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ՍովորողներիՍովորողներիՍովորողներիՍովորողների    արժեհամակարգիարժեհամակարգիարժեհամակարգիարժեհամակարգի    ձևավորումըձևավորումըձևավորումըձևավորումը    
հանրակրթականհանրակրթականհանրակրթականհանրակրթական    ուսումնականուսումնականուսումնականուսումնական    հաստատությունումհաստատությունումհաստատությունումհաստատությունում    

ՓարեմուզյանՓարեմուզյանՓարեմուզյանՓարեմուզյան    ԻննաԻննաԻննաԻննա    
 

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... դաստիարակություն, կրթություն, ազգային գիտակցու-
թյուն, համամարդկային արժեքներ, դաստիարակչական համակարգ, ավանդա-
կան միջոցներ, տարիքային գործոն, միջանձնային հարաբերություններ, ուսուցիչ, 
դասղեկ: 

«Արժեհամակարգ» հասկացությունը մանկավարժական գիտության մեջ 
ըմբռնվում է բավական լայն շառավիղով: Առավել ընդունված է այն ընկալումը, որ 
արժեհամակարգը մարդու բարոյական, գեղագիտական, հոգևոր, իմացական, 
մշակութային և էթնիկական արժեքների համախումբն է, որն անհրաժեշտ է անձի 
ներդաշնակ, բազմակողմանի ձևավորման և զարգացման համար: Արժեքների 
թվարկված համախմբերից որևէ մեկին գերապատվություն տալը կնշանակեր ոչ 
մանկավարժական մոտեցում խնդրին. Արժեհամակարգը լիակատար է և համե-
մատաբար ավարտուն բոլոր ներառված համախմբերի ներդաշնակ փոխլրացման 
պայմաններում: Ահա թե ինչու «արժեհամակարգ» հասկացությունը նաև զուրկ է 
խիստ որոշակի ստուգությունից: Արժեհամակարգի ձևավորման և նրա հարաբե-
րական կայունության ապահովման համար հանրակրթության բնագավառում 
կարևոր և անփոխարինելի նշանակություն ունեն բոլոր ուսումնական առարկա-
ները, որոնք թվում, այնուամենայնիվ, արժեքների ձևավորման առումով չափա-
զանց մեծ է հումանիտար ոլորտի ուսումնական առարկաների դերը: Մասնավո-
րապես՝ անգնահատելի է լեզվի և գրականության դերը՝ առանց նույնիսկ էակա-
նորեն տարբաժանելու մայրենի և օտար լեզուների նշանակությունը սույն խնդրի 
առնչությամբ: 

Արժեհամակարգի մեջ կուտակված է անցյալի փորձը, որի յուրացումը աշա-
կերտների մեջ ձևավորում է հայրենասիրության, սեփական ժողովրդի պատմու-
թյան, նրա ստեղծած մշակութային արժեքների, գիտական նվաճումների համար 
հպարտության զգացում: Իսկ ակտիվ ճանաչողական գործունեության պայման-
ներում ձևավորված գիտելիքները աշակերտների մոտ վերածվում են համոզ-
մունքների և կարողությունների:  

Այսօր աճող սերնդի դաստիարակության գործն ընթանում է տարբեր հան-
գամանքների ազդեցության ներքո՝ ժողովրդագրական, ազգային, մշակութային, 
ընտանեկան, կրթական, հասարակական, սոցիալական և այլն: Հաշվի առնելով 
բազմաթիվ այս և այլ հանգամանքներ՝ ժամանակակից մանկավարժության հա-
մար խնդիր է դառնում սովորողների ազգային գիտակցության ձևավորումը սե-
փական ժողովրդի պատմության ու մշակույթի հենքի վրա՝ չանտեսելով համա-
մարդկային արժեքները: Կրելով վերոնշյալ և այլ հանգամանքների ներգործու-
թյունը, ընտրությամբ յուրացնելով դրանց ազդեցությունը՝ աշակերտը հաղոր-
դակցվում է հասարակական մշակույթին և ձևավորվում իբրև ստեղծագործական 
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անհատականություն: Ընդ որում՝ կրթական տարբեր աստիճաններում աշա-
կերտն ունենում է աշխարհի նկատմամբ վերաբերմունքի տարբեր դրսևորումներ 
և հարաբերություններ: Վերաբերմունքն աշխարհի նկատմամբ և հարաբերությու-
նը աշխարհի հետ, վերաբերմունք սեփական անձի նկատմամբ և հարաբերու-
թյունն ինքն իր հետ իրականացվում են հասարակական դաստիարակության հա-
մակարգի (ուսումնական հաստատություններ, հասարակական, պետական, 
խորհրդակցական մարմիններ, մանկապատանեկան կառույցներ, այլ) և տեղե-
կատվական տեխնոլոգիաների (հեռուստատեսություն, համացանցային լրատվա-
կան միջոցներ, մամուլ) միջոցով: Կինոն, թատրոնը, հեռուստատեսությունը, հա-
մացանցը ներգործում են աշակերտի անձի վրա ոչ միայն ինքնին՝ որպես տեղե-
կատվության աղբյուրներ, այլ նաև որոշակի տիպարների միջոցով, որոնք 
դրսևորվում են այդ «տեղեկատվական աղբյուրներից հոսող» հերոսների վարքա-
գծում: Աշակերտները, իրենց տարիքային, սեռական և անհատական առանձնա-
հատկություններին համապատասխան, հակված են նույնացնել իրենց այս կամ 
այն հերոսի հետ՝ յուրացնելով նրանց վարքի ձևերը, ապրելակերպը, հագուստը, 
կենցաղը, կյանքի ոճը և այլն: 

Աշակերտի արժեքների ձևավորման վրա ազդող գործոններից են ավանդա-
կան միջոցները, այսինքն՝ աշակերտի մեջ աշխարհի նկատմամբ վերաբերմունքի 
և հասարակության հետ հարաբերության, սեփական անձի նկատմամբ վերաբեր-
մունքի ձևավորումը ընտանիքի և սոցիալական միջավայրի միջոցով: Սակայն սո-
վորողների կողմից այդ միջավայրին բնորոշ արժեքների, կանոնների, չափանիշ-
ների, հայացքների յուրացումը միշտ չէ, որ համապատասխանում է հասարակու-
թյան կողմից ընդունված արժեքներին և խրախուսելի չափանիշներին: Ավանդա-
կան միջոցների յուրացումը լինում է չգիտակցված՝ վարքի ընդունված կաղապար-
ներն ընդօրինակելու միջոցով: Այս առումով իրավացի է Մ. Մոնտենը. «…Մենք 
որքան ասես կարող ենք պնդել մերը, սակայն սովորույթն ու համընդհանուր կա-
նոնները մեզ քարշ են տալիս իրենց ետևից» [3, 22]: 

Աշակերտի արժեքների ձևավորման վրա ազդող մյուս գործոնը տարիքա-
յինն է, երբ սովորողի արժեքային կողմոնորոշումները, արժեքային նախապատ-
վությունները, վարքն ու բարոյահոգեբանական գծերը դրսևորվում են՝ ըստ տա-
րիքային և կազմաբնախոսական առանձնահատկությունների: Արտաքուստ ար-
ժեհամակարգային դաստիարակության առանցքը դրսևորվում է աշակերտի վար-
քի ու շփման հարաբերությունների որոշակի մակարդակում՝ խոսքում, արտաքին 
տեսքում, ազատ ժամանակն անցկացնելու ձևում, ապրելակերպում և այլն: Տարի-
քային դաստիարակությանը բնորոշ են հակումը դեպի մշակույթի որոշակի շեր-
տերը, կենցաղին բնորոշ արժեքների որոշակի աստիճանակարգությունը: Սա-
կայն այստեղ ամենակարևորը մանկավարժների կողմից «աշակերտների մեջ 
կյանքի նկատմամբ դրական վերաբերմունքի, ապրած յուրաքանչյուր օրվա հա-
մար ուրախության զգացում ապրելու ունակության ձևավորումն է» [3,  64]: 

Սովորողի անձի արժեքների ձևավորման վրա ազդող մյուս գործոնը մի-
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ջանձնային հարաբերություններն են կամ իրենց համար հեղինակավոր, երևելի 
մարդկանց հետ շփումները (ծնողներ, ուսուցիչներ, մեծահասակներ, ընկերներ և 
այլն): Բնական է, որ այդ հեղինակավոր անձինք կարող են լինել նաև աշակերտի 
վրա ներգործող հասարակական այս կամ այն կազմակերպությունների անդամ-
ները, դպրոցի տնօրենը, դասղեկը, ուսուցիչը և այլն: Աշակերտը նրանցից կարող 
է ստանալ արժեքների վերաբերյալ ինչպես դրական մոդելներ, այդպես նաև բա-
ցասական: Ընդսմին՝ բացասական մոդելները հակում ունեն ձևավորվելու ավելի 
արագ և անդառնալի բացասական ազդեցություն կարող են ունենալ սովորողի 
անձի արժեքային ճիշտ դաստիարակության վրա: Հետևաբար արժեքների դաս-
տիարակության այս բնագավառը պահանջում է մանկավարժական խստագույն 
վերահսկողություն և ըստ հարկի՝ նաև միջամտություն: 

Աշակերտի արժեքների ձևավորման խնդիրները բնականաբար լուծվում են 
ոչ միայն ընտանիքում, այլ նաև ուսումնական հաստատություններում՝ ուսում-
նադաստիարակչական գործընթացի միջոցով: Ուսուցման դաստիարակչական 
ներգործությունը օբյեկտիվ օրինաչափություն է, որովհետև աշակերտների հա-
մար ուսուցումը գործունեության հիմնական տեսակն է, դրա համար էլ այն 
կարևոր դեր է կատարում նրանց անձի ձևավորման գործում: Ուսուցման գործըն-
թացի դաստիարակչական ներգործության հարուստ աղբյուր է բուն գործընթացի 
բովանդակությունը, որովհետև ընտրելով դաստիարակչական առումով հիմնա-
կան գաղափարները, օրենքները և հասկացությունները՝ ուսուցիչը հնարավորու-
թյուն է ստանում առարկայական ծրագրերի բովանդակության յուրացման միջո-
ցով աշակերտների մեջ սերմանել քաղաքական, իրավական, բարոյական, գեղա-
գիտական, բնապահպանական և այլ գիտելիքներ ու վերաբերմունք: Կրթության 
բովանդակության հետ միասին ուսուցման մեթոդները ներգործում են աշակերտ-
ների ճանաչողական ունակությունների վրա՝ նրանց հնարավորություն տալով 
ստացած գիտելիքները կյանքում օգտագործելու ըստ նպատակի: 

Սովորողների անձի արժեքների ձևավորման առումով հանրակրթության 
մեջ ուրույն նշանակություն ունեն ուսուցանվող օտար լեզուները, մասնավորա-
պես՝ նկատի ունենք ռուսաց լեզուն, որով ստեղծված համաշխարհային նշանա-
կության գրական կոթողներն ունեն սերունդ կրթելու և մարդկային հատկանիշնե-
րով նրանց դաստիարակելու հսկայական ներուժ: Ահա թե ինչու հանրակրթական 
դպրոցում ռուսաց լեզվի և գրականության դասավանդումը դուրս է գալիս սոսկ 
օտար լեզու և օտար մշակույթ ուսուցանելու նեղ շրջանակից և վերածվում է սո-
վորողների գեղագիտական, բարոյական, հոգևոր արժեհամակարգը ձևավորելու 
մի միջոցի, որի դերը չպետք է թերագնահատել: Ռուսաց լեզվի անհամրելի 
հարստությունները փռելով սովորողների առջև՝ անուղղակիորեն նրանց դաս-
տիարակում ենք այլոց հոգևոր արժեքները ճանաչելու և գնահատելու բարոյական 
պատրաստակամությամբ, իսկ ռուս գրականության մարգարիտները հարստաց-
նում են սովորողների հոգևոր պաշարները և հղկում գեղագիտական ճաշակը, 
ինչը էական նշանակություն ունի նրանց արժեհամակարգի լիարժեքության և 
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ընդգրկունության առումով: Իբրև ռուսաց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի՝ 
սեփական փորձով կարող ենք հավաստել, որ աշակերտի արժեհամակարգը 
պետք է ձևավորել ներդաշնակության սկզբունքով, որում իր ուրույն տեղը պետք է 
ունենա հնարավորինս սերտ հաղորդակցումը օտար մշակույթին և լեզվին՝ որպես 
մշակույթի մի տարատեսակի: 

Արժեքների բուրգի գագաթին գտնվող նվիրական ու մեծագույն արժեքի՝ հայ-
րենասիրության զգացումը դաստիարակելու համար ռուս գրականության դասըն-
թացը բազմաթիվ հիանալի հնարավորություններ է ընձեռում: Կարելի է, դիցուք, 
հիշատակել Լև Տոլստոյի «Պատերազմ և խաղաղություն» էպոպեայի ուսուցումը, 
որն իրականացվում է այն գերագույն նպատակադրումով, որ նրանով կարելի է ոչ 
միայն ռուս, այլև ցանկացած այլազգի դպրոցականի հոգում վառել հայրենասի-
րության կրակը՝ վեպի հերոսների, նրանց գործողությունների, անձնազոհության 
ու հայրենանվիրության բացահայտումներով: Հայրենասիրությունն այն մեծա-
գույն արժեքն է, որ հարգանք ու պատկառանք է հարուցում, նույնիսկ երբ 
դրսևորվում է հակառակորդի կամ թշնամու մոտ: Ի դեպ, յուրաքանչյուր ուսուցիչ 
ունի որոշակի հեղինակ կամ ստեղծագործություն, որը նրան ամենադյուրին կեր-
պով է օգնում իր մանկավարժական խնդիրները լուծելու, տվյալ դեպքում՝ հայրե-
նասիրության բարձրագույն արժեքը սաների հոգիներում սերմանելու համար: 
Մեզ համար դա տարիներ ի վեր եղել և մնում է համաշխահարհային գրականու-
թյան այդ հսկայի՝ Լ. Տոլստոյի վերոնշյալ ստեղծագործությունը: 

Ուսուցչի քաղաքացիական դիրքորոշումը, ձգտումը՝ դաստիարակել բարձր 
արժեքներ կրող քաղաքացիներ, նրա մտահորիզոնը, հասարակական լայնախո-
հությունը, սերը երեխաների նկատմամբ ուսումնական գործընթացի արժեքային 
դաստիարակչական ներգործության բարձրացման կարևոր պայմաններից են: 
Ընդ որում՝ դաստիարակչական խնդիրների լուծումը պայմանավորված է նաև 
նրանով, որ ուսուցիչը համագործակցային փոխհարաբերությունների միջոցով 
նախատեսում է աշակերտների ոչ միայն մտավոր, այլև բարոյական, գեղագիտա-
կան ու ֆիզիկական դաստիարակության խնդիրների նկատմամբ համակողմանի 
մոտեցում:  

Ուսուցման գործընթացում լուծվում են սովորողների կրթական, դաստիա-
րակչական կամ արժեքային և ընդհանուր զարգացման խնդիրները: Դրա համար 
յուրաքանչյուր դասի դաստիարակչական խնդիրների լուծումը նախատեսում է ոչ 
թե մեկուսացված կամ առանձին մոտեցում, այլ գիտելիքների ու կարողություննե-
րի, արժեքային որակների, կամքի, բնավորության, զգացմունքների, հոգեբանա-
կան տարբեր դրսևորումների միաժամանակյա և փոխկապակցված մոտեցում: 
«Եթե դուք ունակ եք որոշելու երեխայի ունակությունն ու նրա ուժը, դուք պետք է 
գիտենաք, որ ամենամեծ ուրախությունը՝ դժվարությունների հաղթահարման, 
նպատակին հասնելու, գաղտնիքի բացահայտման ուրախությունը հաղթանակի 
բերկրանքն է ու ինքնուրույն դառնալու, տիրելու ու տիրապետելու երջանկությու-
նը» [5, 59]: 
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 Յուրաքանչյուր դասի ժամանակ ուսուցիչը որոշակի դաստիարակչական 
խնդիրներ է լուծում՝ հաշվի առնելով տվյալ առարկայի և թեմայի ուսումնասիր-
ման հիմնական խնդիրները, որոնք ներկայացված են առարկայական ծրագրե-
րում: Նա առանձնացնում է ընդհանուր դաստիարակչական խնդիրները, որոնք 
առանձին աշակերտների մոտ հաճախակի են դրսևորվում: Ուսուցիչը ուսուցման 
կազմակերպման տարբեր ձևերի ընտրության միջոցով (անհատական, խմբային, 
էքսկուրսիա, դասղեկական ժամ, արտադասարանական միջոցառումներ և այլն) 
առավել արդյունավետ է դարձնում աշակերտների արժեհամակարգային դաս-
տիարակչական խնդիրների լուծումը: Օրինակ՝ խմբային աշխատանքի ժամանակ 
աշակերտները սովորում են ուշադրությամբ վերաբերվել միմյանց, միասին հաղ-
թահարել դժվարությունները, միասին ձեռք բերել հաջողություներ, լսել հակադիր 
կարծիքներ, ընդօրինակել միմյանց և այլն: Հասակակիցների խմբում աշակերտն 
ավելի ազատ է արտահայտում իր մտքերն ու դատողությունները, գործում է 
անկաշկանդ, ինչն էլ նպաստում է ուսուցման արդյունավետ կազմակերպմանը: 
Անհատական աշխատանքում դաստիարակվում է աշակերտների ինտելեկտուալ 
պատրաստականությունը դժվարությունները հաղթահարելու գործում, ձևավոր-
վում են համառության, ինքնակազմակերպման և ինքնավերահսկման ընդունա-
կություններ: «Հատկապես դեռահասների առանձնահատուկ զգացմունքայնու-
թյունը, ինքնասիրությունը, որ հաճախ արտահայտում է նրանց ինքնահաստատ-
ման և հասուն երևալու ձգտումը, մանկավարժից պահանջում է անհրաժեշտ 
նրբանկատություն, հարգանք դեռահասի անձի նկատմամբ» [6, 65]:  

Ելնելով վերոգրյալից՝ կարող ենք եզրահանգել, որ արժեքային համակարգի 
ձևավորումը ժամանակակից դպրոցի գերխնդիրն է և մշտապես պետք է լինի 
մանկավարժների ուշադրության կենտրոնում: 
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Паремузян ИннаПаремузян ИннаПаремузян ИннаПаремузян Инна    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: воспитание, образование, национальное сознание, общече-
ловеческие ценности, система воспитания, традиционные средства, возрастной 
фактор, межличностные отношения, учитель, классный руководитель 

В тонком деле воспитания учеников педагог должен быть умелым, учитывать 
индивидуальность каждого ученика, знать, чем обусловлено его хорошее или 
плохое участие в процессе урока, понимать, кто из учеников нуждается в поддерж-
ке, какие переживания он имел дома и т.д. Одним из акцентов статьи является 
также описание факторов, влияющих на формирование учащегося, как будущего 
гражданина, также описание некоторых функций классного руководителя.  
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of education, traditional methods, age factor, interpersonal relations, teacher, form-
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 In the sensitive process of students’ education the teacher should be skilled and 
take into consideration the individualism of each student, know the reason of good or 
bad participation in the process of the lesson, understand which student needs to be 
encouraged, what emotions he or she had at home, etc… The paper also emphasizes on 
the description of the factors that influence students’ education, the formation of the 
future citizen as well as the form-master’s functions. 

 
 
 
 
 


