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    ԲրուներԲրուներԲրուներԲրուներ    
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կան համակարգ, պետական չափորոշիչ, ինտեգրվել, , , , Բոլոնիայի գործընթաց, 12-
ամյա հանրակրթական համակարգ, եվրոպական բարձրագույն կրթական տա-
րածք, թեսթային ստուգում, առարկայական ծրագիր:    

 
Հայաստանը Բոլոնիայի գործընթացին միացել է 2005 թվականի մայիսի 20-

ին Բերգենում կայացած եվրոպական երկրների կրթության և գիտության նախա-
րարների համաժողովում: 

2006 թվականից Հայաստանում ներդրվել է 12-ամյա հանրակրթական հա-
մակարգը, մշակվել են նոր ծրագրեր, չափորոշիչներ, դրանցով պայմանավորված 
փոխվել է կրթության բովանդակությունը՝ այն համապատասխանեցնելով Եվրո-
պական արդի չափանիշներին: 

2008 թվականին ՀՀ կառավարության կողմից մշակվեց ավագ դպրոցների 
համակարգի ստեղծման ռազմավարական ծրագիր, ըստ որի ավագ դպրոցի կար-
գավիճակ կարող են ստանալ այն դպրոցները, որոնք ունեն տիպային ուսումնա-
կան մասնաշենք, նյութատեխնիկական հարուստ բազա, համակարգչային և տե-
ղեկատվական տեխնոլոգիաներին տիրապետող մանկավարժական կոլեկտիվ, 
մարզական և տարատեսակ հանդիսություների դահլիճներ, ջեռուցման հա-
մակարգ: Չնայած ներկայացվող պահանջներին` բազմաթիվ ավագ դպրոցներ 
բացվեցին առանց բավարար պայմանների:  

Որպեսզի Հայաստանի կրթական համակարգը դառնա եվրոպական բարձ-
րագույն կրթական տարածքի անբաժանելի և լավագույն մասերից մեկը, ինչպես 
նաև բարեփոխումների ծավալով համապատասխանի եվրոպական կրթական 
տարածքի որդեգրած չափանիշներին, խիստ կարևոր է ավագ դպրոցի հայաս-
տանյան գործընթացի բարեփոխումների և որակի ապահովումը: 

Ներկայումս ավագ դպրոցը չի նպաստում կրթության որակի բարձրացմանը, 
մասնավորապես լավ սովորողների ուսումնական հետաքրքրություններին: Դա-
սագրքերը չափազանց ծանրաբեռնված են, առաջադրանքների պահանջներն էլ 
շատ հաճախ անհասկանալի:  

Պետության սահմանած կրթական չափորոշիչներց բխող առարկայական 
ծրագրերն արմատական վերանայման կարիք ունեն, ինչը լրջագույն ուսումնամե-
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թոդական և գիտական հետազոտություն պահանջող գործընթաց է: Դասագիրք 
ստեղծելը բավականին դժվար գործընթաց է, և ընդհանուր գիտելիքների հետ 
միաժամանակ պահանջում է որոշակի մասնագիտական հմտություններ և փոր-
ձառություն: 

«Ոլորտում խնդիրներ դեռևս կան,- նշում է ԿԳ նախարար Ա. Աշոտյանը, - 
բայց չպետք է անտեսել, որ թևակոխում են բարեփոխման ավատման փուլ: Այժմ 
այնքան ժամանակավրեպ է խոսել այն մասին, որ այն հաջողվել է: Այս բարեփոխ-
մանն այլընտրանք չկա: Եվ պետք է պայքարել ոչ թե բարեփոխման դեմ, այլ պետք 
է պայքարել, որ այն ավելի լավ ընթանա» [5]:  

Դպրոցի կրթական համակարգի տարբերակումը հիմնական և ավագ դպրոց-
ների բազմաթիվ տարակարծությունների ու թեժ քննարկումների նյութ դարձավ 
վարչական աշխատողների, ուսուցիչների, տնօրենների, ծնողների շրջանում: 
Կարծիքները խիստ տարբեր էին: Ովքեր դեմ էին կատարվող նորարարություննե-
րին, իրենց կարծիքը հիմնավորում էին տարբեր փաստարկներով`  

1. Նոր կրթական միջավայրի փոփոխությամբ պայմանավորված` սովորող-
ների մոտ կառաջանան հոգեբանական խնդիրներ, ինչը կարող է բացասականո-
րեն անդրադառնալ ուսումնական գործընթացի վրա: 

2. Ավագ դպրոցների հեռավորությունը լրացուցիչ ֆինանսական բեռնվածու-
թյուն է առանց այն էլ նյութապես ոչ բարվոք վիճակում գտնվող բազմաթիվ ընտա-
նիքների համար: 

3. Ավագ դպրոցի նորարաները խոստանում էին վերանայել կրկնուսույցների 
ինստիտուտը, բայց նրանց առաջարկությունները գործնական կիրառություն 
չգտան:  

4. Եղան տնօրեններ ու ուսուցիչներ, որոնք փորձեցին իրականացնել գիտու-
թյան որակի բարձրացման հնարավորությունները: Մի բան է երազելը, այլ բան է 
երազանքը կյանքի կոչել, երբ այդ ճանապարհին կան անհաղթահարելի խոչըն-
դոտներ: Կրթության որակի բարձրացմանը միտված ծրագրերը չիրականացվե-
ցին: 

Վերջին երկու տասնամյակում արմատապես փոխվել է հանրապետության 
սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը, որը կրթական համակարգին ներկայացնում է 
նոր պահանջներ: Անդամակցելով Եվրոխորհրդին՝ մեր հանրապետությունը չի 
կարող մեկուսանալ միջազգային կրթությանն ինտեգրվելու գործընթացներից: 
Հետևաբար, ելնելով կրթության համակարգի բարեփոխումների անհրաժեշտու-
թյունից, այն պետք է ընդունել` պահպանելով ազգայինը, որովհետև յուրաքանչ-
յուր երկրում այն ընդունվում է առանձնահատուկ եղանակով՝ հասարակական-
պատմական պայմաններին համապատասխան: Կրթական համակարգի արդիա-
կան խնդիրների լուծումը մեծապես կախված է ծրագրային բարեփոխումներից, 
իսկ բարեփոխումները պետք է ուղղված լինեն կրթության որակի բարձրացմանը 
և ոչ թե միայն եվրոպական արժեքների յուրացմանը: Թերևս տեղին է անդրադառ-
նալ ռուս հանճարեղ մանկավարժ-հոգեբան Կ. Դ. Ուշինսկու հիմնավոր պահանջ-
ներին. «Ամեն մի ազգ ունի դաստիարակության իր առանձնահատուկ ազգային 
սիստեմը, դրա համար էլ անհնարին է մեկ ժողովրդի կողմից մեկ ուրիշ ժո-
ղովրդից դաստիարակչական սիստեմը փոխ առնել: Դաստիարակության գործում 
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մյուս ժողովուրդների ունեցած փորձը թանկագին ժառանգություն է բոլորի հա-
մար, բայց ինչպես չի կարելի ապրել ուրիշ ժողովրդի ձևով, որքան էլ գրավիչ լինի 
այդ ձևը, ճիշտ այդպես էլ չի կարելի դաստիարակել ուրիշի մանկավարժական 
սիստեմով, որքան էլ այն լինի գեղեցիկ ու լավ մտածված» [11, 28]: 

Անկասկած, կրթության բարեփոխումների առանցքը հանրակրթությունն է, 
որի հիմքում կրթության որակի բարձրացումն է: «Բայց կա մի բնագավառ,– գրում 
է ՀՀ նախագահի խորհրդական Սերգո Երիցյանը,– որի նկատմամբ ավելի զգույշ և 
հիմնվորված մոտեցումներ պետք է լինեն: Խոսքը ավագ դպրոցի մոդելի փոր-
ձարկման և կայացման մասին է [12]: 

ՀՀ ապահովված չէ ավագ դպրոցներին անհրաժեշտ շենքային պայմաննե-
րով: Չկան առարկայական լաբորատորիաներ և կահավորված կաբինետներ, հա-
մակարգիչներով հագեցած դասասենյակներ, ընթերցասրահներ, ֆիզկուլտուրայի 
դահլիճ, բարեկարգ ճաշարան: Եթե այս պայմաններով պետք է ինտեգրվել եվրո-
պական կրթական համակարգին, ապա պետք է հիշել, որ նույն Եվրոպայում 15-18 
տարեկան պատանիները խորհրդային տարիներից ժառանգություն ստացած 
խարխուլ դպրոցներում չեն սովորում: Մենք ապրում են 21-րդ դարում և սովորող 
խելացի երեխան և նրան կրթող ուսուցիչը արժանի են նորմալ պայմաններում սո-
վորելու և աշխատելու: 

Կարևոր է նաև ավագ դպրոցներում ուսումը շարունակող սովորողների ըն-
դունելության հարցը: Եթե ավագ դպրոցը պետք է լուծի նախամասնագիտական 
կողմնորոշման խնդիր և աշակերտին պատրաստի ընդունելության քննություննե-
րին, ապա այստեղ պետք է բացառվի բավարար գնահատական ունեցող աշա-
կերտների ներկայությունը: 

9-րդ դասարանն ավարտող ոչ բոլոր աշակերտների իրական գիտելիքներն 
են համապատասխանում ավագ դպրոցի պահանջներին: Ստացվում է, որ շա-
տերն այստեղ են թողնում իրենց կյանքի ապարդյուն անցկացրած լավագույն երեք 
տարիները:  

Ուսումնական գործընթացին ու ուսման որակին ավելի շատ ուշադրություն 
կդրաձվի եթե չլինեն պարտադիր խնդիրները: Ինչո՞ւ պիտի ավագ դպրոցում գոր-
ծի պարտադիր ուսուցման ձևաչափը: Ինչո՞ւ պետք է մի ամբողջ ուսուցչական 
կազմ զբաղվի ավագ դպրոցում սովորելու ցանկություն չունեցող աշակերտներով, 
կամ ինչո՞ւ պիտի սովորող, ձգտող աշակերտները տուժեն, ինչ է թե ավագ դպրո-
ցում պետք է «սովորի» ամեն աշակերտ, ով առանձնապես սովորելու ցանկություն 
չունի: Կարծում ենք` ճիշտ Ժամանակն է վերաբացել արհեստագործական 
դպրոցները այդպիսի աշակերտների համար: Ավարտական վկայական ստանա-
լու համար պարտադիր չէ ավարտել ավագ դպրոց: ՀՀ-ում մեծ թիվ են կազմում 
այն դեռահասները, որոնք ունեն նորմալ մտավոր կարողություններ, բայց ավագ 
դպրոցում սովորելու ցանկություն չունեն: Ինչո՞ւ պարտադրել, որ դեռահասը 
աննպատակ վատնի կյանքի լավագույն 3 տարիները:  

Վիճակագրական տվյալների համաձայն տարեկան 5-6 հազար աշակերտ 9-րդ 
դասարանից հետո չի շարունակում կրթությունը ոչ մի մակարդակում՝ տարբեր 
պատճառներով` դպրոցի հեռավորությունը, ճանապարհածախսը, սովորել չցան-
կանալը, դպրոցի և դասարանի կոլեկտիվի փոփոխությունը: Ակնհայտ է, որ այդ 
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երեխաները հետագայում գործազրկության համար ավելի մեծ ռիսկային խումբ 
են դառնում: Հետևաբար, անհապաղ պետք է համապատասխան օրենք ընդունել, 
ստեղծել պայմաններ, որ 9-րդ դասարանցիները որևէ արհեստ կամ մասնագի-
տություն ձեռք բերեն: Նպատակահարմար է վերականգնել նախկին պրոֆ. տեխ-
նիկական ուսումնարանները՝ միջին մասնագիտական կրթությունը: 

21-րդ դարը գերարագ տեղեկատվության, աննախադեպ իրադարձություննե-
րի, արագ զարգացող հարաբերությունների ու ինքնահաստատման հարափոփոխ 
ժամանակաշրջան է: Պետք է կարողանալ քայլելայս ամենին համընթաց, 
որովհետև տարիքը կանգառներ չունի: Տարիքային զարգացման յուրաքանչյուր 
փուլում առաջանում են յուրահատուկ անհատական պահանջմունքներ: 

Ավագ դպրոցը կկայանան, եթե ունենանք կայացած տարրական դպրոց, որը 
կապահովի ավագ դպրոցի հետագա զրագացումը: Այսօր հանրապետության 
շրջաններում դժվարանում են կազմակերպել կրթական գործընթացը՝ բազմա-
կոմպլեկտ դասարանների առկայության պայմաններում: Նախ անհրաժեշտ է 
մշակել նոր մոտեցումներ, նոր մեխանիզմներ, ստեղծել պայմաններ, որ շրջաննե-
րում, սահմանամերձ տարածքներում դպրոցները չփակվեն երեխա չլինելու 
պատճառով, այնուհետ մտածել ավագ դպրոցի կազմակերպման ու զարգացման 
մասին: 

Ավագ դպրոցում պետք է սովորեն ընդունակ աշակերտներ, որոնք հիմնա-
կան դպրոցում ցուցաբերել են բարձր առաջադիմություն: Երբ խորհրդարանը 
քննարկում և հաստատում էր, որ ավագ դպրոցը պետք է լինի պարտադիր, հեղի-
նակավոր պատգամավորներից մեկը օրենքի ընդունումը հիմնավորում էր այս-
պես. «Հիմնական դպրոցից հետո քան թե սովորղը կանգնի բակում, փողոցում, 
շքամուտքում, ավելի լավ է նստի դասարանում»: Ի՞նչ է, ուրիշ ճանապարհ չկա: 
Զարմանալի անտարբերություն երիտասարդի կյանքի լավագույն տարիների 
նկատմամբ, որը աննպատակ կորցնում է ինքնահաստատման, ինքնաճանաչման 
3 լավագույն տարիները, այնինչ նա պետք է որևէ մասնագիտություն ստանա: Իր 
ժամանակին հայ մեծ մանկավարժ Աղայանը պահանջում էր, որ հանրակրթական 
դպրոցի յուրաքանչյուր շրջանավարտի աջ ձեռքը պետք է իրեն կերակրի:  

Մենք նպատակ ունեինք պարզելու, թե ավագ դպրոցները որքանով են ապա-
հովված, ինչպիսի կազմակերպչական աշխատանքներ են տարվում և զարգաց-
ման ինչպիսի միտումներ ունեն: Ծանոթանալ ավագ դպրոցի սովորողների 
խնդիրներին՝ սկսած կյանքի պայմաններից, սոցիալական խնդիրներից մինչև վե-
րաբերմունքը կրթության և ընտրած մասնագիտության հանդեպ: 

Ավագ դպրոցների բացվելը, որքանով հայտնի է, նրա համար էր, որպեսզի 
աշակերտը վերջին երեք տարիների ընթացքում տիրապետի այն առարկաներին, 
որնցից պետք է որևէ հաստատությունում քննություն հանձնի: Բայց ինչպես տես-
նում ենք, նույն ջուրն է ու ջրաղացը՝ այսինքն աշակերտները դասերից հետո ան-
միջապես վազում են դարձյալ կրկնուսույցների մոտ: Հարց է առաջանում, եթե 
փոփոխություն չկա, ու դեռ պատրաստ չէին, ինչու են սովորողների կյանքի այդ 
երեք տարիները վատնում: Նույնը կարող ենք ասել այսօրվա զինվորի մասին, որը 
դեռ ուշքի չեկած վերջին զանգի արարողությունից, ավարտական քննություննե-
րից ու խնջույքներից և, ամենակարևորը, ընկերների հետ բաժանումից, 
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հայտնվում է սահմանում զինվորի հագուստը հագին, զենքը ձեռքին, ընտանիքի 
կարոտը սրտում: Չէ որ դա կարելի էր անել քայլ առ քայլ: Այո՛, մարդը պետք է հա-
սարակությանը ինտեգրվի աստիճանաբար: Ավագ դպրոցներում, որը համա-
լրվում է մյուս դպրոցների սովորողներով, շատ հաճախ աշակերտների միջև 
առաջանում են կոնֆլիկտներ, որոնք մեծ անհանգստություն են պատճառում և՛ 
մանկավարժներին, և՛ ծնողներին: Ոչ միայն սովորողները, այլ նաև ծնողները դեռ 
չեն կարողանում հարմարվել երեխաների տեղափոխության հետ: Այն ժամանա-
կը, որը պետք է տրամադրվի ուսուցմանը, ծախսվում է նոր միջավայրին հար-
մարվելուն, որը ևս ազդում է ուսման որակի վրա: Ցանկացած որոշում ունի իր 
բացասական և դրական կողմերը, յուրաքանչյուր նոր բան սկզբնական շրջանում 
դժվար է ընդունվում, արդյունքն էլ գոհացուցիչ չի լինում, մինչև որ սխալների 
վրա շտկվում է: Աշխատանքի արդյունքում ունենք մի շարք նկատառումներ: Ցա-
վոք, պետք է նշել, որ ավագ դպրոցներում գոյություն ունեցող իրական պայման-
ները դեռևս բավարար չեն: 

– Խիստ կարևոր հարց է հիմնական դպրոցից հետո աշակերտի ավագ դպրո-
ցում ուսումը շարունակելու հարցը, 9 տարի հիմնական դպրոցում սովորած աշա-
կերտի գիտելիքների, հմտությունների, կարողությունների, նախասիրություների 
մասին ուսուցիչներն ունեն ամբողջական պատկերացում, հետևաբար այդ դպրո-
ցի մանակավարժական խորհուրդը հաշվի առնելով յուրաքանչյուր աշակերտի 
անհատականությունը կարող է համապատասախան բնութագրի միջոցով երաշ-
խավորել նրան ավագ դպրոցի այս կամ այն հոսքում սովորելուն:  

– 12-ամյա հանրակրթական համակարգը ունի էական խնդիրներ, որովհետև 
չի բավարարում և չի համապատասխանում աշխատաշուկայի պահանջներին, 
հետևաբար ձևավորել շուկայի պահանջներն համապատասխան մրցունակ հա-
մակարգ: 

– Պետական չափորոշիչից բխող առարկայական ծրագրերն ու դասագրքերը 
արմատական վերանայման կարիք ունեն: Դասագրքերի խնդիրը արդիական է, 
առավել մտահոգիչ և ցավոտ: Դասագրքերի զգալի մասը գիտականացված է, ծան-
րաբեռնված, դժվարամարս բառային նորաստեղծություններով:  

– Դասագրքերը, ուսումնական ձեռանարակները, ուսումնաօժանդակ նյու-
թերը պետք է պարտադիր փորձաքննություն անցնեն: 

Սոցոլոգիական հարցումներից պարզ դարձավ. 
– Ավագ դպրոցի սովորողները, ծնողները ընհանրապես չեն ընդունում 12-

ամյա կրթությունը բազմաթիվ հիմնավորումներով: Ավագ դպրոցը չի տալիս այն-
քան գիտելիք, որ առանց կրկնուսույցների բուհ ընդունվեն: 

– 11-12-րդ դասարաններում նկատվում է հոգնածություն:  
– «Ձեր վերաբերմունքը թեստային համակարգին» հարցին պատասխանում 

են. «Թեստային աշխատանքը տանում է կրթության որակազրկման, պահանջում 
է մեխանիկական հիշողություն, որը չի կարող ապահովել 21-րդ դարի երիտա-
սարդի ինտելեկտուալ զարգացումը»:  

«Թեստային տարբերակը հանգեցնում է նրան, որ աշակերտը, սովորողը, 
ուսանողը չի կարողանում պատմել, ստեղծագործել, վերլուծություն կատարել, 
չունի հարուստ բառապաշար»: 
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– «Ի՞նչ տվեց ձեզ վերջին երեք տարիները» հարցի պատասխանն է. «Պատ-
րաստվեցինք Վերջին զանգին»: 

• Ամերիկյան գերհզոր տերությանը շարունակ հետաքրքրել է խորհրդային 
երկրի կրթական համակարգը: Այդ համակարգում է եղել ՀՀ-ն 70 և ավել տարիներ 
և վատ չի եղել, այսօր կա և՛փաստ, և՛ համոզմունք: ՌԴ-ի օրինակով ինչու դպրոցը 
չդարձնել 11-ամյա, այստեղ շահում է ծառայության մեկնող զինվորը: Կամ ինչու 
կյանքի 12 լավագույն տարիները թողնել դպրոցում, երբ հնարավոր է կարճ ժա-
մանակում սովորեցնել կայուն և արդիական գիտելիքներ:  

• Պարբերաբար կազմակերպել մանկավարժական ընթերցումներ, կարծիք-
ների փոխանակում, առաջավոր փորձի ուսումնասիրում, որին կմասնակցեն 
ավագ դպրոցների լավագույն ուսուցիչները և կրթության բնագավառի աշխատող-
ները: 

• Մշակել ծրագիր 8-9-րդ դասարանցիների արտադասարանային զբաղվա-
ծության վերաբերյալ: Ու՞ր է գնում դեռահասը, կամ ավելի կարևոր է արհեստա-
գործական ուսումնարաններում սովորելը, կամ ուսմանը զուգահեռ տղաներին 
տալ ռազմական դաստիարակություն: Զինվորական ուսուցման 1 տարին կարելի 
է տեղափոխել դպրոց և բանակում ծառայությունը դարձնել 1 տարի: 

Ավագ դպրոցի կայացման հիմնախնդիրները շատ են, որոնք պահանջում են 
հրատապ լուծում, դրանով է պայմանավորված ավագ դպրոցի և հայ հասարակու-
թյան հետագա զարգացումը:  
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Цель исследования – выявить соответствие введенной в 2006 году в Армении 
12-летней школы потребностям современного общества и представить работу, про-
водимую для реализации этого нововведения, с учетом социальных, экономичес-
ких и других условий. Исходя из материалов изучения проблемы, предлагаем ряд 
предложений для повышения качества обучения в старшей школе.  
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integrated.    
The purpose of the present article is to realize to what extent the 12-year-system of 

general education adopted in RA in 2006, meets the requirments, what development 
trends it includes and what activities are being implemented. The paper is also focused 
on the high school students current. 

Problems including their social conditions, as well as their approaches to education 
in general and the chosen profession in particular. 

The paper presents some suggestions on the subject matter to contribute to the 
high school Armenian process reforms and quality assurance. 

  
        


