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ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... մասնագիտության ընտրություն, հարմարում, իրավունք-

ներ և պարտականություններ, էթիկայի նորմ, շփման մշակույթ, դրդապատճառ 
 
Մասնագիտության ճիշտ ընտրությունն ունի անձնական, հասարակական, 

սոցիալ-տնտեսական նշանակություն: Ճիշտ և սիրով ընտրված մասնագիտու-
թյունը նախապայման է արդյունավետ աշխատանքի, որի արդյունքում մեծ նշա-
նակություն ունի ինքնադրսևորումը և ինքնաիրացումը:  

Ուսումնառության ընթացքում ադապտացիան արագ է կատարվում, եթե 
ուսումնառությունը ընթանում է սիրով, ինչն էլ արդյունավետ հող է ստեղծում 
ինքնուրույն, ստեղծագործական աշխատանքի համար: 

«Ուսանողը ձգտում է իր համար նոր գործունեության և կատարելագործման, 
երբ այն ուղեկցվում է դրական հույզերով» [Выготский Л.С.Избранные психологи-
ческие исследования.-М.,1958.-с.90]: 

Գաղտնիք չէ, որ հասարակության բարեկեցությունը օրինաչափորեն կախ-
ված է յուրաքանչյուր անհատի աշխատանքի արդյունքից, ինչի հիմքում ընկած է 
ճիշտ ընտրված մասնագիտությունը: 

Հասարակության զարգացման պատմությունը ցույց է տալիս, որ տեխնիկա-
յի զարգացման արդի փուլում կարևորվում են աշխատաշուկայում պահանջարկ 
ունեցող մասնագիտությունները, այդ պահանջարկից ելնելով պետք է կառուցել 
մասնագիտական կողմնորոշման աշխատանքները դպրոցում: Ուսումնասիրու-
թյունները ցույց են տալիս, որ էական նշանակություն ունի միջին մասնագիտա-
կան և բարձրագույն կրթության համակարգը, որտեղ էլ կենսագործվում է որակ-
յալ մասնագետների պատրաստումը: 

Հաշվի առնելով զարգացած երկրներում միջնակարգ և բարձրագույն մաս-
նագիտական կրթության հարաբերակցությունը, ինչը կազմում է 3:1 /միջն. մասն.: 
բարձրագույն/ (Գերմանիա) և 1:2.5 /միջն. մասն. ՀՀ: բարձրագույն/, մասնագիտա-
կան կողմնորոշման համակարգը դպրոցում պետք է կատարելագործել և ծառա-
յեցնել հետևյալին. ակադեմիական, առարկայական խոր իմացություն ունեցող 
աշակերտներին անհրաժեշտ է ուղորդել ավագ դպրոց, այնուհետև բուհեր, որը 
կհամալրի բարձր որակավորում ունեցող կադրերի պատրաստումը: Իսկ այն 
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աշակերտները, որոնք հիմնական դպրոցում հակում ունեն դեպի ժողովրդական 
արհեստները և չեն ցուցաբերում ակադեմիական բարձր առաջադիմություն` 
ուղորդել միջնակարգ մասնագիտական կրթության ոլորտ:. 

Վերոբերյալը հնարավորություն կտա ոչ միայն միջնակարգ մասնագիտա-
կան, այլև բարձրագույն կրթության ոլորտում պատրաստել բարձր որակավորում 
ունեցող մասնագետներ, որոնք կարող են բավարարել ոչ միայն տեղական, այլև 
միջազգային աշխատաշուկայի պահանջները: 

Մասնագիտական կողմնորոշման և մասնագիտության ճիշտ ընտրության 
հարցում անհրաժեշտ է համաձայնեցված և շարունակական աշխատանք 
«դպրոց-բուհ» կապի շրջանակներում: 

Դեռևս 2011-12 ուս. տարվանից ՎՊՀ-ի կողմից կենսագործվում է դպրոցների 
հետ մասնագիտական կողմնորոշման ուղղությամբ տարվող աշխատանքներ: 

Աշխատանքը կատարվում է երկաստիճան համակարգով. 
1.hամագործակցության և կապերի բաժին, 
2. մանկավարժության ամբիոնի գիտական խումբ: 
Մանկավարժության ամբիոնի գիտական խումբը (Ա. Մկրտչյան, Ա. Հովհան-

նիսյան, Ն.Ներկարարյան, Ա. Հարությունյան) զբաղվում է սովորողների մասնա-
գիտական կողմնորոշման և մասնագիտության ճիշտ ընտրության հիմնախնդրի 
ուսումնասիրմամբ: 

2013-14 ուս. տարվանից կազմակերպվել են հանդիպումներ տարբեր մաս-
նագիտություններ ընտրած աշակերտների, ուսանողների, դասախոսների հետ: 
Կազմակերպվել, անցկացվել են զրույցներ, համազրույցներ, բացահայտվել են 
աշակերտների նախասիրությունները, դրդապատճառները, հարցաթերթերի մի-
ջոցով տվյալներ ենք հավաքել մասնագիտության նախնական ընտրության վերա-
բերյալ, որը ի մի ենք բերել և հրատարակել 2014թ. նոյեմբերին կազմակերպած գի-
տաժողովում: 

Երկրորդ փուլը նվիրված է հետևյալին. առաջին կուրսում հարցման են-
թարկվածներից քանի՞սն են ընտրել նախանշած մասնագիտությունը: Ի ուրախու-
թյուն գիտական խմբի անդամների` հարցվածների __79__ %-ը ընտրել են նախա-
նշված մասնագիտությունը:  

Կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքները (զրույց, համազրույց, 
հարցաթերթ) փաստում են, որ պետք է շարունակել աշխատանքները հատկապես 
հիմնական և ավագ դպրոցներում` այն դարձնելով շարունակական աշխատաոճ:  

Գաղտնք չէ, որ սիրով ընտրած մասնագիտության շրջանավարտները ավելի 
նպատակամետ են, համառ` նպատակին հասնելու` սիրած մասնագիտությամբ 
աշխատելու համար:  

ՎՊՀ-ում գործող բոլոր օղակները, որոնք զբաղվում են վերոհիշյալ խնդիրնե-
րով, հատկապես շրջանավարտների և կարիերայի աջակցման կենտրոնը, պետք է 
ժամանակին զբաղվեն շրջանավարտների աշխատանքի տեղավորման հարցե-
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րով, բացահայտեն, թե շրջանավարտների որ տոկոսն է աշխատում ընտրած կամ 
հարակից մասնագիտությամբ: 

Հարցաթերթի հարցերի մանրակրկիտ ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, 
որ ՀՊՃՀ (20) և ՎՊՀ (200) հարցման ենթարկված առաջին կուրսեցիները (220 
ուսանող) այն հարցին, թե` արդյոք հուսախաբություն ունե՞ք մասնագիտության 
ընտրության հարցում: Հարցման ենթարկվածների 11%-ը նշել է «այո», մնացած 
89%-ը` ոչ, ինչը մտահոգության տեղիք է տալիս և մղում է ուսումնասիրողներին 
բացահայտելու հիասթափության պատճառները, որը նախադրյալ կհանդիսանա 
հետագա աշխատանքները ճիշտ վերակառուցելու և ապագա դիմորդներին ավելի 
ճիշտ կողմնորոշելու ապագա մասնագիտության ընտրության հարցում: Նման 
խնդիրների առաջացման պատճառները կարող են լինել դասախոսների աշխա-
տաոճը (հեղինակային, ավտորիտար), անբավարարվածությունը ուսումնական 
գործընթացից, ուսանողների հետաքրքրության շրջանակը և առաջին կուրսեցի-
ների ադապտացիան ուսումնական գործընթացին և հարմարումը կոլեկտիվում: 

Ուշադրության արժանի է նաև այն փաստը, որ հարցվողների 79%-ը ընդուն-
վել է առաջին հայտով, ինչը նշված էր դպրոցականների նախնական հարցման 
արդյունքներում: Հարցման արդյունքներում պարզվել է, որ հարցվածների 86%-ը 
հաշվի են առել աշխատաշուկայի պահանջարկը, որի ձևավորման գործում իր 
դերն է ունեցել ՎՊՀ-ում գործող համապատասխան կառույցների խորհրդատվա-
կան աշխատանքները և դրան միտված միջոցառումները: 

«Գիտե՞ք ձեր իրավունքները և պարտականությունները» և «արդյոք պաշտ-
պանվա՞ծ են ձեր իրավունքները» հարցման մասնակիցների 11%-ը ցավոք նշում 
են, որ պաշտպանված չեն իրենց իրավունքները, ինչը մտահոգիչ է և պետք է հա-
մալսարանում գործող բոլոր սուբյեկտները պահպանեն էթիկայի նորմերը և հա-
ղորդակցման մշակույթը, որի համար անհրաժեշտ է կազմակերպել համապա-
տասխան աշխատանքներ: 

Ըստ հարցման արդյունքների ուսանողների 26%-ը նշում է, որ ուսուցման 
ավանդական ձևերը պետք է զուգակցվեն ժամանակակից տեխնոլոգիաների կի-
րառմամբ: Հարցվածների 16%-ը գտնում են, որ գնահատման նոր համակարգը չի 
ապահովում գնահատման օբյեկտիվությունը, իսկ 84%-ը հակառակը` գտնում է, 
որ այն առավելագույնս պահպանում է օբյեկտիվությունը:  

Հարցման ենթարկված 160 ուսանողներից «դա ձեր իսկ ընտրությունն է 
եղե՞լ, թե՞ ընտրել եք այլոց խորհուրդներով» հարցին 150 ուսանող պատասխանել 
է «այո» եղել է իր ընտրությունը, ինչը փաստում է, որ դպրոցում մասնագիտական 
կողմնորոշումը կատարվել է արդյունավետ: 

Հարցման ենթարկված առաջին կուրսեցիների 70%-ը նպատակ ունեն շարու-
նակել իրենց կրթությունը մագիստրատուրայում համապատասխան մասնագի-
տությամբ:  
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ՀՊՃՀ-ի և ՎՊՀ-ի առաջին կուրսեցիների շրջանում իրականացված հարցումների 
բովանդակությունը և արդյունքների վերլուծությունը

 

  
  

21%

79%

2.Արդյո՞ք առաջին 
հայտով եք ընդունվել
ոչ, առաջինը ո

Այո

11%

89%

1.Հուսախաբություն ունե±ք
մասնագիտության

ընտրության հարցում:

Այո Ոչ

86%

14%

3.ԸստՁեզ, Ձեր ընտրած
մասնագիտությունն

աշխատաշուկայումտեղ
ունի, թե± ոչ:

Այո Ոչ

14%

4.Գիտե±ք
իրավունքները

պարտականությունները

Այո

իրականացված հարցումների 
բովանդակությունը և արդյունքների վերլուծությունը 

21%

ք առաջին 
հայտով եք ընդունվել, եթե 

առաջինը ո՞րն է եղել

Ոչ

86%

ք Ձեր
իրավունքները և

պարտականությունները:

Այո Ոչ
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84%

16%

5.Ծանո±թ եք բուհի
կառուցվածքին և
անմիջապես

ուսանողներինառնչվող
կանոնակարգերին:

Այո Ոչ

  

11%

6.Արդյոքպաշտպանվա
են Ձեր իրավունքները

Այո

74%

26%

7.Բավարարու±մ է Ձեզ
ուսուցմանավանդական

ձևը:

Այո Ոչ

16%

8.Գնահատման
համակարգն
ապահովու

օբյեկտիվություն

Այո

89%

պաշտպանվա±ծ
իրավունքները

Ոչ

84%

Գնահատմանայս
համակարգն
ապահովու±մ է

օբյեկտիվություն, թե` ոչ:

Ոչ
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0 20 40 60 80 100

Լավ մասնագետ դառնալու…

Աշխատաշուկայում…

Զինծառայության…

Չեմ ընտրել

9.Ինչու± եք ընտրել այս մասնագիտությունը

0 20 40 60 80 100

Այլոց խորհուրդներով

Իմ ընտրությունն է

Պատահական

10.Դա ձեր իսկ ընտրությու±նն է եղել, թե` ընտրել
այլոց խորհուրդներով:

 

20%

80%

11.Բուհում հարմարման
խնդիր ունեցե՞լ եք, թե ոչ:

Այո Ոչ

30%

12.Նպատակ
շարունակել կրթությունը

ներկայիս
մասնագիտությամբ

Այո

100 120 140

մասնագիտությունը:

120 140 160

ընտրել եք

70%

Նպատակունե±ք
կրթությունը

ներկայիս
մասնագիտությամբ:

Ոչ
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68%

32%

13.Ցանկանու±մ եք
շարունակել Ձեր
կրթությունն այլ

մասնագիտությամբ, ինչու±:

Այո Ոչ

 
 

 
Ելնելով մեր ուսումնասիրությունների վերլուծության արդյունքներից

ենք, որ դեռևս կան բացթողումներ ինչպես դիմորդների հետ աշ
այնպես էլ առաջին կուրսեցիների ադապտացիան ապահովելու գործում
տացիոն գործընթացի սահուն անցումը կապահովի ուսումնական գոր
թյան արդյունավետության ապահովմանը: Հենց առաջին իսկ օրից ուսա
պետք է ծանոթացնել իրենց իրավունքներին և պարտականություններին
ներքին կարգապահական կանոնակարգին, որը կապահովի ուսումնական գործ
ընթացի արդյունավետության բարձրացումը:  

Հիմք ընդունելով ՎՊՀ ներքին կարգապահական կանոնակարգի 
և ՎՊՀ-ում ակադեմիական խորհրդատուների գործունեության 

0

Աշխատանքի
հավանակ…

Զինծառայութ
յան…

Չգիտեմ

14.Մասնագիտությունն
ընտրելիս ի±նչն

առել

82%

18%

15.Մինչ հայտ
ներկայացնելը ծանո±թ եք

եղել այս բուհի
մասնագիտությունների

ցանկին:

Այո Ոչ

52%

16.Եթե հնարավորություն
լիներ, կցանկանայի

այլ բաժնում
սովորել, 

Այո

Ելնելով մեր ուսումնասիրությունների վերլուծության արդյունքներից, գտնում 
որ դեռևս կան բացթողումներ ինչպես դիմորդների հետ աշխատանքում, 

այնպես էլ առաջին կուրսեցիների ադապտացիան ապահովելու գործում: Ադապ-
տացիոն գործընթացի սահուն անցումը կապահովի ուսումնական գործունեու-

օրից ուսանողներին 
պետք է ծանոթացնել իրենց իրավունքներին և պարտականություններին, ՎՊՀ 

որը կապահովի ուսումնական գործ-

Հիմք ընդունելով ՎՊՀ ներքին կարգապահական կանոնակարգի 7-րդ կետի 
ում ակադեմիական խորհրդատուների գործունեության 3-րդ կետի պա-

0 100 200

Մասնագիտությունն
նչն եք հաշվի

առել:

48%

հնարավորություն
կցանկանայի±ք
բաժնում

, որու±մ:

Ոչ
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հանջները` առաջարկում ենք.    
• յուրաքանչյուր առարկայի մասնագետը պետք է իր առարկայի պահանջնե-

րի սահմաններում ներկայացնի ոչ միայն պահանջներ, այլև ուսանողներին ծանո-
թացնի այն կատարելու կանոններին: Օգտագործի դասախոսության հնարավո-
րությունները ուսանողների դաստիարակության և ադապտացիան ապահովելու 
գործում, 

• դպրոցում մասնագիտական լուսավորվածությունը և փաստարկները կան-
խարգելում են ոչ օբյեկտիվ ձգտումը բարձրագույն կրթություն, 

• կարևորել ակադեմիական խորհրդատուների աշխատանքը ուսանողներին 
իրազեկելու իրենց իրավունքներին, պարտականություններին և արդյունավետ 
դարձնելու ադապտացիոն գործընթացը: 

 
ՀարցաթերթՀարցաթերթՀարցաթերթՀարցաթերթ    առաջինառաջինառաջինառաջին    կուրսեցիներինկուրսեցիներինկուրսեցիներինկուրսեցիներին    

1. Հուսախաբություն ունե՞ք մասնագիտության ընտրության հարցում: 
2. Արդյոք առաջին հայտո՞վ եք ընդունվել..եթե ոչ, առաջինը ո՞րն է եղել: 
3. Ըստ ձեզ, ձեր ընտրած մասնագիտությունը աշխատաշուկայում տեղ ունի՞, թե 
ոչ: 
4. Գիտե՞ք ձեր իրավունքները և պարտականությունները: 
5. Ծանո՞թ եք բուհի կառուցվածքին և անմիջապես ուսանողներին առնչվող կանո-
նակարգերին: 
6. Արդյոք պաշտպանվա՞ծ են ձեր իրավունքները: 
7. Բավարարու՞մ է ձեզ ուսուցման ավանդական ձևը; 
8. Գնահատման այս համակարգը ապահովու’մ է օբյեկտիվություն, թե ոչ: 
9. Ինչու՞եք ընտրել այս մասնագիտությունը: 
10. Դա ձեր իսկ ընտրությու՞նն է եղել, թե՞ ընտրել եք այլոց խորհրդով: 
11. Բուհում հարմարման խնդիր ունեցե՞լ եք, թե ոչ: 
12. Նպատակ ունե՞ք շարունակելու կրթությունը ներկայիս մասնագիտությամբ: 
13. Ցանկանու՞մ եք շարունակել ձեր կրթությունն այլ մասնագիտությամբ, ինչու՞: 
14. Մասնագիտությունն ընտրելիս ի՞նչն եք հաշվի առել: 
15. Մինչ հայտ ներկայացնելը, ծանո՞թ եք եղել այս բուհի մասնագիտությունների 
ցանկին: 
16. Եթե հնարավորություն լիներ, ի՞նչ այլ բաժնում կցանկանայիք սովորել: 
17. Խնդրում ենք նշել դպրոցը_______________,բուհը____________ 
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этики, культура общения, мотивация. 

В статье представлен анализ выбора профессий абитуриентов и соответствие 
выбранной профессии первокурсников. Результаты исследования и анализ ответов 
анкеты позволили выявить основные мотивы выбора профессии- спрос на рынке 
труда, желание получить фундаментальное образование. Для успешной учебной 
деятельности студенты важное значение придают соблюдению прав студентов, 
этических норм и культуры общения между действующими субьектами.  
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SummarySummarySummarySummary 
Key words:Key words:Key words:Key words: the choice of profession, adaptation, the correspondentence of 

profession, motivation, the demand on the labor market. 
The article presents an analysis of occupational choices of the students and 

matching the chosen profession of freshmen. Results of research and analysis of 
questionnaire responses have allowed to reveal the main reasons for the choice of 
profession - the demand on the labor market, the desire to get fundamental education. 
For successful learning activities students give the importance of respect for the rights of 
students, ethics and culture of communication between the acting subjects.  


