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Մանկավարժական կոմպետենցիաների ձևավորումը 
 գործարար խաղի միջոցով 

Հովհաննիսյան Անահիտ  
 

Հանգուցային բառեր. կրեատիվություն, ինտերակտիվ մեթոդ-
ներ, ստեղծագործական ներուժ, գնահատման չափորոշիչներ, 
մասնագիտական կոմպետենտություն, պատճառ-հետևանքային 
կապ, ոչ ստանդարտ մտածողություն 

Գործարար խաղը ուսուցման կոլեկտիվ մեթոդ է, որտեղ որո-
շումները մշակվում և ընդունվում են սովորողների հավասար 
մասնակցության պայմաններում, ինչպես նաև այլ խմբերի 
որոշումների տարբերակների քննադատության արդյունքում: Գոր-
ծարար խաղը բնույթով համադրական է. այն ներառում է ուսուց-
ման ակտիվ մեթոդների մի ամբողջ համալիր՝ բանավեճ, 
մտագրոհ, տվյալների հետազոտում, իրավիճակի վերլուծություն, 
գործողություն՝ համաձայն ցուցումների: Ուսուցման ավանդական 
մեթոդների համեմատությամբ՝ որպես ուսուցման ակտիվ մեթոդ 
գործարար խաղն ունի հետևյալ առավելությունները.  

▪ խաղի նպատակները համապատասխանեցվում են սովորող-
ների գործնական պահանջներին.  

▪ խաղը հնարավորություն է տալիս միավորելու խնդրի 
ծավալային կողմը և խորությունը. 

▪ գործարար խաղին բնորոշ է հետադարձ կապի առկայու-
թյունը, որով այն դառնում է ավելի իմաստալից և կառավա-
րելի. 

▪ խաղում ձևավորվում է վերաբերմունք մասնագիտական 
գործունեության հանդեպ, ավելի դյուրին են հաղթահարվում 
կարծրատիպերը, ճշտվում է ինքնագնահատականը. 

▪ ավանդական մեթոդները ենթադրում են մտածական 
բաղադրիչի գերակայություն, իսկ գործարար խաղում անձը 
դրսևորվում է տարբեր կողմերով՝ մտածական, հոգեկան, 
ֆիզիկական, կամային և այլն. 
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▪ մեթոդը խթանում է անձի անդրադարձ՝ ռեֆլեքսիվ գործա-
ռույթները, ստեղծում է մեկնաբանելու, ստացված արդյունք-
ներն իմաստավորելու հնարավորություն. 

▪ գործարար խաղերը մեծացնում են իրականության շրջա-
նակը, տեսանելի դարձնում ընդունված որոշումների 
հետևանքները. 

▪ խաղն ընձեռում է նաև ճշգրիտ տեղեկատվություն ստա-
նալու հնարավորություն, բարձրացնում է ստացված արդ-
յունքների նկատմամբ սովորողների վստահությունը և 
պատասխանատվության զգացումը։ 

Նշված առավելությունները տվալ մեթոդի կիրառման հարցում 
որոշիչ են ուսուցման գործընթացում: Այսօր գործարար խաղերը 
կիրառվում են սովորողների կողմից մասնագիտական գործնական 
հմտություններ ձևավորելու նպատակով: «Գործարար խաղը միշտ 
կրում է ընդգծված մասնագիտական բնույթ, այսինքն՝ նախատես-
ված է ստեղծագործական մտածողության զարգացման, գործնա-
կան հմտություններ և կարողություններ ձևավորելու, հաղորդա-
կցման անհատական ոճ և կոլեկտիվ խնդիրներ լուծելիս համա-
պատասխան վարք մշակելու համար» [3, 6]:  

Ա. Ա. Վերբիցկին գործարար խաղը դիտարկում է որպես 
«ապագա մասնագետի պրոֆեսիոնալ գործունեության առարկա-
յական և սոցիալական բովանդակության վերարտադրում, որը 
մոդելավորում է համակարգերի այն հարաբերությունները, որոնք, 
որպես ամբողջություն, բնորոշ են այդ գործունեությանը» [1, 129]: 

Գործարար խաղի ընթացքում լուծվում են մի շարք 
ուսումնական խնդիրներ. 

▪ բարձրանում է սովորողների ակտիվությունը. 
▪ ձևավորվում է մասնագիտական գրականությունը վերլու-

ծելու կարողությունը. 
▪ ակտիվանում է սովորողների ստեղծագործական մտածո-

ղությունը. 
▪ մշակվում է տարբեր տեսակետները գործնականում գնահա-
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տելու, դրանք համեմատելու կարողությունը. 
▪  ձևավորվում են խնդրի արդյունավետ լուծման հմտու-

թյուններ: 
Գործնական խաղերին հատուկ են կենսական որոշված իրա-

վիճակների դիտարկումը, խաղի էությունը կազմող խնդիրների և 
ընթացակարգերի կանոնավոր կրկնությունը, կոնֆլիկտայնության 
և թաքնված ներուժի առկայությունը:  

Որոշակիացնելով գործարար խաղերի առավելությունը՝ 
ընդգծենք, որ դրանք նպաստում են մասնագիտական փորձի կու-
տակմանը, տալիս են հնարավորություն՝ կատարելու փորձա-
քննություն, կիրառելու տրվող խնդիրների նկատմամբ տարբեր 
ռազմավարություններ: «Գործարար խաղը վերացական չէ. այն 
մասնակցի համար իրական գործընթաց է, որտեղ ապահովվում է 
խաղային գործողությունների իրական դաշտը, ձևավորվում է 
մասնագիտական իրավիճակի ամբողջական կերպարը: Խաղը նաև 
հնարավորություն է տալիս ձեռք բերելու սոցիալական փորձ, ձևա-
վորելու ապագա մասնագետների ընդհանուր մասնագիտական 
կոմպետենցիաները» [1, 144]: Դրանց թվում են. 

▪ Ինտելեկտուալ-մանկավարժական կոմպետենտությունը, 
որը ձեռք բերած գիտելիքիները, փորձը մասնագիտական 
գործունեության մեջ արդյունավետ կիրառելու կարո-
ղությունն է:  

▪ Տեղեկատվական կոմպետենտությունը, որը աշակերտների, 
ծնողների, աշխատակիցների մասին մանկավարժի տեղե-
կույթի ծավալն է: 

▪ Կարգավորող կոմպետենտությունը, որը մանկավարժի 
ունակությունն է՝ կառավարելու սեփական վարքը, վերա-
հսկելու անձնական հույզերը, կատարելու ռեֆլեքսիա: 

▪ Հաղորդակցական կոմպետենտությունը. որը նշանակալի 
մասնագիտական որակ է, ներառում է խոսքի հմտություն, 
լսելու կարողություն, էքստրավերսիա, էմպատիա:  

Մասնագիտական կոմպետենտության կարևորագույն բաղադ-
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րատարր է նոր գիտելիքներ և հմտություններ ձեռք բերելու և 
դրանք գործնականում ինքնուրույն կիրառելու կարողությունը:  

Ստորև առաջարկվում է գործարար խաղի մի օրինակ, որը 
կարելի է կիրառել համալսարանում մանկավարժական դասըն-
թացներ ուսումնասիրող ուսանողների գործնական պարապ-
մունքներին: 

Գործարար խաղի սցենար 
Թեմա. «Մանկավարժական կոմպետենցիաների ձևավորումը 

գործարար խաղի միջոցով»:  
Նպատակը. ձևավորել մանկավարժի մասնագիտական և անձ-

նային կոմպետենցիաները, սեփական տեսակետը փաստարկված 
պաշտպանելու կարողությունը:  

Խնդիրները. 
▪ զարգացնել ուսանողի գործունեությունը նախագծելու, 

կրեատիվ մտածելու, և գործելու կարողությունը, 
▪ զարգացնել կոլեկտիվում աշխատելու կարողությունը՝ 

ձևավորելով սոցիալական հմտություններ,  
▪ խթանել ռեֆլեքսիվ գործառույթները, ստեղծել ստացված 

արդյունքներն իմաստավորելու, մեկնաբանելու հնարավո-
րություն՝ նպաստելով ապագա մանկավարժների մասնագի-
տական կայացմանը: 

 
Գործարար խաղի ընթացքը. 
Դասախոս. Բարև ձեզ, հարգելի՛ ուսանողներ: «Կրեատի-

վություն» բառը անգլերենից թարգմանաբար նշանակում է 
ստեղծել, ստեղծագործել: 

Կրեատիվությունը մանկավարժական գործունեության առա-
ջատար բաղադրիչն է և վճռորոշ գործոն է հանդիսանում ուսուցչի 
մանկավարժական վարպետության կատարելագործման ճանա-
պարհին: Կրեատիվ ուսուցչի արտադրանք կարող են լինել նոր 
կրթական տեխնոլոգիաները, ուսուցման և դաստիարակության 
նորագույն ձևերը և մեթոդները: 
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Եվ այսպես, գործարար խաղի շրջանակներում առաջարկում 
եմ փնտրել և գտնել ստանդարտ իրավիճակներից դուրս գալու ոչ 
ստանդարտ տարբերակներ: 

 
Կազմակերպական մաս. 
Դասախոս. Առաջարկում ենք խաղալ 2 թիմով՝  
1. «Կրեատիվ մտածողներ»,  
2. «Գիտակներ»:  
Ձեզ տրվում են գործնական պարապմունքի գնահատման չա-

փորոշիչները, խնդրում եմ՝ ծանոթացեք: Գործարար խաղը 
գնահատելու է՝ առարկայի դասախոսը, որին կօգնի ձեր կողմից 
որոշված լավագույն կուրսընկերը:  

Դասախոս. Յուրաքանչյուր թիմին առաջարկում եմ պատաս-
խանել բլից հարցերի: Ավելի արագ և Ճիշտ պատասխանը գնա-
հատվում է մեկ միավոր: 

1. Ի՞նչ է նշանակում «ականջիդ օղ արա»: (Հիշիր) 
2. Սննդից հրաժարում՝ ի նշան բողոքի: (Հացադուլ) 
3. Համակարգչային ծրագրերի խափանման մասնագետ: 

(Հաքեր) 
4. «Մենեջմենթ» բառի հոմանիշը: (Կառավարում) 
5. Ո՞ր ժանրում է հայտնի դարձել Վ. Այգեկցին: (Առակներ) 
6. Քառորդ դարը քանի՞ տարի է: (25) 
7. Մեր երկրի հիմնական օրենքը: (Սահմանադրություն) 
8. Ի՞նչ հապավում է ԱՊՀ-ն: (Անկախ պետությունների համա-

գործակցություն) 
9. Քանի՞ օր կա նահանջ տարում: (366)  

 
I. Հանձնարարություն №1  

Որպեսզի ձեզ ճանաչեն և ձեր մասնագիտական որակները 
գնահատված լինեն, դուք պետք է կարողանաք ինչ-որ կերպ ձեզ 
ներկայացնել:  

(5 միավոր) 
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 Վարժություն «Հայտարարություն» 
5 րոպեի ընթացքում յուրաքանչյուր թիմ պետք է ձևակերպի 

կարճ հայտարարություն իրենց ծառայությունների մասին, որտեղ 
կարտացոլվի մասնագիտական եզակիությունը և կներառի այն, 
ինչ այլ մասնագետ չի կարող առաջարկել: Այնուհետև այս հայ-
տարարությունը կարդացվում է բոլորին: Գովազդի բովանդա-
կության վերաբերյալ մենք կարող ենք հղել ցանկացած հարց՝ 
պարզելու համար՝ արժե արդյոք օգտվել այդ ծառայությունից: 

 
II. Հանձնարարություն №2 

Հարգելի մասնակիցնե՛ր, 21-րդ դարի մանկավարժը պետք է 
առաջադեմ հայացքներ ունենա բոլոր ոլորտներում: Առաջարկում 
եմ ստուգել ձեր ընդունակությունները «Քո խաղը» մրցույթի 
տեսքով: Մուլտի-մեդիա էկրանին կհայտնվի աղյուսակ, որոնց 
հարցերը վերաբերում են հետևյալ կարգերին [2]. 

1. «Կրթության հապավումներ»,  
2. «Մանկավարժություն, հոգեբանություն»,  
3. «Ժողովրդական իմաստություն»,  
4. «Գլխիվայր»: 
Թիմերին անհարաժեշտ է հերթականությամբ պատասխանել 

երկուական հարցի՝ ընտրելով համպատասխան կարգից որոշված 
թիվը: Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխանի դեպքում թիմը 
գնահատվում է:  

(2 միավոր) 
III. Կարգ  – «Կրթության հապավումներ» 

1. ՆՈՒՀ (Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն), 
2. ԲՀՄԳԿ (Բժշկա-հոգեբանական-մանկավարժական գնա-

հատման կենտրոն), 
3. ՎՄԶ (Վաղ մանկության զարգացում), 
4. ԱՈՒՊ (Անհատական ուսումնական պլան), 
5. ԿԱՊԿԳ  (Կրթության առանձնահատուկ պայմանների 

կարիքների գնահատում): 
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IV. Կարգ – «Մանկավարժություն, հոգեբանություն» 
Հանձնարարություն թիմերին  
1. 20-րդ դարի կեսերին նկատվել է երեխաների և դեռահաս-

ների ֆիզիկական զարգացման տեղաշարժ՝ քաշի և մարմնի 
չափի աճ, արագացված սեռահասունություն, որը կոչվում 
է... (աքսելերացիա): 

2. Օբյեկտիվ աշխարհը արտացոլող մարդկանց ընդհանրաց-
ված փորձը կոչվում է… (գիտելիք): 

3. Գործողության գիտակցված բազմակի կրկնությունների 
հետևանքը կոչվում է… (հմտություն): 

4. Փոփոխված իրադրության մեջ գործընթացը կատարելու 
ունակությունը կոչվում է… (կարողություն): 

5. Ուսումնասիրվող առարկաների, երևույթների արտացոլումը 
մարդու գիտակցության մեջ կոչվում է… (ընկալում): 

6.  Առարկայի, երևույթի պատճառա-հետևանքային կապերը 
ուսումնասիրելու ընթացքում սովորողը… (իմաստավորում է): 

7. Իմաստավորման բարձրագույն աստիճանն է… (ընդհանրա-
ցումը): 

8. Ընտանիքի անդամների փոխկապակցվածությունը և կայու-
նությունը, ինքնակարգավորման միտումը կոչվում է… 
(հոմեոստազ): 
 

V. Կարգ  – «Ժողովրդական իմաստություններ» 
Հանձնարարություն թիմերին. 
▪ Ով ուզում է շատ իմանանալ, նա պետք է քիչ… (քնի) 
▪ Աշխարհը լուսավորվում է արևով, իսկ մարդը… (գիտելիքով) 
▪ Ամոթ չէ չիմանալը, ամոթ է… (չսովորելը) 
▪ Տգետ մարդը ՝չսրած… (կացին է) 
▪ Ով շատ է ուզում բարձրանալ վեր, նա կստեղծի… 

(աստիճան): 
 

 



 
– 162 – 

VI. Կարգ – «Գլխիվայր» 
Ուսանողները ոչ միշտ են կարողանում հստակ արտահայտել 

իրենց մտքերը, այդ իսկ պատճառով դուք պետք է սովորեք 
ցանկացած դեպքում հասկանալ նրանց: Դուք պետք է «գլխիվայր»-
ի միջոցով գտնեք հայտնի ֆիլմի վերնագիրը կամ էլ ասացվածքը, 
նաև բացատրեք, թե որ դեպքում այն կարող է ասվել Ուսանողի 
կողմից: (1-3 միավոր) (Տե՛ս աղյուսակ 1) 

1. Հանձնարարություն 1-ին թիմին. 
– Չէէէէ, ես հո հավ չեմ: 
– Կոստյու՞մը ինձ պետք է գեղեցկացնի: 
– Ձիուն նայում են, գարին տալիս:  
–  Էշը ինքն է, խոտը ուրիշին առջև կը դնէ: 
2. Հանձնարարություն 2-րդ թիմին. 
– Երեքը կերել ենք, հլա երեքն էլ պետք է ուտենք: 
– Նաջարյանը փոշմանել է: 
– Խելոքի հետ կորցրածը կորած չէ, հիմարի հետ գտածն է 

կորած:  
– Երբ որ նշան են բռնել թիկունքիդ, քո զգաստությունն էլ 

իմաստ չունի: 
 

VI. Կարգ – «Մտագրոհ» 
Հանձնարարություն թիմերին  
Թիմերին առաջարկվում է ներկայացնել մանկավարժի մաս-

նագիտական կոմպետենտությունը որոշող նշանակալի և կարևոր 
որակները: (1-3 միավոր) (Տե՛ս աղյուսակ 1) 
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▪ 1-ին թիմն  առանձնացնում է մասնագիտական կոմպետեն-

տությանը վերաբերող որակները: 
▪ 2-րդ թիմն առանձնացնում է անձնական կոմպետեն-

տությանը վերաբերող որակները: 
Կրթության ժամանակակից իրավիճակը պահանջում է հա-

տուկ պատրաստված մասնագետներ: Ուսանողներին փոփոխու-
թյունների կարող է նախապատրաստել միայն այն մանկավարժը, 
որն ինքն է պատրաստ փոխվելու, խորացնում է իր մասնագիտա-
կան գիտելիքները և կարողությունները, ռեֆլեքսիան, նախագծա-
յին գործունեության ունակությունը, այսինքն՝ նա մասնագիտա-
կան կոմպետենտություն ունեցող մանկավարժ է: 

Այսպիսով, ուսուցման գործընթացում գործարար խաղերի կի-
րառումը նպաստում է սովորողների մասնագիտական կոմպետեն-
ցիաների զարգացմանը, ձևավորում է սեփական տեսակետը փաս-
տարկված պաշտպանելու, ստացված տեղեկատվությունը վերլու-
ծելու և մեկնաբանելու, կոլեկտիվում աշխատելու կարողություն: 
Գործարար խաղը նպաստում է որոշակի սոցիալական հմտու-
թյունների և ճիշտ ինքնագնահատականի ձևավորմանը: 
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Формирование педагогических компетенций  
посредством деловой игры 

Оганесян Анаит 
Резюме 

Ключевые слова: креативность, интерактивные методы, творческий 
потенциал, профессиональная компетентность, причинно-следственные 
связи, нестандартное мышление, критерии оценивания 

Сегодня деловые игры используются с целью приобретения деловых 
профессиональных навыков обучающихся. Деловая игра - это коллектив-
ный метод обучения, при котором решения разрабатываются и прини-
маются в условиях равного участия обучающихся, а также критическим 
обсуждением вариантов между группами. Деловая игра включает в себя 
целый набор активных методов обучения: дебаты, «мозговой штурм», 
дискуссия в команде и между командами, изучение и анализ данных, 
анализ ситуации, действие в соответствии с инструкциями. По сравнению 
с традиционными методами обучения, деловая игра, как активный метод 
обучения, имеет ряд преимуществ, которые подробно изложены в статье. В 
процессе деловой игры решаются поставленные образовательные задачи. 
Посредством деловой игры участники приобретают социальный опыт, 
формируются общие педагогические компетенции будущих специалистов: 
интеллектуально-педагогические, информационные, регулирующие, ком-
муникативные. В статье представлен сценарий формирования педагоги-
ческих компетенций посредством деловой игры, который может быть 
организован на практических занятиях студентов, изучающих педагогичес-
кие дисциплины. Составлены критерии оценивания результатов деловой 
игры на каждого студента. 
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Formation of Pedagogical Competences 
through Business Game 

Hovhannisyan Anahit  
Summary 

Key words: creativity, interactive methods, creative potential, professional 
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Today, business games are used to acquire students' business skills. A 
business game is a collective learning method in which decisions are developed 
and made under conditions of equal participation of students, as well as critical 
discussion of options between groups. A business game includes a whole set of 
active learning methods: debate, brainstorming, in team and between team 
discussions, data research and analysis, situation analysis, action in accordance 
with instructions. Compared to traditional teaching methods, the business 
game, as an active teaching method, has a number of advantages, which are 
detailed in the article. In the course of the business game, the educational tasks 
set are solved. Through the business game, participants acquire social 
experience, form the general pedagogical competencies of future specialists 
such as intellectual, educational, informational, regulatory and communicative. 
The article presents the scenario of the formation of pedagogical competencies 
through the business game, which can be organized in practical classes of the 
students studying pedagogical disciplines at the university. The criteria for 
evaluating the results of the business game for each student are compiled. 
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