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ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՈՂՄՆՈՐՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՈՂՄՆՈՐՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՈՂՄՆՈՐՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՈՒՄԸ ՈՇՈՒՄԸ ՈՇՈՒՄԸ ՈՇՈՒՄԸ     
ՈՐՊԵՍ ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱՅԻ ՈՐՊԵՍ ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱՅԻ ՈՐՊԵՍ ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱՅԻ ՈՐՊԵՍ ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱՅԻ ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՈՒԹՅԱՆՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՈՒԹՅԱՆՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՈՒԹՅԱՆՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՈՒԹՅԱՆ    

ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԵՌԱԿԱ ՄԻՋԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԵՌԱԿԱ ՄԻՋԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԵՌԱԿԱ ՄԻՋԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԵՌԱԿԱ ՄԻՋՈՑՈՑՈՑՈՑ    
    

Հարությունյան ՎիկտորյաՀարությունյան ՎիկտորյաՀարությունյան ՎիկտորյաՀարությունյան Վիկտորյա    
 

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառեր. բառեր. բառեր. բառեր. կրթություն, կրթական բարեփոխումներ, 
աշխատանք, կառավարում. շուկա, մրցակցություն, վերլուծություն, 
մեթոդ, հետազոտություն, տնտեսություն, համակարգ  

 
Մեր երկրում տեղի ունեցող սոցիալական, քաղաքական և տնտեսա-

կան փոփոխությունների պայմաններում հատկապես կրթությունն է հնա-
րավորություն տալիս հարմարվել կյանքի նոր պայմաններին: Ակնհայտ է, 
որ «կրթության առջև ծառացած հիմնական խնդիրներից կարելի է 

առանձնացնել երկուսը. մի կողմից` անձի իմացական և պրոֆեսիոնալ 
պահանջների ապահովումը, մյուս կողմից` հասարակության մտավոր և 

մասնագիտական ներուժի ձևավորումն ու համադրումը» [1,240]: Շուկա-
յական տնտեսության պայմաններում որոշակիորեն փոխվել են աշխա-
տաշուկայում առաջարկի և պահանջարկի ձևավորման օրինաչափու-
թյունները, թույլ է աշխատաշուկայի և մասնագիտությունների ու զբաղ-
մունքների ոլորտի միջև փոխադարձ կապը, որոշ մասնագիտությունների 
գծով առկա է կադրերի գերարտադրություն, որոշ մասնագիտություների 
գծով զգացվում է կադրերի պակաս: Որպես աշխատաշուկայի հավասա-
րակշռության ապահովման հեռակա միջոց հանդես է գալիս մասնագի-
տական կողմնորոշումը: Մասնագիտական կողմնորոշումը սոցիալ-
տնտեսական, հոգեբանամանկավարժական, բժշկակենսաբանական և 
արտադրատեխնիկական ծրագրավորված միջոցառումների համակարգ 
է, որը նպատակ ունի հանրակրթական դպրոցի շրջանավարտին օգնելու 
գիտակցաբար ընտրելու իրեն համապատասխան և հարմար մասնագի-
տություն: Մասնագիտական կողմնորոշման գլխավոր նպատակն է օգնել 
սովորողներին, որպեսզի նրանք դպրոցն ավարտելուց հետո կարողանան 
գիտակցաբար ընտրելու այս կամ այն մասնագիտությունը` ելնելով 
իրենց հոգեկան, ֆիզիոլոգիական առանձնահատկություններից, աշխա-
տաշուկայի պահանջարկից: Հայաստանում արդիական խնդիր է դառ-
նում մասնագիտական կողմնորոշման այնպիսի համակարգի ներդրումը, 
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որը անհատի հետաքրքրություններին և աշխատաշուկայում մրցունակ 
կադրերի պահանջարկին համապատասխան կստեղծի մասնագիտու-
թյան ազատ ընտրության հնարավորություն: Հայաստանի նորանկախ 
պետության ժամանակներում մասնագիտության ընտրությունը կրել է 
տարերային բնույթ: Մասնագիտական կողմնորոշումը կարևորագույն 
նշանակություն ունի յուրաքանչյուր մարդու կյանքում: Մասնագիտու-
թյան սխալ ընտրությունը կարող է փոխել կյանքի որակը, անհատի հե-
տագա կյանքի ուղին: Երեխաների մասնագիտության ընտրության հար-
ցում մեծ է ծնողների դերը, ովքեր հաճախ առաջնորդվում են սեփական 
նախասիրություններով, առկա հնարավորություններով: Պատանիների 
մի զգալի մասի համար կարևորվում է շրջապատի, ընկերների կարծիք-
ները, և ընտրում են այնպիսի «մոդայիկ» մասնագիտություններ, որոնց 
վերաբերյալ չունեն համապատասխան տեղեկություններ և պատկերա-
ցումներ, առավել ևս ընտրում են աշխատաշուկայում պահանջարկ չունե-
ցող մասնագիտություններ: Մասնագիտական կողմնորոշման առաջնա-
յին օղակը հանրակրթության համակարգն է, որտեղ իրականացվող 
կողմնորոշման աշխատանքների հիմնական ուղղությունը պետք է լինի 
ուսուցման և դաստիարակության ընթաքում անձի բացահայտումն ու 
զարգացումը, աշխատանքի նկատմամբ վերաբերմունքի ձևավորումը, 
մասնագիտության գիտակցված ընտրությանն աջակցելը` հաշվի առնե-
լով յուրաքանչյուրի հետաքրքրությունները և աշխատաշուկայի պա-
հանջները: Հանրակրթության ոլորտում իրականցվող բարեփոխումները 
ևս նպատակ ունեն ապահովելու շրջանավարտների` աշխատաշուկա 
մտնելու պատրաստվածությունը և իրենց գիտելիքներին և հետաքրքրու-
թյուններին համապատասխան մասնագիտական կրթություն ստանալու 
հնարավորությունը: Սակայն գործնականում այդ ուղղությամբ բավարար 
աշխատանքներ չեն կատարվում: Կրթական ծրագրերով նախատեսված 
չեն դասընթացներ, որոնք աշակերտներին կուղղորդեն դեպի աշխատա-
շուկա, նրանց տալով կարիերայում հաջողություններ ունենալու համար 
անհրաժեշտ նախնական գիտելիքներ և կարողություններ: Մասնագիտա-
կան կողմնորոշման խնդիրը առավել քան կարևորվում է մարզերում ապ-
րող երիտասարդների համար: Ինչպես վկայում է պաշտոնական վիճա-
կագրությունը, մի կողմից` մարզերում թափուր աշխատատեղերը շատ 
հաճախ չեն համալրվում մասնագետներ չլինելու պատճառով, մյուս կող-
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մից` երիտասարդների շրջանում արձանագրվում են գործազրկության 
միջինից բարձր ցուցանիշներ: Մասնագիտական կողմնորոշման աշխա-
տանքները հանրակրթական դպրոցներում պետք է կատարվեն հանրա-
կրթական ծրագրով մասնագիտական կողմնորոշման նպատակով նա-
խատեսված ժամերի հաշվին: Այս աշխատանքներում ընդգրկված մաս-
նագետները պետք է պարբերաբար անցնեն վերապատրաստման աշխա-
տանքներ, պետք է ունենան սովորողների հետ անհատական և խմբային 
աշխատանքներ իրականացնելու հմտություններ, ինչպես նաև աշխատա-
շուկայի, մասնագիտությունների և զբաղմունքների վերաբերյալ համա-
կողմանի տեղեկացվածություն: Մասնագիտական կողմնորոշման արդ-
յունավետ համակարգի ձևավորման կարևոր պայմաններից են ուսուցման 
գործընթացների ճիշտ կազմակերպումը և ժամանակակից մեթոդների 
կիրառումը: Մեթոդների ճիշտ ընտրությունը պետք է հիմնված լինի 
միջազգային նոր և առաջավոր փորձի վրա: «Ժամանակակից աշխարհում 
բոլոր երկրները գիտակցում են կրթության՝ որպես պետության զար-
գացման համակարգում գիտելիքների հասարակության բազային բաղադ-
րիչի դերը: Ավելին, կրթական ոլորտը դառնում է զարգացած պետություն-
ների տնտեսության առաջատար արտադրական ճյուղերից մեկը» [2, 145]:  

Միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ մի 
շարք երկրներում աշակերտների մասնագիտական կողմնորոշման գոր-
ծառույթը ստանձնել է պետությունը: Մասնավորապես, ԱՄՆ-ում կողմ-
նորոշման աջակցության դերը ստանձնել են զբաղվածության կենտրոն-
ները, որոնք ունեն երիտասարդներին իրազեկման և կրթական բաժին-
ներ: Հիմնական դերակատարները մասնագիտական կողմնորոշման 
խորհրդատուներն են` ուսուցիչներ, հոգեբաններ կամ սոցիոլոգներ, 
ովքեր աշակերտների հետ թեմատիկ զրույցները սկսում են վարել վաղ` 
տարրական դպրոցի վերջում: Հաճախ այդ զրույցները ոչ մի կապ չեն 
ունենում մասնագիտության ընտրության կամ հետագա կրթության ընտ-
րության հետ: Դրանց նպատակը աշակերտներին մեծերի աշխարհի, 
շրջապատի արժեքների հետ ծանոթացումը և անձի զարգացումը խթա-
նելն է: Մասնագիտական կողմնորոշման հիմնական շեշտադրումն ար-
վում է միջին դպրոցում: Միջին դպրոցն ավարտողները լրացնում են հար-
ցաշարեր, թեստեր, որոնց միջոցով պարզում են իրենց նախասիրություն-
ները կրթության կամ աաշխատանքի ապագա ընտրության հարցում և 
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հետաքրքրությունները այս կամ այն մասնագիտության հանդեպ:  
Գերմանիայում մասնագիտական կողմնորոշման ծրագրերն իրա-

գործվում են աշխատանքի և սոցիալական հարցերով զբաղվող նախարա-
րության կողմից: Այստեղ գործում են աշխատանքի տեղավորման և մաս-
նագիտական կողմնորոշման 700 ինստիտուտներ` 30 հազար աշխատա-
կիցներով: Այդ ինստիտուտներն իրականացնում են մասնագիտական 
կողմնորոշում և խորհրդատվություն, շրջանավարտների աշխատանքի 
տեղավորում, մասնագիտական կրթության զարգացում, նոր աշխատա-
տեղերի բացահայտում: Տպագրվում են տեղեկատվական ամսագրեր, 
թերթեր, տեսահոլովակներ: Յուրաքանչյուր աշակերտ պետք է տեղեկաց-
ված լինի տեխնոլոգիական առաջընթացի, աշխատաշուկայում մասնա-
գիտությունների պահանջարկի մասին: Ուսումնական հաստատություն-
ներում մասնագիտական կողմնորոշման խորհրդատուները աշակերտ-
ների հետ անց են կացնում զրույցներ, խորհրդատվություն, ծանոթացնում 
են աշխատանքի տեղավորման պրակտիկ քայլերին` հարցազրույց, գոր-
ծատուի հետ պայմանագրի կնքում և այլն:  

Ֆրանսիացի գիտնականները մասնագիտական կողմնորոշման մեջ 
խիստ կարևորում են մանկավարժական ուղղվածությունը, նշում են, որ 
ուսումնադաստիարակչական աշխատանքները պետք է ուղղված լինեն 
ինքնաբացահայտման, ինքնագնահատման հմտությունների զարգացմա-
նը, ապահովելու որոշում կայացնելու, ընտրություն կատարելու կարո-
ղությունների խթանումը` հաշվի առնելով այդ ընտրության վրա ազդող 
օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ գործոնները: Ֆրանսիայում գործող մասնագիտա-
կան կողմնորոշման մյուս կարևոր հայեցակարգային դրույթը համարվում 
է լայն տեղեկատվության տրամադրումը: Մասնագիտական կողմնորոշ-
ման և աշխատանքի տեղավորման խնդիրներով զբաղվող կենտրոնների 
աշխատակիցները համակարգում են աշխատանքը դպրոցում` մշակում 
են մասնագիտական կողմնորոշման դպրոցական ծրագրեր, համակար-
գում են ուսուցիչներից և ծնողներից կազմված մասնագիտական կողմնո-
րոշմամբ զբաղվող միավորումների աշխատանքները: 

Մեծ Բրիտանիայում մասնագիտական կողմնորոշմամբ զբաղվում են 
կրթության տեղական մասնաճյուղերը, զբաղվածության ծառայություննե-
րը: Իրականացվող մասնագիտական կողմնորոշման խնդիրը ոչ միայն 
աշակերտներին օգնելն է մասնագիտության ընտրության հարցում, այլև 
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տարբեր մասնագիտությունների գնահատումը ըստ աշխատանքի շուկա-
յի պահանջարկի: Կիրառվում են ուսուցման այնպիսի մեթոդներ, որոնց 
միջոցով կազմվում են պրակտիկ աշխատանքային փորձի ձեռք բերման 
ծրագրեր: Այդ ծրագրերում հաշվի են առնում բրիտանական աշխատան-
քի շուկայի առանձնահատկությունները և ներկայացվում են տարբեր սո-
ցիալական և աշխատանքային իրավիճակներ: Հատկապես ուշագրավ է 
ուսումնական հաստատություններում աշակերտների միջոցով փոքր 
ձեռնարկությունների ստեղծումը: Աշակերտներն են որոշում արտադ-
րանքի կամ ծառայության տեսակը, զբաղվում մարքեթինգով, իրակա-
նացնում են արտադրված ապրանքների վաճառք: Այսպիսի գործունեու-
թյունը նպաստում է հետաքրքրությունների և հակումների բացահայտ-
մանը և զարգացմանը, օգնում է փոքր բիզնեսում ձեռք բերել գործնական 
հմտություններ, սովորեցնում է հենվել սեփական ուժերի վրա, դրսևորել 
նախաձեռնություն և պատասխանատվություն տարբեր իրավիճակնե-
րում: Դպրոցում ստեղծվում է աշակերտների անհատական տվյալների 
թղթապանակ, որտեղ հավաքվում է տեղեկատվություն աշակերտների 
առաջադիմության, առողջության, ձեռնարկություններ կատարած այցե-
լությունների արդյունքում նրանց հետաքրքրությունների և հակումների 
վերաբերյալ: Ստացված թեստերի, հարցազրույցների արդյունքների վեր-
լուծությունը թույլ է տալիս հստակեցնել տվյալ աշակերտի համար առա-
վել նախընտրելի մասնագիտությունների շրջանակը: 

Մասնագիտական կողմնորոշման կազմակերպումը Ճապոնիայում 
մեծապես պայմանավորված է գործող կրթական համակարգով, որի 
գլխավոր նպատակներից մեկը նախապատրաստումն է կարիերային, սո-
վորողներին զինելը մասնագիտությունների մասին հիմնավոր գիտելիք-
ներով, հմտություններով, մասնագիտության ընտրության կարողություն-
ներով: Սեփական կարողությունները բացահայտելու նպատակով` սովո-
րողները վերլուծության են ենթարկում իրենց բնավորությունը, հմտու-
թյունները, կարողությունները, մտավոր ընդունակությունները և ֆիզի-
կական ուժը: Մասնագիտության վերլուծությունը սովորողներին հնարա-
վորություն է տալիս ուսումնասիրել տարբեր մասնագիտություններ, իսկ 
մասնագիտական փորձարկումները թույլ են տալիս փորձ ձեռք բերել 
ընտրած մասնագիտության ոլորտում, պարզել, թե որքանով է ընտրու-
թյունը համապատասխանում իրենց բնավորությանը, խառնվածքին, կա-
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րողություններին և հակումներին: Ամեն տարի ճապոնացի դեռահասները 
իրենց ընտրությամբ մասնակցում են տարբեր տեսակի աշխատանքների` 
ընտրված 16 տարբեր ոլորտներից: Երեք տարվա ընթացքում սովորողը 48 
մասնագիտական փորձարկման հնարավորություն է ստանում: Փորձա-
րարական մասնագիտական դիտարկումները երեխային հնարավորու-
թյուն են տալիս որոշելու ընտրած մասնագիտության մեջ իր պատրաստ-
վածության մակարդակը: 

Այս ուսումնասիրություններից եզրակացնում ենք, որ մի շարք 
երկրներում աշակերտների մասնագիտական կողմնորոշմանը մեծ տեղ է 
հատկացվում: Հատկապես ընդգծվում և առաջնային են համարվում ինք-
նուրույնության ձևավորումը, աշխատանքային շուկայի պահանջների 
համատեքստում ինքնագնահատման կարողությունները, մրցունակու-
թյան ձգտումը: «Կրթական համակարգը համարվում է ամենաբարդ 
ոլորտներից մեկը յուրաքանչյուր երկրի տնտեսության մեջ» [3, 37]: Աճող 
սերնդի մասնագիտական զարգացման հանդեպ նոր պահանջները Հա-
յաստանի Հանրապետությունում ևս բերել են մասնագիտական կողմնո-
րոշման վերաիմաստավորման` ինքնուրույն կարիերան զարգացնելու, 
պատասխանատու որոշումներ կայացնելու կարողությունների` ողջ աշ-
խատանքային գործունեության ընթացքում: Մասնագիտական կողմնո-
րոշման համակարգի արդյունավետությունը բարձրացնելու համար ան-
հրաժեշտ է իրականացնել օրենսդրական բարեփոխումներ, որոնք կամ-
րագրեն մասնագիտական կողմնորոշման ծառայություններ մատուցելուն 
ներկայացվող պահանջները հանրակրթական, նախնական և միջին մաս-
նագիտական, բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում:  
 
 
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
1. Հարությունյան Ն. Կ. Կրթական համակարգի խնդիրներն ու գործա-
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ЕНТАЦИЯ ЕНТАЦИЯ ЕНТАЦИЯ     
КАК ЗАОЧНОЕ СРЕДСТВОКАК ЗАОЧНОЕ СРЕДСТВОКАК ЗАОЧНОЕ СРЕДСТВОКАК ЗАОЧНОЕ СРЕДСТВО    ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ     

РАВНОВЕСИЯ НА РЫНКЕ РАВНОВЕСИЯ НА РЫНКЕ РАВНОВЕСИЯ НА РЫНКЕ РАВНОВЕСИЯ НА РЫНКЕ ТРУДАТРУДАТРУДАТРУДА        
    

Арутюнян ВикторияАрутюнян ВикторияАрутюнян ВикторияАрутюнян Виктория    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
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управление, рынок, конкуренция, анализ, метод, исследование, экономика, 
система. 

В условиях современной рыночной экономики между системой 
образования и рынком труда существуют некоторые несоответствия, 
которые приводят к увеличению количества специалистов по некоторым 
специальностям, и наоборот, к сокращению количества специалистов 
других специальностей. На процесс установления равновесия на рынке 
труда большое влияние оказывает правильный выбор профессии. В статье 
представлены проблемы усовершенствования системы профессиональной 
ориентации как фактор обеспечения равновесия на рынке труда. 

    
    
    

    
THE PROFESSIONAL ORITHE PROFESSIONAL ORITHE PROFESSIONAL ORITHE PROFESSIONAL ORIENTATION ENTATION ENTATION ENTATION     
AS A CORRESPONDENCE AS A CORRESPONDENCE AS A CORRESPONDENCE AS A CORRESPONDENCE MEANS MEANS MEANS MEANS     

OF PROVIDING BALANCEOF PROVIDING BALANCEOF PROVIDING BALANCEOF PROVIDING BALANCE    OF LABOR MARKETOF LABOR MARKETOF LABOR MARKETOF LABOR MARKET    
 

Harutyunyan VictoryaHarutyunyan VictoryaHarutyunyan VictoryaHarutyunyan Victorya    
        SummarySummarySummarySummary    

Key words:Key words:Key words:Key words:  education, educational reform, work, management, market, 
competition, analysis, method, research, economics, system. 

In conditions of modern market economy there are several mismatches 
between the system of education and the labor market that lead to the number 
of specialists’ increase instead of  the number of specialists’ decrease. The choice 
of the correct profession has a great influence on the providing balance of labor 
market. In article the problem of the improvements of the professional 
orientation system is presented as a factor of providing balance of labor market. 

 
 

  


