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ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ    ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ    ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ    
ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ    ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻՆՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻՆՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻՆՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻՆ    

    
Հովսեփյան ՆունեՀովսեփյան ՆունեՀովսեփյան ՆունեՀովսեփյան Նունե    

Վանաձորի պետական համալսարանՎանաձորի պետական համալսարանՎանաձորի պետական համալսարանՎանաձորի պետական համալսարան        
    

Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. մոտիվացիա, ֆենոմենոլոգիա, ինքնազարգացում, 
ինքնակրթում, ինքնիրականացում, կոմպետենտություն, Ես-կոնցեպցիա, իդեն-
տիֆիկացիա, ադեկվատություն, մարգինալություն, ինտեգրացիա: 

 
Վերջին տասնամյակների ընթացքում կրթական համակարգում տեղի ունե-

ցող բարեփոխումները վկայում են այն փաստի մասին, որ կրթական գործընթաց-
ներում առավել մեծ չափով տեղ են գտնում մարդասիրական (հումանիստական) 
և ֆենոմենոլոգիական մոտեցումները, որոնք միանգամայն այլ պահանջներ են 
ներկայացնում այսօրվա դպրոցին և բուհին: Այդ փոփոխությունները վերաբերում 
են և թե մանկավարժի, և թե սովորողների հիմնական գործառույթներին: Կրթա-
կան գործընթացի մարդասիրական ուղղությունը ենթադրում է աշակերտակենտ-
րոն դպրոց և ուսանողակենտրոն բուհ, որտեղ մանկավարժների և սովորողների 
միջև հարաբերությունները հիմնվում են փոխօգնության, փոխհամագործակցու-
թյան և փոխըմռնման վրա, և հիմնական շեշտը դրվում է ուսուցման նկատմամբ 
դրական մոտիվացիայի, սովորողների ինքնազարգացման, ինքնակրթության և 
ինքնիրականացման վրա: 

Ի տարբերություն ուսուցման ավանդական մոտեցումների` 21-րդ դարում 
ուսուցման գործընթացը մանկավարժից պահանջում է վերակառուցել, վերա-
իմաստավորել և վերագնահատել նախկին փորձը` բարձրացնելով իր գիտելիքնե-
րի և կարողությունների որակը, մանկավարժական և հոգեբանական նոր մեթոդ-
ների արդյունավետ կիրառման հմտությունը: Այլ կերպ ասած, անհրաժեշտու-
թյուն է առաջացել ուսուցչի, և դասախոսի անձի, վարքի կառուցվածքային և բո-
վանդակային փոփոխության:  

Ժամանակակից բուհում ծանրության կենտրոնը ուսուցումից տեղափոխվել 
է դեպի սովորեցումը և ուսանողի մասնագիտական-անձնային որակների ձևավո-
րումը: Հետևություն անելով, կարող ենք ասել, որ ՎՊՀ-ի դասախոսների առջև 
դրված խնդիրները արմատապես փոխվել են: Մասնագիտական պատրաստվա-
ծության բարձր որակ ապահովելը և ժամանկակից աշխատաշուկան բանիմաց, 
ապագա մասնագիտության հետ հոգեբանական նույնականացում ունեցող կադ-
րերով համալրելը մեր առջև խնդիր է դնում ուսանողին, տեսական խոր գիտելիք-
ներից բացի, զինել բազմակողմանի գործնական գիտելիքներով, կազմակերպելու, 
կառավարելու և նախաձեռնելու ունակություններով: Թվարկված կողմերը ուսա-
նողը ձեռք է բերում ուսումնառության չորս տարիների ընթացքում, և հատկա-
պես` պրակտիկայի ընթացքում:  

Ուսանողի մասնագիտական և ինքնակրթության ինտենսիվ գործունեության 
զարգացման հիմքը հանդիսանում է պրակտիկան: Այս իմաստով, արտադրական 
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պրակտիկան անփոխարինելի գործընթաց է ոչ միայն ստացած գիտելիքների 
դրսևորման, կատարելագործման ուղղությամբ, այլև այդ գիտելիքների և պա-
հանջվող, անհրաժեշտ մասնագիտական կարողությունների միջև հակասություն-
ների հայտնաբերման, հոգեբանորեն իր մասնագիտական դերի հետ նույնակա-
նացման ուղղությամբ:  

Արդյունավետ պրակտիկայի կազմակերպման և մասնագիտական պատ-
րաստվածության հիմնախնդիրը վերլուծելիս նախ փորձենք հստակեցնել ար-
տադրական պրակտիկայի առջև դրված խնդիրները: Ըստ հոգեբան 
Ա.Կուզմինայի` պրակտիկայի հիմնական խնդիրներն են [3, 78]. 

-խորացնել և ամրապնդել ուսանողների տեսական գիտելիքները, 
-ապագա մասնագետների մեջ ձևավորել, զարգացնել այնպիսի կարողու-

թյուններ և հմտություններ, որոնք կբարձրացնեն գիտակցությունը, և մասնագի-
տական-անձնային որակներ,  

-մասնագիտական կողմնորոշվածություն և մասնագիտական դաստիարա-
կություն, 

-մշտապես ինքնակատարելագործման հասնելու պահանջմունքի զարգա-
ցում, 

-ժամանակակից տեխնոլոգիաների և առաջավոր փորձի ուսումնասիրում, 
-նախընտրած մասնագիտության կոմպետենտության (պիտանելիության) 

համապատասխանությունը: 
Բուհն, ընդհանուր առմամբ, իրականացնում է ուսուցման գործընթաց, մինչ-

դեռ, շատ դեպքերում սովորեցումը մնում է երկրորդային տեղում: Սովորեցումը 
ենթադրում է ուսուցման արդյունքում ձեռք բերված գիտելիքները, հմտություն-
ներն ու կարողությունները գործնականում կիրառել, անձնական փորձ ձեռք բե-
րել և մասնագիտանալ: Ուստի չափազանց կարևորում ենք մասնագիտության ոչ 
միայն ուսուցման, այլև` սովորեցման, մասնագիտական գործառույթներին տիրա-
պետման հիմնախնդիրը: Դեռևս նախորդ դարի վերջերին խորհրդային հոգեբան-
ները (Ս.Ռուբինշտեյն, Տ.Պոլյակովա) նշում էին, որ բուհերում անհրաժեշտ չափով 
ուշադրության չի արժանանում պրակտիկ սովորեցման հարցը: Նրանք գտնում 
էին, որ գործնական պարապմունքները և պրակտիկաները, սկսած առաջին կուր-
սից, պետք է գերակշռեն տեսականին[1, 51]: 

Կրուտեցկին գրում էր. «Սովորեցումը միայն պրակտիկ գործունեության մեջ 
իրականացվող գործընթաց է, այն բարդ, բազմակողմանի է, և հենվում է սովորողի 
ակտիվության, ինքնուրույնության վրա»: 

Արտադրական պրակտիկան իր առջև դրված խնդիրները կարող է լուծել` 
հենվելով ուսանողի ակտիվ, ստեղծագործ սովորեցման, ինքնակատարելագոր-
ման և ինքնիրականացման վրա: Որակապես արդյունավետ պրակտիկա կազմա-
կերպելու համար նախ և առաջ անհրաժեշտ է ուսանողին նախապեսսովորեցնել 
«լինել մասնագետ»:  

Պրակտիկ գործընթացի մեջ ընդգրկված ուսանողը սովորում է լուծել բազմա-
թիվ մասնագիտական խնդիրներ, յուրացնում է սոցիալական նոր դեր՝ մասնա-
գետ-աշխատողի դերը: Անկասկած, ուսանողների ստացած տեսական գիտելիք-
ները, մասնագիտական առարկայի իմացությունը, կյանքի փորձը, պետք է բավա-
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րարեն գործունեության բազմաձև և բազմակողմանի տեսակների իրականացմա-
նը, սակայն արդյունավետ պրակտիկայի մասին խոսելիս պետք է կարևորել մաս-
նագիտական պատրաստվածության հոգեբանական կողմը: 

Պրակտիկան ընդհանրապես ուսանողից հոգեբանական լուրջ պատրաստ-
վածություն է պահանջում: Հոգեբանական պատրաստվածությունը իրականաց-
վում է ամբողջ բուհական ուսումնառության ընթացքում` սկսած ընդունվելու պա-
հից մինչև ուսանողի ավարտելու պահը: Ն.Վ. Կուզմինան մասնագիտական 
դժվարությունները բաժանում է երեք խմբի. 

- ինֆորմացիոն, 
- գործնական-կազմակերպչական, 
- անհատական-անձնային: 
Թվարկված յուրաքանչյուր խումբ իր մեջ ներառում է ճանաչողական, ախ-

տորոշող, կազմակերպչական-մեթոդական, հաղորդակցման, խթանիչ, կարգավո-
րող, գնահատող, կատարողական գործառույթներ: 

Հոգեբանները գտնում են, որ յուրաքանչյուր մասնագիտություն ունի բարդ և 
բազմաշերտ կառուցվածք, ուստի այդ գործունեության իրականացման արդյունա-
վետությունը մեծ չափով պայմանավորված է մասնագետի դրական Ես-կոնցեպ-
ցիայով: Ես-կոնցեպցիան բարդ հոգեբանական համակարգ է, որի կառուցվածքի 
մեջ մտնում են իմացական, գնահատման, վարքագծային և զգացմունքային բա-
ղադրիչներ: Ես-կոնցեպցիան անցնում է զարգացման տարբեր աստիճաններ` 
ինքնաընկալում, ինքնաճանաչում, դիրքորոշում և գիտակցված վերաբերմունք 
սեփական անձի նկատմամբ: 

Ցանկացած մարդու և մասնագետի համար կարևոր է «Ես»-ի ամբողջական և 
ներդաշնակ զարգացումը, սակայն մանկավարժի համար առավել քան կարևոր է: 
Կրթական ծրագրերի բարեփոխումների մեջ պետք է ներառել ուսանողների Ես-ի 
բաղադրիչների զարգացման հարցը: Շատ ավելի հեշտ է նպաստել ուսանողի 
դրական Ես-կոնցեպցիայի ձևավորմանը, քան ավելի ուշ, փորձել փոփոխություն-
ների ենթարկել նրա ուսումնական գործունեության ոճերն ու ամրապնդված դիր-
քորոշումները [2, 102]: 

Այդուհանդերձ պետք է հաշվի առնել երկու կարևոր կողմ. առաջինը` բու-
հում ակադեմիական գիտելիքներից և մասնագիտական հմտություններից բացի` 
պետք է ուսանողը տիրապետի ինքնազարգացման սկզբունքներին և երկրորդ` 
պրակտիկաները պետք է կազմակերպվեն այնպես, որ ուսանողը ձեռք բերի սե-
փական ուժերի նկատմամբ վստահություն, մասնագետի սոցիալական դերի հետ 
ունենա հոգեբանական նույնականացում (իդենտիֆիկացիա): Ինքնազարգացումը 
հոգեբանական և ճանաչողական ոլորտի զարգացման որոշակի աստիճան է պա-
հանջում: Այն առանձնահատուկ կարողություն է, երբ ուսանողը ինքնակրթու-
թյան, ինքնազարգացման ճանապարհով լրացնում է իր գիտելիքները` դուրս գա-
լով դասախոսի տված տեղեկատվության տիրույթից, լրացուցիչ աղբյուրներից 
(որոնք այսօր շատ բազմազան են) օգտվելով` նոր գիտելիքներ, կարողություններ 
և հմտություններ է ձեռք բերում: Ինքնազարգացման ձգտող ուսանողը անընդհատ 
պրպտում, աշխատում և իր առջև նոր, ավելի բարդ խնդիրներ է դնում, որոնց 
հաղթահարումն էլ նպաստում է ինքնագնահատականի բարձրացմանը: Համա-
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ձայնեք, որ ուսանողների ինքնազարգացմանը նպաստում են պրակտիկ գործըն-
թացները: Խնդիրը հաղթահարելու արդյունավետ ճանապարհը ուսանողի մեջ 
ինքնուրույն, պրակտիկ աշխատանք կատարելու պահանջմունքի առաջացումն է՝ 
սկսած առաջին կուրսից: Խթանելով և բարձր գնահատելով ինքնուրույն աշխա-
տանքները, տեսական նյութի վերաբերյալ սեփական դիտարկումներն ու օրինակ-
ները, պրոբլեմային հարցերի բարձրացումը և քննարկումները` ուսանողը սովո-
րում է վերլուծել, համեմատել, դատողություններ և մտահանգումներ կատարել, 
որոնք հետագայում պրակտիկայի ընթացքում դառնում են մասնագիտական 
որակներ:  

Մասնագետների պատրաստման և որակավորման համակարգում առանձ-
նահատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել ուսանողների ինքնագնահատականի 
ադեկվատությանը, իր կողմից ընտրած մասնագիտական-սոցիալական դերի յու-
րացմանը, հուզական և հաղորդակցման ոլորտի խնդիրներին: Պրակտիկայի ըն-
թացքում, երբ ուսանողն իր իսկ փորձի ճանապարհով սկսում է յուրացնել մաս-
նագիտական դերային վարքի առանձնահատկությունները, միաժամանակ ճանա-
չում և բացահայտում է իրեն օբյեկտիվ իրականության մեջ: Այստեղ ակնհայտ են 
դառնում ձեռք բերած մասնագիտական գիտելիքները, անձնային առանձնահատ-
կությունները և ինքնագնահատականի ադեկվատ լինելը:  

Պրակտիկայի հոգեբանական կողմը և ազդեցությունը ուսանողի Ես-կոն-
ցեպցիայի վրա ուսումնասիրման օբյեկտ է հանդիսացել միայն վերջին տարինե-
րին: Պրակտիկայի ուսումնասիրումը նպաստում է մասնագիտական միջավայ-
րում ուսանողի սոցիալականացման գործընթացի և մասնագիտական կոմպետեն-
տության մասին պատկերացումների բացահայտմանը: 

Մեր կողմից նույնպես նպատակ է դրվել պարզել ՎՊՀ-ի ուսանողների հոգե-
բանական պատրաստվածության առանձնահատկությունները պրակտիկայի 
հանդեպ, նրանց դիրքորոշումները, ինչպես նաև` պրակտիկայի արդյունավետու-
թյան մակարդակը: Բազմաթիվ քննարկումներ ենք ունեցել ուսանողների հետ, 
կազմել ենք անանուն հարցաթերթիկ, որին պատասխանել են 48 ուսանողներ: 
Հարցաթերթիկը բաղկացած է եղել քսաներկու հարցերից, որոնց ուսանողը պա-
տասխանել է՝ «Այո» կամ՝ «Ոչ»: Հարցումներն անցկացրել ենք չորրորդ կուրսի 
ուսանողների հետ, ովքեր արդեն ավարտել էին ծրագրով նախատեսվող երկու 
պրակտիկաները: Արդյունքները վերլուծության ենթարկելով (և մեր փորձն ի մի 
բերելով)` պարզել ենք, որ պրակտիկաները իրենց հիմնական խնդիրները լուծում 
են, դրանք արդյունավետ կերպով զարգացնում և ամրապնդում են մասնագիտա-
կան ունակությունները` ուսանողին հնարավորություն տալով հոգեբանական 
նույնականացում ունենալ մասնագիտական դերի հետ: Սակայն, ըստ ուսանող-
ների հարցումների արդյունքի, պրակտիկային բնորոշ են հոգեբանական թույլ 
կողմեր. 

- պրակտիկայից հետո ուսանողների մի մասը նշում է, որ իրենց ինքնագնա-
հատականը իջել է, 

- սպասելիքները չեն արդարացել, քանի որ իրենց առջև դրված խնդիրների 
լուծման հարցում ունեցել են դժվարություններ, 

- հոգեբանական պատրաստվածության և աջակցության կարիք են ունեցել: 
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Գաղտնիք չէ, որ դպրոցում ուսանողը բախվում է բազմաթիվ խնդիրների, 
ինչպիսիք են՝ նոր տիպի փոխհարաբերություններ տնօրինության, ուսուցիչների 
և աշակերտների հետ, աշակերտների կողմից դրսևորվող անվստահությունը, 
նրանց հետ աշխատելու ցածր մոտիվացիան, տեսական և պրակտիկ գիտելիքնե-
րի միջև հակասությունները, գնահատման հետ կապված խնդիրները և այլն) հետ: 
Քիչ չեն դեպքերը, երբ ուսանող-պրակտիկանտները տարաձայնություններ են 
ունենում դպրոցի մանկավարժների հետ` կապված դասի վարման, ուսուցիչ-
աշակերտ հարաբերությունների հետ: Հարցմանը մասնակցած ուսանողների գե-
րակշիռ մասը գտնում է, որ պրակտիկայից առաջ (և նաև պրակտիկայի ընթաց-
քում) անհրաժեշտություն է եղել ղեկավարների, մեթոդիստների հետ մանրա-
կրկիտ քննարկել հավանական, սպասելիք դժվարությունները, իրազեկված լինել 
իրենց պարտականությունների, իրավունքների և առաջադրանքների և դրանց 
կատարման ժամկետների մասին: Այն հարցին, թե եղել են այնպիսի խնդիրներ, 
որոնք ցանկացել են քննարկել պրակտիկայի ղեկավարների հետ, 18 ուսանողներ 
պատասխանել են՝ «Այո»: 

Նրանցից շատերը դրսևորել են երկակի վարք՝ մի կողմից իրենց պատկե-
րացրել են տվյալ դասարանի ուսուցիչ, և մյուս կողմից` ոչ: Նման վարքը խոսում է 
այն մասին, որ ուսանողն ամբողջությամբ չի ներգրավել ուսումնական գործընթա-
ցի մեջ, դպրոցի կյանքին չի ինտեգրվել: Հոգեբան Կ.Ռոջերսը նշել է, որ պրակտի-
կայի ընթացքում ուսանողը հայտնվում է մարգինալ (դերային անորոշության) վի-
ճակում [4]: Դա տեղի է ունենում երկու պատճառներով. առաջինը` ուսանողը չու-
նի իրական մասնագետի իրավասությունները և գործառույթները, երկրորդ` 
ուսանողը չունի աշակերտական խմբի հետ աշխատելու հմտություն, ինչն էլ 
իջեցնում է նրա հեղինակությունը (հատկապես մի քանի անգամ պրակտիկայի 
ղեկավարից կամ մանկավարժից աշակերտների ներկայությամբ դիտողություն-
ների արժանանալուց հետո): Ոսանող-պրակտիկանտը շատ հաճախ չի 
ինտեգրվում դպրոցի կյանքին, քանի որ նրան իր իրավունքների և պարտականու-
թյունների սահմանները չեն բացատրվում: 

Բազմաթիվ ուսանողների հավաստմամբ իրենց մասնագիտական գործու-
նեությունը դպրոցում, մանկատանը կամ խնամքի հաստատություններում, ձևա-
կան բնույթ է կրում: 

Նրանք երեխաների հետ հարաբերությունները որակավորում են որպես 
կեղծ և ոչ ադեկվատ, հատկապես եթե պրակտիկային ինչպես որ հարկն է, նախա-
պատրաստված չեն, իրենց անելիքներն ու գործողությունները պլանավորված չեն 
(ինչն էլ նվազեցնում է պրակտիկայի արդյունավետությունը): Ուսանողների մի 
մասը պրակտիկայի ողջ ընթացքում պասիվ են, անվստահ, երբեմն կաշկանդված, 
չնայած որ ունեն պոտենցիալ հնարավորություններ հաջող լուծելու իրենց առջև 
դրված խնդիրները: Թերևս այդ է պատճառը, որ հարցաթերթիկում նշված այն 
հարցերին, թե «պրակտիկան արդարացրել է ձեր սպասելիքները», «կարողացել եք 
դրսևորել ձեր ունակությունները», 12 ուսանող պատասխանել են՝ «Ոչ»: Ուսանո-
ղին դժվար կացության մեջ դնող գործոններից մեկն էլ այն է, որ աշակերտները, 
ուսուցիչները և պրակտիկայի ղեկավարները նրանցից պահանջում են մասնագի-
տական բարձր կոմպետենցիաներ: Անկասկած ուսանողը պրակտիկայի ընթաց-
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քում սովորում է` սովորեցնելով: Մասնագիտական ռեֆլեկսիան ձևավորվում է 
պրակտիկայի յուրաքանչյուր օրվա ընթացքում, դասեր պարապելով, օրագրում 
նշումներ կատարելով, ընկերների գործունեությունը վերլուծելով, ուսանողը աս-
տիճանաբար ավելի գիտակցված և լուրջ է մոտենում մասնագիտական խնդիրնե-
րին: Այդ գործընթացում նրանց գիտելիքների, կարողությունների ստուգումը, 
գործընթացի վերահսկումը և գնահատումը պետք է իրականացվի սովորեցնելով, 
ուղղորդելով և օգնելով: Պրակտիկայի ընթացքը ուսանողների համար կարող է 
սթրեսային լինել, եթե նրանք հոգեբանորեն չեն նախապատրաստվել: Շատերը 
ակտիվ պրակտիկայի երեք և չորս շաբաթները բավարար չեն համարում կատա-
րելու իրենց առջև դրած բոլոր խնդիրները: Ուսանողի համար ադապտացիայի 
շրջանը երկար է ընթացել, ինչն էլ դժվարացրել է համակարգված գործունեության 
իրականացումը: Հարցված ուսանողների գերակշիռ մասը պրակտիկայի վերա-
բերյալ առաջարկությունների բաժնում նշել է, որ պրակտիկան պետք է լինի ավե-
լի երկար տևողությամբ, երկու պրակտիկաները միասին, առանց ընդմիջման: 

Այսպիսով՝ պրակտիկայի արդյունավետությունն ապահովելու և ուսանողի 
հոգեբանական պատրաստվածության հիմնախնդիրը լուծելու նպատակով պետք է. 

- առաջին կուրսից սկսած` ուսանողներին տալ ինքնուրույն և գործնական 
հանձնարարություններ, որոնք պետք է կատարվեն դպրոցներում (այլ կրթական 
հաստատություններում), որպեսզի աշակերտների հետ աշխատելու նախնական 
փորձ ձեռք բերեն,  

- ուսանողների հետ պրակտիկայից առաջ մանրամասն զրույց-բացատրու-
թյուններ անցկացնել պրակտիկայի նպատակների, խնդիրների և առաջադրանք-
ների մասին, 

- ուսանողների հետ քննարկել պրակտիկայի ընթացքում առաջացող հավա-
նական խնդիրները, խորհրդատվություն անցկացնել այդ դժվարությունների հաղ-
թահարման ուղղությամբ, 

- պրակտիկայի ընթացքի վերաբերյալ ուսանողների դիրքորոշումները պար-
զաբանել,  

- ուսանողների հաղորդակցման կարողությունների և մասնագիտական 
որակների ախտորոշման թեսթավորում կատարել, 

- մանկավարժի դերային վարքին հատուկ որակների և մասնագիտական 
ընդունակությունների վերաբերյալ զրույց-քննարկումներ անցկացնել, 

- ուսանողների ինքնագնահատականը չափող թեսթի անցկացում, 
կիրառման վերբերյալ բացատրություններ տալ, 
- պրակտիկան ավարտելուց հետո ուսանողների հետ գործընթացի ամբող-

ջական վերլուծություն կատարել: 
- ուսանողին նախապատրաստել պրակտիկայի պաշտպանությանը ներկա-

յացնել իր կատարած բոլոր աշխատանքները, ձեռքբերումները` վերլուծելով 
ուժեղ և թույլ կողմերը:  
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