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ՄՄՄՄանկավարժիանկավարժիանկավարժիանկավարժի    մտահասությունըմտահասությունըմտահասությունըմտահասությունը    որպեսորպեսորպեսորպես        
մասնագիտականմասնագիտականմասնագիտականմասնագիտական    արժեքարժեքարժեքարժեք    

ԴանիելյանԴանիելյանԴանիելյանԴանիելյան    ԱլիսաԱլիսաԱլիսաԱլիսա    
    

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր.... կարողունակություն, նախաձեռնողականություն, 
մանկավարժ, արհեստավարժություն, մանկավարժական վարպետություն, 
ուսուցչի աշխատաոճ 

«Մտահասություն» տերմինը մանկավարժական գրականության մեջ սկսել է 
շրջանառվել անցյալ դարի 60-70-ական թվականներին [7]: Այն ներմուծվել է 
կրթության մեջ մարդուն անհրաժեշտ այն որակների համախումբը բնութագրելու 
համար, որոնք ապահովում են նրա գործունեության արդյունավետությունը մաս-
նագիտական այս կամ այն ոլորտում: Մտահասության սահմանումներ տրվել են 
շատ հետազոտողների կողմից, որոնցից մի քանիսին իր հոդվածում անդրադար-
ձել է Ս.Գալոյանը [1, 8]: 

1. Մտահասությունը բարձր մակարդակով մասնագիտական գործունեու-
թյան իրականացումն ապահովող գիտելիք, հմտություն կամ ընդունակություն է:  

2. Մտահասությունը որոշակի բնագավառում գիտելիքների, հմտություննե-
րի ու հարաբերությունների համախումբ է: Դրանք կապված են գործունեության 
իրականացման հետ, չափելի են և կարող են կատարելագործվել ուսուցման միջո-
ցով: 

3. Մտահասությունը մարդու հենքային բնութագիր է, պատճառականորեն 
կապված մասնագիտական կամ կենսական իրադրություններում արդյունավետ 
գործունեության չափանիշներին: «Հենքային բնութագիրը» ենթադրում է, որ մտա-
հասությունը անձի խոր և կայուն մի բաղադրիչ է, որով կարելի է կանխատեսել 
մարդու վարքը ինչպես մասնագիտական, այնպես էլ կենսական իրադրություննե-
րի լայն շրջանակում: «Պատճառական կապը» նշանակում է, որ մտահասությունը 
պայմանավորում է մարդու վարքն ու գործողությունները: «Գործունեության չա-
փանիշների հետ կապը» նշանակում է, որ մտահասությամբ կարելի է որոշել` ով 
է ինչ-որ բան լավ կամ վատ անում, և որը կարող է չափվել որոշակի չափանիշնե-
րով: 

4. Մտահասությունը իրադրությունները կառավարելու ընդունակությունն 
է: Այն բազմաբաղադրիչ մի կառուցվածք է, ինչպես ձեռքը՝ իր մատներով: Ներա-
ռում է գիտելիքներ, կարողություններ, փորձ, հաղորդակցական հմտություններ, 
արժեքներ: Այս ամենը կառավարվում է մտահասությամբ, ինչպես որ ձեռքն է կա-
ռավարվում նյարդային համակարգով:  

5. Մտահասությունները մարդու մեջ որոշակի ներունակ հնարավորու-
թյուններ, թաքնված հոգեբանական նորագոյացություններ են՝ գիտելիքներ, պատ-
կերացումներ, գործողությունների ալգորիթմներ, արժեքների ու հարաբերություն-
ների համակարգեր:  

6. Մտահասությունը անձի փոխկապակցված որակների (գիտելիքների, 
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կարողությունների, գործունեության եղանակների) համախումբ է, որ տրված է 
առարկաների և պրոցեսների որոշակի շրջանակի նկատմամբ, և որն անհրաժեշտ 
է վերջիններիս հետ որակյալ և արդյունավետ գործողություններ կատարելու հա-
մար: 

7. Կրթական մտահասությունը աշակերտի փոխկապակցված իմաստային 
կողմնորոշումների, գիտելիքների, կարողությունների, հմտությունների և գործու-
նեության փորձի համախումբ է, որն անհրաժեշտ է ռեալ իրականության օբյեկտ-
ների նկատմամբ անձնային և սոցիալականորեն նշանակալի արդյունավետ գոր-
ծունեություն իրականացնելու համար:  

8. Մտահասությունը մարդու՝ որոշակի գործառույթներ կատարելու պատ-
րաստվածությունն է, իսկ մտահասական մոտեցումը կրթության մեջ ոչ այլ ինչ է, 
քան որոշակի մտահասություններ ձևավորելու ուսումնական պրոցեսի նպատա-
կային կողմնորոշումը:  

9. Կրթական մտահասությունը ավանդական գիտելիքների, կարողություն-
ների, հմտությունների և սովորողի անձնային առանձնահատկությունների հա-
մաձուլվածք է՝ համալրված ինքնագիտակցությամբ և անդրադարձ վերլուծության 
ընդունակությամբ: 

 XXI դարի կրթությունը կողմնորոշում է «մարդու ազատ զարգացումը, սովո-
րողների ինքնուրույնությունը, ապագա մասնագետների մրցունակությունը, 
ստեղծագործական նախաձեռնողականությունը: Հասարակությանը պետք են ժա-
մանակակից, կրթված, բարոյական, նախաձեռնող մարդիկ, որոնք կարող են ինք-
նուրույն որոշումներ կայացնել՝ ենթադրելով դրանց հնարավոր հետևանքները: 
Այս ամենը ամրագրված է «Հանրակրթության պետական չափորոշչում» «Շրջա-
նավարտին ներկայացվող պահանջներում» [2, 21]: Այս համատեքստում «Հանրա-
կրթության մասին ՀՀ օրենքը» սահմանում է, որ «Հանրակրթությունը նպատակա-
ուղղված է յուրաքանչյուր սովորողի մտավոր, հոգևոր, ֆիզիկական և սոցիալա-
կան զարգացմանը, մարդկային արժանապատվության պահպանմանը, իր ընդու-
նակություններին, կարողություններին և առողջությանը համապատասխան 
ուսումնական միջավայրում նրա հասարակական հարմարեցմանը, ինքնասպա-
սարկման ունակությունների ձեռքբերմանը և ինքնուրույն կյանքի նախապատ-
րաստմանը, մասնագիտական կողմնորոշմանը և մասնագիտական աշխատան-
քային գործունեության նախապատրաստմանը, ընտանեկան կյանքին պատ-
րաստվածության ապահովմանը, որպես ապագա քաղաքացու ձևավորմանը» [3]:  

Մանկավարժի մասնագիտությունը մասնագիտությունների արագ փոփոխ-
վող աշխարհում միշտ մնում է անփոփոխ: Կրթության մտահասային մոտեցման 
լույսի ներքո մանկավարժը պետք է ունենա ոչ միայն որակավորում, այլև մանկա-
վարժական վարպետություն, իր աշխատանքը գիտականորեն կազմակերպելու 
կարողություն, մասնագիտական մտահասություն։  

Մանկավարժական վարպետությունը ուսուցչի անձնային որակների, գիտե-
լիքների, մանկավարժական կարողությունների ու հմտությունների համադրու-
թյունն է: Այն աճում է փորձի կուտակման, մանկավարժական գիտելիքների, ման-
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կավարժական կրթության ընդլայնման ընթացքում: 
Մանկավարժական աշխատանքի գիտական կազմակերպումը կոչված է 

ուսուցչին ազատելու քարացած գործողություններից, շաբլոնից, սովորեցնելու 
նրան աշխատել ստեղծագործաբար: Իսկ ստեղծագործական ոճը խորթ է սուբյեկ-
տիվիզմին և հենվում է հասարակական բոլոր պրոցեսների նկատմամբ գիտական 
մոտեցման վրա: Այն ենթադրում է բարձր պահանջկոտություն իր և ուրիշների 
նկատմամբ, բացառում է ինքնագոհությունը, հակադրվում է ձևամոլության ամեն 
մի դրսևորման: Ստեղծագործական ոճը ուսուցչի աշխատանքում գրավականն է 
այն բանի, որ դպրոցը կարողանա հաջողությամբ կատարել իր խնդիրը յուրա-
քանչյուր աշակերտի սովորեցնի սովորել ու ապրել [5, 8]: Հատուկ ուշադրություն 
է դարձվում մասնագիտական մտահասությանը՝ որպես անձի մասնագիտական 
ներուժի առաջատար բաղադրիչի:  

Ըստ դպրոցի կանոնադրության՝ դպրոցի գործունեության նպատակը սովո-
րողների կողմից հանրակրթության պետական չափորոշչի, առարկայական չա-
փորոշիչների և ծրագրերի բովանդակության պարտադիր նվազագույնի յուրաց-
ման, անհատի բազմակողմանի զարգացման, նրա առողջության պահպանման, 
ինչպես նաև ինքնակրթության և լրացուցիչ կրթության պահանջմունքների բավա-
րարման պայմանների ստեղծման ապահովումն է: Դպրոցն է աշակերտներին նա-
խապատրաստում կյանքին: Իսկ դպրոցն իր գործառույթն իրականացնում է 
ուսուցիչների շնորհիվ: Աշակերտն իր սոցիալականացման գործընթացն սկսում է 
դպրոցում ուսուցչի ուղղորդմամբ և անմիջական մասնակցությամբ:  

Ուսուցչի անձի ազդեցությունը բավականին մեծ է սովորողի զարգացման և 
դաստիարակության գործում: Ակնհայտ փաստ է, որ կրտսեր դպրոցականը միշտ 
նմանակում է իր ուսուցչին. միջին և ավագ դպրոցում աշակերտները սիրով ու 
հաճույքով մասնակցում են այն ուսուցչի դասերին, որին սիրում են, այլ ոչ թե 
նրա, որը լավ մասնագետ է: Ավագ դպրոցականը որպես մասնագիտություն ընտ-
րում է հենց այն գիտությունը, որն առնչվում է իր սիրած ուսուցչի դասավանդած 
առարկայի հետ: Ի վերջո մենք հիշում ենք մեր ուսուցիչներին՝ որպես անձերի, 
նրանց մարդկային որակները, նրանց վերաբերմունքը, որն արտահայտվում է 
նաև արդեն ձևավորված մեր անհատականության մեջ: Իսկ առարկան սիրելի է, 
երբ ուսուցիչն այն սիրում է և նույն սիրով ու հետաքրքրությամբ ներկայացնում է 
իր սաներին:  

Այսօր դպրոցներից շատերը չունեն ուսումնական առարկաների հետաքրքիր 
ու բովանդակալից դասավանդման համար անհրաժեշտ պայմաններ: Այստեղ է, 
որ ուսուցչի մտահասությունը դառնում է անհրաժեշտ և պարտադիր պայման:  

«Դաստիարակության մեջ ամեն ինչ պետք է հիմնվի դաստիարակի անձնա-
վորության վրա, որովհետև դաստիարակության ուժը հորդում է միայն մարդկա-
յին անձնավորության կենդանի աղբյուրից: Ո՛չ մի կանոնադրություն և ծրագիր, 
ո՛չ մի արհեստական օրգանիզմ, որքան էլ այն հնարամիտ լինի, չի կարող դաս-
տիարակության գործում փոխարինել անձնավորությանը: Առանց սանի վրա 
դաստիարակի անձնական անմիջական ազդեցության՝ անհնարին է բնավորու-
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թյան մեջ թափանցող իսկական դաստիարակությունը: Միայն անձնավորությունը 
կարող է ներգործել անձնավորության զարգացման և ձևավորման վրա, միայն 
բնավորությամբ կարելի է բնավորություն կերտել» [6, 40]:  

Երկրի վրա ամենամարդասիրական մասնագիտությունն ընտրած յուրա-
քանչյուր ոք պատասխանատու է իր աշակերտների, իսկ ընդհանուր առմամբ՝ ողջ 
մատաղ սերնդի ճակատագրի համար: Մանկավարժի աշխատանքի արդյունքից 
կախված է ոչ միայն հասարակության, այլև ամբողջ պետության ճակատագիրը: 
Մանկավարժը յուրաքանչյուր երեխայի անձի, ավելին՝ նրա ապագա կյանքի ձևա-
վորման գործում նշանակալի դեր ունեցող մարդ է: Չկա մեկ այլ մասնագիտու-
թյուն, որի հետ պարտադիր շփվում է ցանկացած մարդ: Այդ իսկ պատճառով այս 
մասնագետները պետք է իրենց աշխատանքին վերաբերվեն ամենայն պատաս-
խանատվությամբ: 

Մանկավարժական աշխատանքը գործունեության այն ոլորտներից մեկն է, 
երբ ակտիվորեն փոխներգործում են ուսուցիչն ու սովորողները. նրանց գործու-
նեությունը երկկողմանի է և ուղղված է միևնույն արդյունքին: Նախանշված վերջ-
նարդյունքին առավելագույնս հասնելու համար ուսուցիչը պետք է օժտված լինի 
մտահասության բարձր մակարդակով և կարողանա իր աշակերտներին ճիշտ 
ուղղորդել ուսումնառության գործընթացում:  

Կրթության որակը մեծ մասամբ որոշվում է մանկավարժի մասնագիտական 
գործունեության մակարդակով և մտահասությամբ: Կյանքում հաջողությամբ ինք-
նադրսևորվելու ունակ, ժամանակակից մտածողություն ունեցող մարդ կարող են 
դաստիարակել միայն այն մանկավարժները, որոնք ունեն բարձր արհեստավար-
ժություն: «Մտահասություն» ասելով՝ առաջին հերթին հասկանում ենք ցանկա-
ցած պայմաններում մարդկանց արդյունավետ աշխատելու կարողությունը։ 
«Արհեստավարժություն» եզրույթն արտացոլում է մասնագիտական գործունեու-
թյանը տիրապետելու աստիճանը՝ ըստ հասարակության գոյություն ունեցող չա-
փանիշների և ներկայացրած պահանջների: Մանկավարժական գործունեության 
իրականացման տեսական և գործնական պատրաստվածության միասնությունն 
էլ հենց ժամանակակից ուսուցչի մասնագիտական մտահասությունն է:  

Ուսուցչի մտահասությունը և արհեստավարժությունը արդիական են բոլոր 
ժամանակներում: Ինչպես էլ փոխվի պետությունը կամ հասարակությունը, 
նրանց հետ մշտապես պետք է փոխվեն մանկավարժական գործունեության մո-
տեցումները, փոփոխվի ուսուցչի աշխատաոճը: Նա պետք է շարունակաբար 
զբաղվի ինքնակրթությամբ, ինքնազարգացմամբ: Հակառակ դեպքում կստացվի 
այնպես, որ գիտության և տեխնիկայի սրընթաց զարգացման շրջանում մանկա-
վարժը հետ կմնա իր աշակերտներից: Այստեղ տեղին է մեջբերել Վ.Պետրոսյանի 
խոսքերը. «Դուք փորձում եք հին բանալիներով նոր դռներ բացել» [4, 346]: Բնա-
կանաբար սա էլ կբերի կրթության որակի անկման:  

Լ.Ս.Վիգոտսկին նշում է, որ ուսուցչին ներկայացվող առաջին պահանջն այն 
է, որ նա առաջին հերթին լինի գիտականորեն կրթված մասնագետ և ճշմարիտ 
ուսուցիչ, հետո նոր մաթեմատիկոս, լեզվաբան և այլ: Ուսուցչից պահանջվում է 
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առարկայական և մեթոդական բարձր պատրաստվածություն: Նրա համար շատ 
կարևոր է նաև ունենալ լայն մտահորիզոն և կյանքի բոլոր ոլորտներում խորը գի-
տելիքներ: 

Մասնագիտորեն կոմպետենտ է որակվում ուսուցչի այնպիսի աշխատանքը, 
երբ բավականաչափ բարձր մակարդակի վրա են գտնվում մանկավարժական 
գործունեությունը և համագործակցությունը, իրացվում է ուսուցչի անհատակա-
նությունը, երբ ձեռք են բերվում երեխայի անձի ուսուցման, դաստիարակության և 
զարգացման լավ արդյունքներ: Ողջ ուսուցչական անձնակազմի խնդիրն է պատ-
րաստել ժամանակակից կրթված, բարոյապես առողջ մարդիկ, որոնք կարող են 
ինքնուրույն պատասխանատու որոշումներ կայացնել և պատրաստ են իրացնել 
իրենց աշխատաշուկայում:  

Համընդհանուր ներառման անցնելու հետ կապված՝ ուսուցչի և մյուս ման-
կավարժական աշխատողների մտահասությունը գերագույն արժեք է հանդիսա-
նում: Ամեն մի մանկավարժ պետք է կարողանա ճիշտ կողմնորոշվել և ճիշտ 
որոշումներ կայացնել չկանխատեսված իրավիճակներում յուրաքանչյուր երեխա-
յի հետ աշխատելիս: Անկախ այն բանից՝ որ դպրոցում կլինի ըստ անհրաժեշտու-
թյան տարբեր մասնագետներով համալրված աջակցող թիմ, կրթության առանձ-
նահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների հետ աշխատելիս առաջին 
օգնող և աջակցող օղակը մնում է ուսուցիչը: Բարձր մտահասությամբ օժտված 
ուսուցիչները համեմատաբար ավելի հեշտ կկողմնորոշվեն իրենց աշխատանքն 
արդյունավետ կազմակերպելու հարցում, քան մյուսները:  

Այսպիսով՝ ուսուցչի մտահասությունը նրան բնութագրող բարձրագույն ար-
ժեքներից մեկն է, անհրաժեշտ որակ, որով պետք է օժտված լինի մատաղ սերնդի 
հետ աշխատող յուրաքանչյուր մարդ, որն իր գործունեությամբ իրականացնում է 
նաև կրթության դաստիարակչական գործառույթը: 

 
 

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
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РЕЗЮМЕ 
Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: умения, инициатива, педагог, профессионализм, 

педагогическое мастерство, стиль работы учителя  
В статье определяется понятие компетентность по разным авторам. 

Компетентность интерпретируется как творческая способность педагога, 
инициатива. Представлены навыки и профессионализм учителя как современные 
качества для всех времен, их влияние на качество образования. Учителю 
необходимо непрерывно самообразоваться и саморазвиваться, чтобы быть профес-
сионально компетентным. Компетентность рассматривается также  в контексте 
инклюзивного образования в качестве высшей ценности.  
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SUMMARY 
KeyKeyKeyKey    words: words: words: words: abilities, initiative, pedagouge, professionalism, pedagogical skills, 

teacher's work style  
The article defines the concept of competence for different authors. This is 

interpreted as a teacher's creative ability, initiative. The skills and professionalism of the 
teacher are presented as modern qualities for all times, their impact on the quality of 
education. The need for continuous self-education and self-development of the teacher 
to be professionally competent. Competence is also considered in the context of 
inclusive education as the highest value. 

 
 
 

  


