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Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. ինքնադրսևորում, մասնագիտական ադապտացիա, 
հաղորդակցման մշակույթ, գնահատման օբյեկտիվություն, աշխատաշուկայի 
պահանջարկ, իրավունքներ և պարտականություններ, ակադեմիական խորհրդա-
տու, ավագ խորհրդատո, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ: 

    
Ադապտացիան (հարմարվածությունը) անձի այն վիճակն է, որտեղ նա կա-

րողանում է գրեթե լիովին իրագործել իր նպատակներն ու հասնել իր հիմնական 
պահանջմունքների բավարարմանը, միաժամանակ բավարարելով նաև իր հա-
մար նշանակալից (ռեֆերենտային) խմբերի կողմից իրեն ներկայացվող պահանջ-
ները: Ադապտացված անձը կարողանում է արագորեն լուծել իր արտաքին և ներ-
քին կոնֆլիկտները, որը և նրան թույլ է տալիս հոգեպես առողջ մնալ և ունենալ 
հետագա սոցիալ-հոգեբանական հասունացման բարենպաստ պայմաններ: 

Բուհ ընդունված առաջին կուրսեցիների ադապտացիան ունի որոշակի 
դժվարություններ, ինչը կապված է մասնագիտական ճիշտ կողմնորոշումից և 
մասնագիտության ընտրությունից: Ուսումնասիրություներից ելնելով այն պայ-
մանականորեն բաժանել ենք երկու փուլի.  

առաջին փուլն ընթանում է դպրոցում, ինչը կենսագործվում է երկու 
ենթափուլերով. 

 ա/ ծանոթություն մասնագիտությունների հետ և մասնագիտական կողմնո-
րոշում, ուղղորդում, որտեղ հաշվի է առնվում՝ 

� մասնագիտությունների պահանջարկը, 
� սովորողների հետաքրքրությունները և առարկայական ակադեմիական 

առաջադիմությունը, 
� ավագ դպրոցում մասնագիտական հոսքի ընտրություն: 
Կարևորվում է նաև հիմնական դպրոցի աշակերտների կողմնորոշումը դե-

պի միջնակարգ մասնագիտական ուսումնական հաստատություններ՝ նկատի 
ունենալով աշխատաշուկայի պահանջարկը և հենվելով աշակերտների հե-
տաքրքրությունների, հակումների, մասնագիտությունների պահանջարկի և 
ակադեմիական առաջադիմության վրա: 

բ/ Ավագ դպրոցում հսկայական աշխատանք է կատարվում մասնագիտու-
թյան ճիշտ ընտրության ուղղությամբ, հատկապես ուշադրությունը կենտրոնաց-
նելով այն սովորողների վրա, ովքեր դեռևս տատանվում են նեղ մասնագիտու-
թյան ընտրության հարցում: Երբ ավագ դպրոցի սովորողները վերջնականապես 
որոշում են թե ինչ մասնագիտություն են ընտրելու, նրանք սկսում են ոչ միայն ըն-
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տելանալ այդ մտքին, այլև առավել ջանասիրաբար պարապում բազային առար-
կաները, և ինչպես նշեց ԿԳ նախարար Լ. Մկրտչյանը՝ 12-րդ դասարանի երկրորդ 
կիսամյակում ուսուցիչները պետք է առավել ուշադրություն դարձնեն այն առար-
կաներին, որոնք անհրաժեշտ են ընդունելության քննությունների ժամանակ:  

Երկրորդ փուլը սկսվում է բուհում: 
Այս փուլում կարևորվում է ուսանողների ադապտացիան նոր սոցիալական 

միջավայրին, ինչը կախված է ոչ միայն ուսանող սուբյեկտից, այլև ուսանող-ուսա-
նող, ուսանող-դասախոս, ուսանող-սպասարկող անձնակազմ փոխհարաբերու-
թյուններից: Ադապտացիայի համար կարևորում ենք առաջին կուրսեցիների դի-
մավորումը, ըւնդունելությունը: Մեր բուհում ձևավորվել է ավանդույթ, որի ժամա-
նակ հնչում են պետական և բուհի օրհներգերը, ողջույնի խոսքով հանդես են գա-
լիս ռեկտորը, դեկանները, գիտելիքների բանալին և սիմվոլիկ ստուգման գրքույկի 
նմուշը տրվում է բարձր միավորներ հավաքած ուսանողներին, որոնք հանդես են 
գալիս ողջույնի խոսքով: Ստեղծվում է հուզական մթնոլորտ, ինչը հող է նախա-
պատրաստում ուսանողների արագ ադապտացիայի գործընթացին:  

Ադապտացիային նպաստում է դասախոսների, ակադեմիական խորհրդա-
տուների դրական վերաբերմունքը: 

Առաջին կուրսերում ձևավորվում են խմբեր՝ կապված միևնույն դպրոցում 
սովորելու, համայնքում ապրելու, նախկինում ծանոթ լինելու հանգամանքով, ին-
չը խանգարում է ընդհանուր ուսանողական կոլեկտիվի ձևավորմանը, վերջին-
ներս էլ կարող են խոչընդոտել որոշ ուսանողների ինտեգրմանը: Այստեղ կարևո-
րում ենք ակադեմիական խորհրդատուի դերը (տես կանոնադրություն): Նա յուր-
օրինակ օղակ պետք է հանդիսանա ուսանողների դրական միջանձնային հարա-
բերությունների ձևավորման համար: Սկզբնական շրջանում մեր կատարած 
ուսումնասիրություններում մասնակիորեն անդրադարձել ենք այդ հարցին, բայց 
ամբողջական ուսումնասիրությունները այդ ուղղությամբ կատարել ենք 2015-16 
ուս.տարվա առաջին կուրսեցիների շրջանում:  

Ադապտացիոն գործընթացին, ըստ մեր ուսումնասիրությունների, նպաս-
տում են համատեղ միջոցառումները, էքսկուրսիաները, հանդիպումները, կլոր 
սեղանները, գրական-երաժշտական միջոցառումները (կուրսային, միջբուհական, 
համաքաղաքային): Պետք է օգտագործել նաև բանավեճերը, համազրույցները, 
բացահայտելու ուսանողների հետաքրքրությունների շրջանակը, իդեալները, հա-
ղորդակցման մշակույթը, արժեքային համակարգը, խառնվածքը, կամային որակ-
ները, ինքնատիրապետումը և այլն: 

Յուրաքանչյուր ուսանողի ակադեմիական մակարդակը, կարողությունները, 
հմտությունները, տրամաբանությունը, ստեղծագործական կարողությունների 
իմացությունը առավել կնպաստեն ուսանողների ամբողջական ճանաչմանը, ինչը 
կօգնի նրանց ադապտացիոն գործընթացի արագացմանը, որը նախապայման 
կհանդիսանա ապագա մասնագիտության առավել լավ տիրապետմանը: 

Ուսումնասիրությունները շարունակական են և ընթանում են աշխատանքի 
ընթացքում:  

Ուսումնասիրությունների արդյունքների վերլուծություն. 
Ուսումնասիրությունները կատարվել են 2015-16 ուս. տարվա երկրորդ կի-
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սամյակում. Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանում, Ագ
րարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղում և Հայաստանի պետական 
ճարտարագիտական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղում: 

1. Հուսախաբություն ունե±ք մասնագիտության ընտրության հարցում և 
խանգարել է վերջինս ադապտացիոն գործընթացին հարցին պատասխանել են 
այո-33, ոչ-83 ուսանողներ: 

Հուսախաբություն ապրածների 72%-ը նշել են հետևյալ հանգամանքները՝ 
հաղորդակցման մշակույթը, գնահատման ոչ օբյեկտիվությունը, ուսանողական 
կոլեկտիվում խմբավորումների գոյությունը: Ուսումնասիրությունների արդ
ների վերլուծությունն արտահայտված է թիվ 2 գծապատկերում: 

 

Հուսախաբություն Հուսախաբություն Հուսախաբություն Հուսախաբություն ունե՞ք մասնագիտության ընտրության հարցում:ունե՞ք մասնագիտության ընտրության հարցում:ունե՞ք մասնագիտության ընտրության հարցում:ունե՞ք մասնագիտության ընտրության հարցում:
    

 
 
 
2. Երկրորդ հարցը օգնում է մեզ պարզելու, որ դիմորդների մեծ տոկոս են 

կազմում առաջին հայտով ընդունվածները, ինչն էլ (նաև) բուհ
շրջանակներում ընդգրկված դասախոսների աշխատանքի արդյունքն է, որն էլ 
նպաստել է առաջին կուրսեցիների դյուրին հարմարմանը: Արդյունքների վեր
ծությունը վկայում է, որ հարմարումը դյուրին է ընթացել առաջին հայտով ըն
դունվածների մոտ, 86%-ը նշել են այո առաջին հայտով, 13%-ը պատասխանել է 
ոչ, 1%-ը չի պատասխանել: 

28%

71%

1%

Այո - 33 Ոչ - 83 Դժվարանում եմ պատասխանել

յակում. Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանում, Ագ-
յաստանի պետական 

տարագիտական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղում:  
ք մասնագիտության ընտրության հարցում և 

գարել է վերջինս ադապտացիոն գործընթացին հարցին պատասխանել են 

լ են հետևյալ հանգամանքները՝ 
ղորդակցման մշակույթը, գնահատման ոչ օբյեկտիվությունը, ուսանողական 
լեկտիվում խմբավորումների գոյությունը: Ուսումնասիրությունների արդյունք-

 

Գծապատկեր 1 
ունե՞ք մասնագիտության ընտրության հարցում:ունե՞ք մասնագիտության ընտրության հարցում:ունե՞ք մասնագիտության ընտրության հարցում:ունե՞ք մասնագիտության ընտրության հարցում:    

 

Երկրորդ հարցը օգնում է մեզ պարզելու, որ դիմորդների մեծ տոկոս են 
մում առաջին հայտով ընդունվածները, ինչն էլ (նաև) բուհ-դպրոց կապի 
նակներում ընդգրկված դասախոսների աշխատանքի արդյունքն է, որն էլ 
ել է առաջին կուրսեցիների դյուրին հարմարմանը: Արդյունքների վերլու-

թյունը վկայում է, որ հարմարումը դյուրին է ընթացել առաջին հայտով ըն-
ը պատասխանել է 
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Արդյոք առաջին հայտո՞վ եք ընդունվել.Արդյոք առաջին հայտո՞վ եք ընդունվել.Արդյոք առաջին հայտո՞վ եք ընդունվել.Արդյոք առաջին հայտո՞վ եք ընդունվել.    

 
3. Հարցաթերթիկի երրորդ հարցի պատասխաների վերլուծությունը վե

րում է աշխատաշուկայում մասնագիտության պահանջարկին: 
Վերլուծության արդյունքները փաստում են, որ նրանց համար վճռորոշ ելա

կետ է հանդիսացել աշխատաշուկայի պահանջարկը: 
    

 
Արդյո՞ք ադապտացիայի գործընթացին նպաստել է մասնագիտության Արդյո՞ք ադապտացիայի գործընթացին նպաստել է մասնագիտության Արդյո՞ք ադապտացիայի գործընթացին նպաստել է մասնագիտության Արդյո՞ք ադապտացիայի գործընթացին նպաստել է մասնագիտության 

պահանջարկը աշխատաշուկայումպահանջարկը աշխատաշուկայումպահանջարկը աշխատաշուկայումպահանջարկը աշխատաշուկայում    

 
4. Նպատակահարմարությունից ելնելով համախմբել ենք հարցաթերթի 

4,5,6,7 հարցերը, որոնք վերաբերում են ուսանողների իրավունքներին, պար
կանություններին և ինչքանով են վերջիններս նպաստել ադապտացիոն գործ
թացին: Ստորև ներկայացված է վերոգրյալ հարցերի վերլուծության գծա
ները. 

       

86%

13%

1%

Այո - 101 Ոչ - 15 Չիպատասխանել

89%

4%
7%

Այո - 107 Ոչ - 5 Մասամբ - 8

Գծապատկեր 2  

 

Հարցաթերթիկի երրորդ հարցի պատասխաների վերլուծությունը վերաբե-

Վերլուծության արդյունքները փաստում են, որ նրանց համար վճռորոշ ելա-

  
Գծապատկեր 3  

Արդյո՞ք ադապտացիայի գործընթացին նպաստել է մասնագիտության Արդյո՞ք ադապտացիայի գործընթացին նպաստել է մասնագիտության Արդյո՞ք ադապտացիայի գործընթացին նպաստել է մասնագիտության Արդյո՞ք ադապտացիայի գործընթացին նպաստել է մասնագիտության 

 

Նպատակահարմարությունից ելնելով համախմբել ենք հարցաթերթի 
հարցերը, որոնք վերաբերում են ուսանողների իրավունքներին, պարտա-

նություններին և ինչքանով են վերջիններս նպաստել ադապտացիոն գործըն-
ցին: Ստորև ներկայացված է վերոգրյալ հարցերի վերլուծության գծապատկեր-
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Ադապտացիոն գործընթացին նպաստե՞լ են ձեր իրավունքների, Ադապտացիոն գործընթացին նպաստե՞լ են ձեր իրավունքների, Ադապտացիոն գործընթացին նպաստե՞լ են ձեր իրավունքների, Ադապտացիոն գործընթացին նպաստե՞լ են ձեր իրավունքների, 

պարտականությունների իմացումը:պարտականությունների իմացումը:պարտականությունների իմացումը:պարտականությունների իմացումը:    
 

 
 
 

 
Ծանո՞թ եք բուհի կառուցվածքին և անմիջապես ուսանողներին առնչվող Ծանո՞թ եք բուհի կառուցվածքին և անմիջապես ուսանողներին առնչվող Ծանո՞թ եք բուհի կառուցվածքին և անմիջապես ուսանողներին առնչվող Ծանո՞թ եք բուհի կառուցվածքին և անմիջապես ուսանողներին առնչվող 

կանոնակարգերին:կանոնակարգերին:կանոնակարգերին:կանոնակարգերին:    
 

       
       
 

55%

7%

35%

3%

Այո - 66

Ոչ - 8

Մասամբ - 43

Դժվարանում եմ պատասխանել -

40%

21%

39%

Այո - 35 Ոչ - 18 Մասամբ - 34

Գծապատկեր 4 
Ադապտացիոն գործընթացին նպաստե՞լ են ձեր իրավունքների, Ադապտացիոն գործընթացին նպաստե՞լ են ձեր իրավունքների, Ադապտացիոն գործընթացին նպաստե՞լ են ձեր իրավունքների, Ադապտացիոն գործընթացին նպաստե՞լ են ձեր իրավունքների, 

 

Գծապատկեր 5 
Ծանո՞թ եք բուհի կառուցվածքին և անմիջապես ուսանողներին առնչվող Ծանո՞թ եք բուհի կառուցվածքին և անմիջապես ուսանողներին առնչվող Ծանո՞թ եք բուհի կառուցվածքին և անմիջապես ուսանողներին առնչվող Ծանո՞թ եք բուհի կառուցվածքին և անմիջապես ուսանողներին առնչվող 

 

 

- 4
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Արդյոք պաշտպանվա՞ծ են ձեր իրավունքները և որքանով է այն նպաստում Արդյոք պաշտպանվա՞ծ են ձեր իրավունքները և որքանով է այն նպաստում Արդյոք պաշտպանվա՞ծ են ձեր իրավունքները և որքանով է այն նպաստում Արդյոք պաշտպանվա՞ծ են ձեր իրավունքները և որքանով է այն նպաստում 
ադապտացիայի գործընթացին:ադապտացիայի գործընթացին:ադապտացիայի գործընթացին:ադապտացիայի գործընթացին:        

 
Հարցվածների 53%-ը (65 հարցման ենթարկվածներ) նշել են, որ իրենց 

իրավունքները պաշտպանված են, ինչից հետևում է, որ նրանք իրավասու են և 
կարող են պաշտպանել իրենց իրավունքները: 

Ադապտացիոն գործընթացին որքա՞նով է նպաստել ձեր կողմից կատարված Ադապտացիոն գործընթացին որքա՞նով է նպաստել ձեր կողմից կատարված Ադապտացիոն գործընթացին որքա՞նով է նպաստել ձեր կողմից կատարված Ադապտացիոն գործընթացին որքա՞նով է նպաստել ձեր կողմից կատարված 
մասնագիտության ընտրությունը: մասնագիտության ընտրությունը: մասնագիտության ընտրությունը: մասնագիտության ընտրությունը:     

 
 
Ուսանողների 53%-ը (39 ուսանող) պատասխանել են՝ այո, մաս

թայն՝ իրենց կողմից կատարած ընտրությունը նպաստել է ադապտացիոն գործ
ընթացին, 41%-ը նշել են՝ մասամբ, իսկ 6%-ը՝ չի նպաստել: 

22%

25%

Այո - 65 Ոչ - 27 Մասամբ - 31

53%41%

6%

Այո - 39 Ոչ - 30 Մասամբ - 4

Գծապատկեր 6 
Արդյոք պաշտպանվա՞ծ են ձեր իրավունքները և որքանով է այն նպաստում Արդյոք պաշտպանվա՞ծ են ձեր իրավունքները և որքանով է այն նպաստում Արդյոք պաշտպանվա՞ծ են ձեր իրավունքները և որքանով է այն նպաստում Արդյոք պաշտպանվա՞ծ են ձեր իրավունքները և որքանով է այն նպաստում 

 

ենթարկվածներ) նշել են, որ իրենց 
իրավունքները պաշտպանված են, ինչից հետևում է, որ նրանք իրավասու են և 

 
Գծապատկեր 7 

Ադապտացիոն գործընթացին որքա՞նով է նպաստել ձեր կողմից կատարված Ադապտացիոն գործընթացին որքա՞նով է նպաստել ձեր կողմից կատարված Ադապտացիոն գործընթացին որքա՞նով է նպաստել ձեր կողմից կատարված Ադապտացիոն գործընթացին որքա՞նով է նպաստել ձեր կողմից կատարված 

 

ը (39 ուսանող) պատասխանել են՝ այո, մասնագիտու-
թայն՝ իրենց կողմից կատարած ընտրությունը նպաստել է ադապտացիոն գործ-

53%

31
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Գտնում ենք այդ ուղղությամբ մեծ աշխատանք ունեն կատարելու ակա
միական խորհրդատուները, դասախոսները, պրոֆեսորադասախոսական և 
օժանդակ անձնակազմը, ուսանողական խորհուրդը: 

5. Հարցաթերթի 8 հարցերի ուսանողների պատասխանները մեզ հուշում են, 
որ դեռ շատ աշխատանքներ կան կատարելու, դասախոսների վե
ման ժամանակ. պետք է ուշադրությունը սևեռել գնահատման օբյեկտիվության, 
հաղորդակցման մշակույթի, վարքագծի դրսևորման վրա, ինչը վկայում է հարց
վածների պատասխանները. 40%-ը (50 հարցված) նշել են այո, 32 %
28%-ը՝ ոչ:  

Մասնագիտական ադապտացիային նպաստու՞մ է գնահատման կիրառվող Մասնագիտական ադապտացիային նպաստու՞մ է գնահատման կիրառվող Մասնագիտական ադապտացիային նպաստու՞մ է գնահատման կիրառվող Մասնագիտական ադապտացիային նպաստու՞մ է գնահատման կիրառվող 
համակարգը: համակարգը: համակարգը: համակարգը:     

 
6. 9-րդ հարցում ուսանողները նշել են, որ ադապտացիային խանգարում է 

դասախոսների ոչ օբյեկտիվ մոտեցումը, նոր տեխնոլոգիաների ոչ լիարժեք կի
ռումը, ինչպես գնահատման, այնպես էլ հաղորդակցման գործընթացում:

     
Բավարարու՞մ են ձեզ ուսուցման ավանդական ձևերը, խանգարու՞մ են Բավարարու՞մ են ձեզ ուսուցման ավանդական ձևերը, խանգարու՞մ են Բավարարու՞մ են ձեզ ուսուցման ավանդական ձևերը, խանգարու՞մ են Բավարարու՞մ են ձեզ ուսուցման ավանդական ձևերը, խանգարու՞մ են 

նրանք մասնագիտական ադապտացիային:նրանք մասնագիտական ադապտացիային:նրանք մասնագիտական ադապտացիային:նրանք մասնագիտական ադապտացիային: 

40%

28%

32%

Այո - 50 Ոչ - 35 Մասամբ - 39

34%

38%

28%

Այո - 44 Ոչ - 50 Մասամբ - 37

Գտնում ենք այդ ուղղությամբ մեծ աշխատանք ունեն կատարելու ակադե-
խորհրդատուները, դասախոսները, պրոֆեսորադասախոսական և 

Հարցաթերթի 8 հարցերի ուսանողների պատասխանները մեզ հուշում են, 
որ դեռ շատ աշխատանքներ կան կատարելու, դասախոսների վերապատրաստ-

յունը սևեռել գնահատման օբյեկտիվության, 
ղորդակցման մշակույթի, վարքագծի դրսևորման վրա, ինչը վկայում է հարց-

ը (50 հարցված) նշել են այո, 32 %-ը՝ մասամբ, 

Գծապատկեր 8 
Մասնագիտական ադապտացիային նպաստու՞մ է գնահատման կիրառվող Մասնագիտական ադապտացիային նպաստու՞մ է գնահատման կիրառվող Մասնագիտական ադապտացիային նպաստու՞մ է գնահատման կիրառվող Մասնագիտական ադապտացիային նպաստու՞մ է գնահատման կիրառվող 

 

րդ հարցում ուսանողները նշել են, որ ադապտացիային խանգարում է 
սախոսների ոչ օբյեկտիվ մոտեցումը, նոր տեխնոլոգիաների ոչ լիարժեք կիրա-

հաղորդակցման գործընթացում: 
Գծապատկեր 9  

Բավարարու՞մ են ձեզ ուսուցման ավանդական ձևերը, խանգարու՞մ են Բավարարու՞մ են ձեզ ուսուցման ավանդական ձևերը, խանգարու՞մ են Բավարարու՞մ են ձեզ ուսուցման ավանդական ձևերը, խանգարու՞մ են Բավարարու՞մ են ձեզ ուսուցման ավանդական ձևերը, խանգարու՞մ են 
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Մեր հետազոտությունների վերլուծության արդյունքում հանգել ենք 
հետևյալին, որ դեռևս շատ անելիքներ կան ուսանողների սոցիալական, հոգեբա-
նական և հատկապես մասնագիտական ադապտացիայի գործում: 

Ինչպես հարցաթերթիկի պատասխաններից, այնպես էլ հարցաթերթիկում 
ուսանողի կատարած հատուկ նշումներից բացահայտվում են գործընթացում տեղ 
գտած բացթողումները, մասնագիտության ոչ ճիշտ ընտրությունը, բուհում տեղ 
գտած թերությունները՝ դասախոսների ոչ օբյեկտիվ վերաբերմունքը, հաղորդա-
կցման ոչ ճիշտ մշակույթը, կոլեկտիվում տեղ գտած հակասությունները, իրա-
վունքների ոչ ճիշտ կենսագործումը: 

Ամփոփելով հարցման արդյունքները հանգում ենք հետևյալին, որ ադապ-
տացիան ընթանում է որոշակի ուղղություններով՝ սոցիալական, հոգեբանական, 
մասնագիտական, որոնց փոխմիասնական կենսագործումը կնպաստի ապագա 
մասնագետի ստեղծագործական մտածողության զարգացմանը, ինքնադրսևոր-
մանը, ինքնիրացմանը, որը հող կնախապատրաստի ինքնագերազանցմանը: 

Սույն հետազոտությունների նպատակն է եղել բացահայտել նախորդ 
ուսումնասիրությունների և ադապտացիոն գործընթացի միջև եղած կապը:  

Հաջորդ փուլը կատարվելու է մասնագիտական պրակտիկայի ընթացքում, 
ինչը կարող է վճռորոշ լինել ապագա մասնագիտական որակների ձևավորման 
գործում: 

Վերջին փուլը արդեն ձևավորվելու է բուն մասնագիտությամբ աշխատելու 
գործընթացում, ինչը ենթադրում է, որ կարող է դժվարություններ առաջացնել 
սկսնակ մասնագետների համար վերջնական մասնագիտական ադապտացիայի 
փուլում: 

Ելնելով վերոգրյալից ուսանողների մասնագիտական հարմարման գործըն-
թացը արդյունավետ դարձնելու համար առաջարկում ենք. 

ա/ ակտիվացնել ակադեմիական խորհրդատուների պաշտոնի ներդրումը, 
որին կնպաստի մեր բուհում ավագ խորհրդատուների աշխատանքը, 

բ/ հստակեցնել գնահատման մեխանիզմները և չափորոշիչները, 
գ/ առավել ակտիվացնել առաջին կուրսեցիների հետ տարվող կազմակերպ-

չական, դաստիարակչական աշխատանքները, որը կնպաստի կուրսի, ֆակուլտե-
տի, համահամալսարանական կոլեկտիվին ինտեգրմանը: 

 
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
1. Ժամանակակից մանկավարժական մոտեցումներ, - Երևան, 2005թ., էջ 317-

327: 
 2. Կանոնակարգ ուսանողների գիտելիքների ստուգման, գնահատման և 

հաշվառման, 2015թ.: 
3. Ա.Նալչաջյան,- Հոգեբանության հիմունքներ, «Հոգեբան» հրատարակչություն, 

Երևան 1997թ., էջ 482 
4. Պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր,- Պրակ Ա, Երևան, 2015թ., 

էջ 269-276 
5. ՎՊՀ –ի Ուսանողական խորհրդի կանոնանդրություն, 2013թ. 
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Анализ результатов процесса адаптации первокурссников вуза констатирует, 
что существуют обстоятельства, способствующие и препятствующие процессу 
адаптации.В статье указаны этапы адаптации первокурсников вуза, средства устра-
нения недостатков, а также педагогические подходы адаптации, содействующие 
повышению эффективности данного процесса. 
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In the article the analysis of the results of the first-year student’s adaptation 
process proves that there are some contributing. 

The present article touches upon the adaptation stages, means of eliminating the     
shortcomings, the corresponding pedagogical approaches which will contribute to the 
productivity adaptation process. 

    
 


