետ, որ այն կարիք ունի 

վերաիմաստավորման կրթության մեջ ներառված բոլոր սուբյեկտների 

կողմից՝ որպես արդյունք ապահովելով «մրցունակ կրթությունը»: Իսկ 

մրցունակ կրթության իրականացման համար, ինչպես նշում է Վ. Ս. 

Կարապետյանը, կարևոր պայման է հանդիսանում նոր կրթական 

միջավայրի ստեղծումը, որում կրթության դերն ու նշանակությունը նոր 

բովանդակություն են ստանալու [2, էջ 130]: Պետք է նշել, որ մրցունակ 

կրթության իրականացումը պայմանավորված է մասնագիտական և 

անձնային այնպիսի որակներ ունեցող մանկավարժական կադրերի 

պատրաստման անհրաժեշտությամբ, որոնք կբավարարեն դպրոցին 

ուղղված սոցիալական պահանջը: «Մանկավարժական կրթություն» 

եզրույթը, իր մեջ ներառելով ապագա ուսուցչի առարկայական, 

մանկավարժամեթոդական և հոգեբանական կրթության ամբողջ 

համակարգը, պետք է արտացոլի նաև կրթական բարեփոխումների 

հիմնական նպատակը: Արդի պայմաններում բուհական ուսուցման 

գործընթացում իրականացվող կրթական բարեփոխումների հիմնական 

նպատակը հանդիսանում է բարձր որակավորում ունեցող կադրերի 

պատրաստման պահանջի բավարարումը: Վերջինս ենթադրում է 

ուսուցման կազմակերպման սկզբունքների արդյունավետ կիրառում, 

մտածողության խմբային ձևերի զարգացմանը նպաստող հոգեբանական 

միջավայրի ձևավորում, ուսանողների համագործակցային 

կարողությունների և արժեքային գիտակցության զարգացում: 

«Փիլիսոփայական տեսանկյունից արժեքային գիտակցությունը 

օբյեկտիվ իրականության արտացոլման բարձրագույն, միայն մարդուն 

հատուկ ձև է, մարդու իրականության և ինքն իր հետ հարաբերության 

միջոց, հոգեկան այնպիսի գործընթացների համակցություն, որոնք 

ակտիվորեն մասնակցում են մարդու կողմից օբյեկտիվ իրականության և 

իր սեփական կեցության իմաստավորմանը [4, էջ 88-89]: Արժեքային 

գիտակցությունը պայմանավորելու է ապագա մանկավարժների 

տարբեր մանկավարժական իրավիճակներում որոշակի մասնագի-

տական պահվածքի դրսևորումը: Բուհական ուսուցման գործընթացում 

սովորողների կողմից իրականացվում է ոչ միայն գիտելիքների, 

տեղեկատվության վերամշակում, այլև տեղի է ունենում 

մասնագիտական գործունեության ձևերի և հաղորդակցության ոճերի 

տիրապետում: Արդյունքում ուսումնական գործունեությունը հանդես է 

գալիս ոչ միայն որպես անհատական գործունեություն, այլև 
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աստիճանաբար ձեռք է բերում միջանձնային գործընթացի, 

երկխոսության և կառուցողական հաղորդակցության բնույթ:  

Ընդունելով, որ մանկավարժական կրթության բարեփոխումները 

արտահայտվելու են նաև ապագա ուսուցչի մասնագիտական և 

անձնային որակների ձևավորման գործընթացներում իրականացվող 

արմատական փոփոխություններով, պետք է ենթադրել, որ դրանց 

կարելի է հասնել ուսանողների ուսուցման գործունեության 

վերակառուցմամբ: Վերջինս ենթադրում է, որ այն կարելի է դիտարկել ոչ 

միայն ավանդական հայեցակարգերով կառուցված ուսումնական 

գործունեություն, այլև անձնային կողմնորոշվածություն ունեցող, բոլոր 

մասնակիցների ակտիվությունը խթանող, ինքնուրույնաբար 

վերահսկվող գործընթաց: 

Այս հոդվածը մի փորձ է՝ անդրադառնալու գործնական 

պարապմունքների ընթացքում կիրառվող տարբեր մեթոդներին, 

դասախոս-ուսանող համագործակցության ձևերին, ուսանողների 

թիմային աշխատանքի տեսակներին: Հոդվածի նպատակն է շեշտադրել  

գործնական պարապմունքների դերը ուսանողների վերլուծական 

մտածողության զարգացման, հաղորդակցման մշակույթի, կիրառական 

հմտությունների դրսևորման և ինքնարտահայտման գործընթացում: 

Նպատակից բխում են հետևյալ խնդիրները. 

 Մշակել այն գործողությունները, որոնք ցույց են տալիս 

սովորողների նշված որակների ձևավորումը : 

 Սահմանել թիմային աշխատանքի ներկայացման քայլերը: 

 Որոշել այն բնութագրիչները, որոնք հիմնավորում են 

սովորողների ինքնարտահայտումը: 

Ըստ այդմ՝ նշենք, որ մանկավարժական առարկաների ուսուցման 

արդյունավետ համակարգի մշակումը պայմանավորված է ոչ միայն 

դասախոսություններին ուսանողների մտածողության կարողություն-

ների ձևավորմամբ, այլև գործնական պարապմունքների ընթացքում 

համապատասխան խնդրահարույց մանկավարժական իրավիճակների 

կառուցմամբ և դրանց հաղթահարմանը ուղղված լուծումների 

բացահայտմամբ: Կապված վերոհիշյալի հետ՝ հարկավոր է առանձնակի 

ուշադրություն դարձնել գործնական պարապմունքներին, որոնց 

ընթացքում իրականացվող տարբեր մանկավարժական իրավիճակների 

մոդելավորումը, դերային խաղերը, խմբային քննարկումները և 

վերլուծությունները հնարավորություն կտան ուսանողներին ձեռք բերել 

մանկավարժական գործունեության իրավիճակային բնույթի մասին 
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փորձնական գաղափար, մասնագիտական նախնական իրազեկություն: 

Արդյունքում ուսանողները կկարողանան ոչ միայն տեսականորեն 

ծանոթանալ մանկավարժական մտածողության տարրերին, այլև 

ձևավորել սեփական մասնագիտական մտածողության սաղմերը: Այն 

հնարավոր է իրականացնել այնպիսի պայմաններում, երբ 

մասնակիցներին տրվում են ոչ ստանդարտ լուծումներ պահանջող 

առաջադրանքներ: 

Փորձը ցույց է տալիս, որ դասախոսների և ուսանողների համատեղ 

գործունեությունը հատկապես գործնական պարապմունքների 

ընթացքում դառնում է ապագա մասնագետների մտածողության և 

կիրառական հմտությունների զարգացման կարևոր պայման: Պետք է 

նաև նկատել, որ նման համագործակցության հետևանքով զարգանում է 

ոչ միայն յուրաքանչյուր ուսանողի մտածողությունը, այլև ձևավորվում 

են խմբային մտածողության տարրերը: Անդրադառնալով խմբային 

մտածողությանը՝ պետք է նշել, որ դրա ձևավորման գործում մեծ է 

դասախոսի դերը, որը դառնալու է խմբային կառուցողական 

հաղորդակցության կազմակերպողը և ուղղորդողը: Դասախոսը պետք է 

օժտված լինի հաղորդակցական հմտություններով և գիտենա խմբային 

աշխատանքի տարբեր ձևեր ու մեթոդներ, կարողանա ձևավորել առողջ 

բարոյահոգեբանական միջավայր: Հավելենք նաև, որ դասախոսը պետք է 

տիրապետի խբային մտածողության կազմակերպման սկզբունքներին, 

ձևերին, օրինաչափություններին, կարողանա կանխատեսել խմբային 

աշխատանքում առաջացող դժվարությունները և գիտենա դրանց 

հաղթահարման ուղիները: Այսինքն՝ դասախոսը օգնելու է խմբին 

ձևակերպելու խմբային աշխատանքի նպատակը, խնդիրները, 

իրականացնել որոշումներ: Խմբային աշխատանքի նախապատ-

րաստման փուլում նա հանդես է գալու իր մեթոդական պահանջներով՝ 

ուղղորդելով ուսանողներին համագործակցային թիմային աշխատանքի, 

տալով հրահանգներ, մասնավորապես. 

 Փորձի՛ր ուշադիր լսել և հասկանալ մյուս մասնակցի մտքերը: 

 Արժևորի՛ր մյուս մասնակցի արտահայտած մտքերն ու 

տեսակետները: 

 Իրավիճակը վերլուծելիս և քո կարծիքը արտահայտելիս եղի՛ր 

պարզ և լակոնիկ: 

 Եթե չես ընկալում  մյուս մասնակցի մտքերը, փորձի՛ր հարցերի 

օգնությամբ պարզաբանել, անհամաձայնության դեպքում նշիր քո  

տեսակետը առանց քննադատության: 
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 Եղի՛ր բարյացակամ մյուս մասնակիցների տեսակետների և 

գաղափարների հանդեպ: 

 Եթե քո գաղափարը չի ընդունվում մյուսների կողմից, լսի՛ր նրանց 

հիմնավորումները և հրաժարվի՛ր քո տեսակետից: 

Տեղին է նաև նշել, որ խմբային մտածողության ձևավորումը իր 

հերթին ենթադրում է սովորողների ուսուցման դրդապատճառների, 

հաղորդակցման կարողությունների զարգացում, որն էլ ապահովում է 

ուսուցման արդյունավետությունը: Ի. Լ. Բելիխը նշում է, որ ավելի 

դժվար է ուսումնական գործունեության դրդապատճառների նպատա-

կաուղղված ձևավորումը, քան բուն գործունեության կազմակերպումը  

[5, էջ 52]: Անդրադառնալով ուսուցման արդյունավետությանը՝ պետք է 

նշել, որ վերջինի գրավականը ուսանողների ճանաչողական 

ակտիվության, գիտակցականության և պատասխանատվության բարձր 

մակարդակի, դժվարությունների հաղթահարման նպատակամղվածութ-

յան ձևավորումն է: 

Դիտարկելով «Մանկավարժական տեխնոլոգիաներ» դասընթացի 

շրջանակներում գործնական պարապմունքների իրականացման մեր 

փորձը՝ նշենք, որ ուսանողներին մեր կողմից տրվել են այնպիսի 

առաջադրանքներ, որոնք պահանջում էին ոչ միայն տեսական 

գիտելիքների իմացություն, այլև մասնագիտական իրազեկության 

դրսևորում: Այսպես օրինակ. 

1. Ուսանողներին ներկայացվել են արդի կրթական համակարգում 

առկա իրական իրավիճակներ, և առանձին խմբերի կողմից քննարկվել 

են այդ իրավիճակի ձևավորման պատճառները, վերլուծվել դրանից 

բխող հետևանքները, տրվել լուծումներ, ուղղված առաջացած 

խնդիրների հաղթահարմանը: Արդյունքում կատարվել են ոչ միայն 

անհատական, այլև խմբային տեսակետների ձևակերպումներ այս կամ 

այն իրավիճակների վերաբերյալ: 

2. Ուսանողները իրենց ընտրությամբ առանձին դասարանների և 

որոշակի դասանյութի սահմաններում կատարել են սկսնակ 

մանակավարժի մասնագիտական գործունեության նախապատ-

րաստում, մասնավորապես՝ 

 դասի թեմայի, նպատակի, խնդիրների ձևակերպում, 

 գործողությունների պլանի կազմում, քննարկվելիք հարցերի 

առանձնացում, 

 մանկավարժական տեխնոլոգիայի ընտրություն (ավանդական, 

համագործակցային, անձնակողմնորոշիչ և այլն), 
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 ուսումնական գործունեության իրականացման մեթոդների 

ընտրություն, 

 դասի անցկացում: 

Այնուհետև կատարվել է տարբեր ուսանողների կողմից 

իրականացված դասերի խմբային քննարկում, արդյունքների 

հանգամանալից վերլուծություն, սխալների և թերությունների 

բացահայտում և ընդհանրացում: Փորձը ցույց է տալիս, որ նման 

գործնական պարապմունքները, իրենց մեջ ներառելով խաղային 

տեխնոլոգիայի տարբեր կառուցվածքային և գործառական 

բաղադրատարրեր, հնարավորություն են տալիս ուսանողներին ոչ 

միայն համակողմանի հասկանալ ուսումնական նյութը, այլև իրենց մեջ 

մշակել ապագա մանկավարժի մասնագիտական պահվածքի, 

մանկավարժական կուլտուրայի տարրերը:  

3. Ուսանողներին տարբեր տեխնոլոգիաներով (կոլեկտիվ, 

տարբերակված, համագործակցային ուսուցման) առաջադրվել է 

դասախոսության նյութին ծանոթացում ինքնուրույն լսարանում, առանց 

լսելու դասախոսությունը: Նշենք նաև, որ բացի դասախոսության 

փաթեթից, տրվել են նաև լրացուցիչ գրականությունից վերցված 

տպագիր նյութեր: Ուսանողների կողմից խմբային աշխատանքի 

մեթոդներով դասախոսի համակարգման միջոցով կատարվել է նոր 

նյութի ընկալում, քննարկում, վերլուծություն, ամփոփում, 

իմաստավորում:  

Ներկայացնենք մեկ այլ օրինակ. «Մանկավարժական հետազո-

տությունների մեթոդաբանություն» առարկայի շրջանակներում 

ուսանողներին մեր կողմից առաջադրվել են կազմել հարցարանների, 

սոցոչափման հարցերի, թեստերի նմուշ-օրինակներ: Նկատենք, որ 

նշված առաջադրանքը, նպատակ ունենալով սովորողներին 

նախապատրաստել ավարտական թեզի աշխատանքներին, 

միաժամանակ օգնում է նրանց մոտ ձևավորել հետազոտողի 

անհրաժեշտ որակներ, այդ թվում ստեղծագործական միտք, գիտական 

երևակայություն, ինքնուրույն մտածողություն: Վերջինս նպաստելու է 

նաև նրանց կողմից մեթոդաբանական մշակույթի տիրապետմանը, որն 

անհրաժեշտ է ոչ միայն գիտաշխատողին, այլև հետազոտող ուսուցչին: 

Ինչպես նշում է Լ. Թ. Ասատրյանը. «Մեթոդաբանական մշակույթն 

ընդհանուր առմամբ մտածողության մշակույթ է՝ հիմնված 

մեթոդաբանական գիտելիքների վրա: Այդ մշակույթի տիրապետումն 

անհրաժեշտ է նաև պրակտիկայում: Ուսուցչի համար մեթոդաբանական 
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մշակույթ ունենալ, նշանակում է իմանալ մանկավարժական 

մեթոդաբանությունը և կարողանալ այդ գիտելիքներն օգտագործել 

մանկավարժական տարբեր իրավիճակներում տարաբնույթ 

հիմնախնդիրների լուծման ընթացքում» [1, էջ 148]: 

Ամփոփելով նշենք, որ դասախոս-ուսանող փոխհարաբերությունը 

բարդ կառուցվածք ունեցող դինամիկ համակարգ է, որը  բացի 

գիտելիքների և մասնագիտական հմտությունների հաղորդումից, 

իրականացնում է նաև հետևյալ գործառույթները՝ 

 ուսանողների նոր՝ մանկավարժական մտածողության ու 

աշխարհայացքի մշակում, 

 իրականության նկատմամբ համապաասխան ակտիվ 

վերաբերմունքի ձևավորում, 

 ուսանողի սոցիալական կողմնորոշման, ինքնաճանաչման 

ընթացքի ղեկավարում, 

 միջանձնային, ներխմբային, միջխմբային հարաբերությունների, 

անհատական և խմբային վարքի կարգավորում: 

Մեր կողմից իրականացված գործնական պարապմունքների 

արդյունքների վերլուծությունը հնարավորություն է տալիս ասելու, որ 

կիրառված մեթոդները օգնեցին բացահայտելու ուսանողների 

վերլուծական մտածողությունը, նպաստեցին հաղորդակցական 

հմտությունների զարգացմանը և արդյունավետ կրթամշակութային 

միջավայրի ձևավորմանը: Իսկ արդյունավետ կրթամշակությաին 

միջավայրի ձևավորումը անհրաժեշտ և բավարար պայման է 

յուրաքանչյուր սովորողի ինքնարտահայտման համար, որն իր հերթին 

խթանելու է ուսանողների ճանաչողական ակտիվությունը՝ 

ապահովելով մրցունակ կրթության իրականացումը  (նորույթ): Վերջին 

շրջանում կրթության մեջ առավել կարևորվում է ոչ միայն սովորողների 

կողմից գիտելիքների վերարտադրման գործընթացը, այլև նրանց 

ինքնուրույն մտածողության զարգացումը, որի իրականացման 

ապահովումը վերապահված է ուսուցչին: Հաշվի առնելով այն 

հանգամանքը, որ ուսուցիչը պետք է սովորեցնի սաներին գիտելիքների 

ինքնուրույն յուրացման եղանակները, ձևավորի նրանց մտածողության 

բաղադրիչները՝ վերլուծելու, համադրելու, հակադրելու, ընդհան-

րացնելու, համակարգելու կարողությունները, հետևաբար նա 

պարտավոր է լիարժեք տիրապետելու մտածողության համապա-

տասխան մեթոդներին, իր գործելակերպով, օրինակ, ծառայելու 

աշակերտներին, ձևավորելու նրանց մտածողության համակարգը: Իսկ 
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այդ հմտությունները, որոնք դառնալու են մտածողության 

կազմակերպման յուրօրինակ մոդել, ապագա մանկավարժները ձեռք են 

բերելու բուհական կրթական ծրագրի ուսուցման ընթացքում, որտեղ 

նրանք դառնում են համատեղ ստեղծագործական որոնման 

մասնակիցներ՝ տեսական գիտելիքները լրացնելով գործնական 

կարողություններով: Հայտնի է, որ բուհը այն սոցիալ-մշակութային 

միջավայրն է, որտեղ բացի իմացական գործընթացից, իրականացվում է 

նաև սոցիալ-հոգեբանական գործընթաց, որի արդյունքում ուսանողները 

ձեռք են բերում գիտական աշխարհայացք, գործնական հմտություններ, 

հետազոտական և վերլուծական միտք: Գործնական պարապմունքներն 

էլ իրենց հերթին նպաստում են ոչ միայն միջանձնային 

հաղորդակցության և մասնագիտական գործունեության հմտություն-

ների ձևավորմանը, այլև ուսանողների անհատական և խմբային 

մտածողության ձևերի զարգացմանը: Վերջինս հնարավորություն է 

տալու ապագա մասնագետների մոտ ձևավորելու թիմային 

աշխատանքի որակներ, որի անհրաժեշտությունը արտահայտվում է 

հատկապես արդի կրթական համակարգում շարունակական 

բարեփոխումների արդյունքում առաջացող տարաբնույթ 

դժվարությունների առկայության պայմաններում: Նշված դժվարություն-

ների հաղթահարումը հնարավոր միայն թիմային աշխատանքի, 

խմբային մտածողության, կառուցողական հաղորդակցության միջոցով, 

քանի որ մանկավարժի աշխատանքը հնարավոր չէ պատկերացնել 

մեկուսացված և ինքնամփոփ ձևով:  
 

РОЛЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИИ В РАЗВИТИИ ПРИКЛАДНЫХ 

НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ  

Задоян А. М. 

В статье представлено формирование аналитического мышления и 

прикладных умений учащихся во время проведения практических 

занятий. Также рассматривается формирование элементов группового 

мышления при сотрудничестве преподаватель-студент. Цель данной 

статьи-подчеркнуть значимость практических занятий в процессе 

развития коммуникативных способностей,исследовательских навыков, 

познавательной активности учащихся, что обеспечит реализацию 

конкурентоспособного образования. 

Ключевые слова: "конкурентное образование", ценностное сознание, 

конструктивное общение, групповое мышление, профессиональное 
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поведение, педагогическая культура, социально-психологический 

процесс. 

THE ROLE OF PRACTICAL CLASSES IN THE DEVELOPMENT OF 

APPLIED SKILLS OF STUDENTS 

Zadoyan A. M. 

 

The article presents the formation of analytical thinking and applied 

skills of students in practical classes. The formation of elements of group 

thinking in teacher-student cooperation is also considered. The purpose of the 

article is to emphasize the importance of practical classes in the process of 

developing students' communicative abilities, research skills, cognitive 

activity, which will ensure the implementation of competitive education. 

Keywords: ―competitive education‖, value consciousness, constructive 

communication, group thinking, professional behavior, pedagogical culture, 

socio-psychological process. 
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