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ԱվագԱվագԱվագԱվագ    դպդպդպդպրոցիրոցիրոցիրոցի    նորնորնորնոր    ձևավորվողձևավորվողձևավորվողձևավորվող    հոսքայինհոսքայինհոսքայինհոսքային    դասարաններիդասարաններիդասարաններիդասարանների    
դաստիարակչականդաստիարակչականդաստիարակչականդաստիարակչական    աշխատանքներիաշխատանքներիաշխատանքներիաշխատանքների    կազմակերպանկազմակերպանկազմակերպանկազմակերպան    ևևևև    
պլանավորմանպլանավորմանպլանավորմանպլանավորման    միմիմիմի    քանիքանիքանիքանի    առանձնահատկություններառանձնահատկություններառանձնահատկություններառանձնահատկություններ    

    
ԳայանեԳայանեԳայանեԳայանե    ԱռաքելյանԱռաքելյանԱռաքելյանԱռաքելյան    

ԳագիկԳագիկԳագիկԳագիկ    ԷմինյանԷմինյանԷմինյանԷմինյան    
    

ՀանգույցայինՀանգույցայինՀանգույցայինՀանգույցային    բառերբառերբառերբառեր.... ուսուցում, կրթություն, ավագ դպրոց, դասղեկ, 
դաստիարակություն, հետազոտական աշխատանք, սովորող, ուսուցիչ, 
դասարան, խումբ 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    

ԽՍՀՄ փլուզումից հետո հետխորհրդային բոլոր երկրներում արմա-
տական փոփոխություններ սկսեցին իրականացվել պետական կառա-
վարման բոլոր ոլորտներում։ Չնայած այն հանգամանքին, որ շեշտը 
սկզբնական շրջանում դրվում էր ժողովուրդների պետականության պահ-
պանման և տնտեսական շփումների ստեղծման և խորացման վրա, 
այնուամենայնիվ փոփոխություններից անմասն չմնաց նաև կրթության 
բնագավառը։ Թեև խորհրդային դպրոցը իր խոր և լայն ազդեցությունն 
ուներ բոլոր նորանկախ պետություններում, այնուահանդերձ արևմտյան 
արժեքների ներթափանցումը անխուսափելի էր։ Ազգային պետական 
առանձնահատկություններից ելնելով` մի շարք երկրներում (Վրաստան, 
Ուկրաինա, մերձբալթյան երկրներ) վերոնշյալ փոփոխությունները տար-
բեր ընթացք ունեցան։ XXl դարի հարափոփոխ աշխարհում կարևոր գոր-
ծոն է դարձել կրթությունը։ Հասարակական պահանջներին ու առաջըն-
թացին համապատասխան` կրթական համակարգը ևս էական փոփոխու-
թյունների ենթարկվեց, դեռ ավելին, այն շարունակաբար կատարելա-
գործվում է։ Այս իրավիճակում միջազգային կազմակերպություններրը, 
երեխաների իրավունքներով զբաղվող կառույցները ևս հետզհետե 
սկսեցին փոխել վերաբերմունքը երեխաների իրավունքների և հատկա-
պես նրանց կրթության իրավունքի նկատմամբ։    

    
Բոլոնյան կրթահամակարգը և իրականությունըԲոլոնյան կրթահամակարգը և իրականությունըԲոլոնյան կրթահամակարգը և իրականությունըԲոլոնյան կրթահամակարգը և իրականությունը    

Մեր օրերում աշխարհում մրցունակ աշխատուժ լինելու համար 
անհրաժեշտ է պարբերաբար ձեռք բերել գիտելիքներ և հմտություններ, 
ինչը հնարավոր է իրականացնել միայն կրթական համակարգի միջոցով։ 
Պատահական չէ, որ այսօր աշխարհում կրթության բնագավառի զար-
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գացումն ընթանում է երկու գլխավոր գաղափարադրույթների ներքո՝ 
կրթություն բոլորի համար և կրթություն ամբողջ կյանքի ընթացքում։ 
Բոլոնյան կրթական համակարգի ներդրումը ևս խթանեց այդ փոփոխու-
թյունների իրականացման անհրաժեշտությունը։  

Եվ չնայած այդ ամենին` ավագ դպրոցականների շրջանում գնալով 
մեծացավ անհանդուրժողականության մթնոլորտը։ Գաղտնիք չէ, որ շատ 
երկրներում հենց այս տարիքային խմբի սովորողների շրջանում առաջին 
անգամ են ի հայտ գալիս վնասակար սովորություններն ու հակումները։ 
Ծխելու, թմրամոլության, տարբեր համակարգչային խաղերին ընդգրկվե-
լու մոլեռանդությունը, կրթության և ուսման նկատմամբ ընդհանուր ան-
տարբեր վերաբերմունքը շատ արագ ստիպեցին զարգացած երկրներին` 
վերանայելու իրենց կրթական համակարգը (օրինակ` Ֆինլանդիան, 
Ճապոնիան, Կանադան և այլն)։  

2008 թ. Հայաստանում կրթական բարեփոխումների շնորհիվ տա-
րանջատվեցին հիմնական (1-9) և ավագ (10-12) դպրոցները։ Ավագ 
դպրոցները որպես կանոն ստեղծվեցին քաղաքային միջնակարգ դպրոց-
ների հիման վրա։ Միջնակարգ դպրոցները` որպես այդպիսիք, մնացին 
գյուղերում, ինչպես և քիչ քանակով քաղաքներում: Դա ևս որպես կանոն 
իր ազդեցությունն ունեցավ ավագ դպրոցների վարկանիշի բարձրացման 
և կայացման վրա, քանի որ շատ ծնողներ սկսեցին նախընտրել միջնա-
կարգ դպրոցները, որտեղ իրենց երեխաները մեկ միջավայրում կիրակա-
նացնեին ողջ ուսումնական գործընթացըը` դրանով «խնայելով» երե-
խային ավելորդ խնդիրներից (հատկապես նոր խմբեր ներգրավվելու, 
ինքնահաստատվելու դրսևորումներից)։ Ուսումնական ծրագրերի մշա-
կումն ու ներդրումը փոքր-ինչ շտապողականության մթնոլորտում իր 
հետ բերեց բազմաթիվ խնդիրներ և մասնագիտական գործիքակազմի 
պակաս, ուսումնադաստիարակչական նոր մոտեցումների բացակայու-
թյուն և այլն։ Այն անհետևանք չմնաց, և մեծացավ ավագ դպրոցի նկատ-
մամբ անվստահության մթնոլորտը։ Ավագ դպրոցների վերջնական ձևա-
վորումը ավարտվեց 2019 թ., երբ նրանցում մնացին միայն 10-12-րդ դա-
սարանները։  

 
Ավագ դպրոցի խնդիրները և դրանց հաղթահարման ուղիներըԱվագ դպրոցի խնդիրները և դրանց հաղթահարման ուղիներըԱվագ դպրոցի խնդիրները և դրանց հաղթահարման ուղիներըԱվագ դպրոցի խնդիրները և դրանց հաղթահարման ուղիները    

Բոլորին է հայտնի, որ հանրակրթական ուսումնական հաստատու-
թյուններում նոր ձևավորվող դասարաններում միշտ էլ առկա են խմբի 
ձևավորման խնդիրներ։ Այդպիսի խնդրի լուծմանն է անդրադարձել է 
Ա. Վ. Մուդրիկը` նշելով. «Ավագ դեռահասների խմբի կենսագործունեու-
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թյունը կազմակերպելիս պետք է հաշվի առնել մի քանի հանգամանքներ և 
կատարել մի շարք պայմաններ։ Ավագ դեռահասային տարիքում ուսու-
ցումն արդեն որպես կանոն առավել նշանակալի գործունեություն չէ, թեև 
մնում է հիմնականը» [3, 75]։  

Եթե առաջին դասարանում խմբի ձևավորման աշխատանքում իրենց 
անմիջական ներդրումն են ունենում դասվարները` աշակերտների ծնող-
ների հետ համագործակցելով, ապա ավագ դպրոցի խնդիրը էականորեն 
այլ բնույթ է կրում։ Ավագ դպրոցում արդեն խիստ նվազում է ծնողի 
համագործակցությունն ու դերը, և առավել կարևորվում է դասղեկի գոր-
ծոնը, քանի որ ծնողները ավելի քիչ հաճախականությամբ են լինում 
դպրոցում, ավելին, տասներկուերորդ դասարանի սովորողներից շատերը 
արդեն չափահաս են (18–20 տարեկան):  

Բարոյահոգեբանական տեսանկյունից ավագ դպրոցի սովորողների 
շրջանում ի հայտ է գալիս ինքնահաստատվելու և ինքնադրսևորվելու 
անհագ պահանջը, ինչը լուրջ խնդիրներ է ստեղծում ավագ դպրոցի նոր 
ձևավորվող դասարանների խմբի ստեղծման գործընթացը իրականաց-
նելու ժամանակ։ Խնդիրը առավելապես տարբեր դպրոցների դաստիա-
րակչական, ինչպես նաև հանրային, մշակութային, կենցաղային առանձ-
նահատկություններից է բխում։ Եվ ինչպես նշում է Վ. Ա. Կրուտեցկին. 
«Ավագ դպրոցական տարիքում լարված զարգացում են ունենում մարդու 
բարոյական ուժերը, ձևավորվում է նրա հոգեկան կերպարը, որոշակի են 
դառնում բնավորության գծերը, ձևավորվում է աշխարհայացքը» [3, 201]։  

Վերոբերյալից պարզ է դառնում, որ ավագ դպրոցի նոր ձևավորվող 
դասարաններում էապես մեծ է դասղեկի դերը։ Սովորողների հետ անհա-
տական շփումը և դրա արդյունքում սովորողին ճանաչելու, նրա 
հետաքրքրությունների, հակումների և ձգտումների վերաբերյալ անհրա-
ժեշտ տեղեկատվություն հավաքագրելու բեռը առավելապես ընկած է 
հենց դասղեկի ուսերին։  

Այստեղ դասղեկի աշխատանքը բարդանում է նրանով, որ ավագ 
դպրոց ընդունվողը որպես անհրաժեշտ փաստաթուղթ ներկայացնում է 
հիմնական կրթության վկայականը, հանրային ծառայության համարա-
նիշը (սոցիալական քարտ), դիմում և լուսանկար, այսինքն` աշակերտ-
ների անձնական գործը, որ մինչ այդ աշակերտների համար վարել են 
տարրական, ապա հիմնական դպրոցի դասվարն ու դասղեկը, որտեղ, 
բացի թվանշաններից, յուրաքանչյուր տարվա ավարտին վերջիններս 
տվել են համակողմանի բնութագիր սովորողի վարքի, բնավորության, 
խառնվածքի, լավ և վատ սովորությունների մասին, մնում է հիմնական 



 
– 248 – 

դպրոցում։ Ասվածներից պարզ է դառնում, որ ավագ դպրոց ընդունվել 
ցանկացողը բնութագիր չի ներկայացնում, ինչը ևս դասղեկի համար լուրջ 
խոչընդոտներ է ստեղծում։  

Կ. Ուշինսկին նշում է. «Եթե մանկավարժությունն ուզում է մարդուն 
դաստիարակել համակողմանիորեն, ապա նա պետք է նախ մարդուն 
ճանաչի համակողմանիորեն» [5, 23]: Եվ իրավամբ, նախապես իմանալով 
սովորողների հանրային, աշխարհընկալման և ընդունակությունների 
վերաբերյալ տեղեկատվությունը, նրանց հետաքրքրություններն ու հա-
կումները` դասղեկը կարող է ավելի նպատակային կազմել իր հետագա 
դաստիարակչական աշխատանքների պլանը։ Ն. Ի. Բոլդիրևը կարծում է. 
«Ճիշտ գնահատել պետք է ոչ միայն աշակերտի արարքները, այլև 
շարժառիթները, որոնք թաքնված են այդ արարքների ետևում։ Մի աշա-
կերտ պահում է իրեն օրինակելի և լավ, որովհետև դա նրա համար 
դարձել է սովորություն, մեկ ուրիշը դա անում է ուսուցիչների, ծնողների 
գովասանքին արժանանալու նպատակով` ստանալու պարգև, ցույց 
տալու իր առավելությունները ընկերների նկատմամբ» [4, 190]։  

Ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների իրականացման 
գործընթացում աշակերտների համար կարևոր է իմանալ դասղեկի, 
ուսուցչի ներկայացրած դաստիարակչական աշխատանքների համալիր 
սկզբունքները և հիմունքները։ Այս հարցին անդրադարձել է նաև 
Ս. Բեժանյանը` նշելով. «Դասղեկի կողմից ավագ դպրոցականների մոտ 
բարոյական արժեքների դաստիարակումը հաջողությամբ իրականաց-
նելու համար անհրաժեշտ են մանկավարժական հետևյալ պայմանները. 

▪ դասղեկի համագործակցությունն ավագ դպրոցականների ընտա-
նիքների հետ, 

▪ դասղեկի կողմից ավագ դպրոցականների աջակցումը, 
▪ դասղեկի կողմից բարոյական անձնային կողմնորոշիչ իրադրու-
թյան ստեղծումը՝ ավագ դպրոցականների ուժերով սեփական 
կյանքի փորձն իմաստավորելու համար, 

▪ դասարանում բարոյական միջավայրի ստեղծում,  
▪ ավագ դպրոցականների բարոյապես պաշտպանվածություն» 
[1, 121]:  

Հետազոտական հարցումներՀետազոտական հարցումներՀետազոտական հարցումներՀետազոտական հարցումներ    

Մեզ հետաքրքրող խնդիրը համակողմանի և անաչառ լուսաբանելու 
նպատակով իրականացրինք հարցում հանրակրթական ուսումնական 
հաստատություննրում, մասնավորապես` Վանաձոր քաղաքի ավագ 
դպրոցներում` 5-րդ, 10-րդ, 13-րդ, ՎՊՀ հենակետային վարժարանում, 
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որոնք տեղակայված են քաղաքի տարբեր հատվածերում: Հարցումն անց-
կացվեց քաղաքային ավագ դպրոցների ուսուցիչների և աշակերտների 
շրջանում, որի նպատակն էր պարզել, թե ուսուցիչները և աշակերտներն 
ավագ դպրոցի նոր ձևավորվող դասարաններում ինչ խոչընդոտների և 
դժվարությունների են հանդիպում։ Հարցումն անցկացվեց ուսուցիչների և 
10-րդ դասարանի վաթսուն աշակերտների շրջանում։ Այն հարցին, թե` 
«Ավագ դպրոցում` նոր ձևավորված դասարանում` ավելի շատ ո՞ր խնդրի 
վրա եք ուշադրություն դարձնում», ուսուցիչների գերակշիռ մասը նշել է, 
որ ավելի շատ ուշադրություն է դարձնում ուսումնական խնդրին: Ստաց-
վում է, որ դաստիարակչական խնդիրը մղվում է ետնաբեմ։ Բայց 
միևնույն ժամանակ հարցումներին մասնակցած ուսուցիչների 73%-ը նշել 
էր նոր ձևավորված դասարանում սովորողին ճանաչելու կարևորու-
թյունը, որի համար իրականացնում են անհատական աշխատանք սովո-
րողների հետ արտադասարանական հանրօգուտ աշխատանքներին ան-
հատի ներգրավման միջոցով: 

Իսկ այն հարցին, թե` «Հե՞շտ է արդյոք դաստիարակչական աշխա-
տանքների կազմակերպումը նոր ձևավորվող ավագ դասարաններում», 
ուսուցիչների ավելի քան 70%-ը պատասխանել է, որ դժվար է։ Պարզվեց 
նաև, որ որոշ առանձնահատկություններից ելնելով` ավագ դպրոցի 
սովորողների ընտելացումը խմբին դժվար ու երկարատև գործընթաց է: 
Դա պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ տղաների և աղջիկների 
անհավասար բաշխվածություն է առկա գրեթե բոլոր դպրոցների հոս-
քային դասարաններում: Հարցաթերթիկի պատասխանների համաձայն` 
ուսուցիչների 93%-ը նշել է, որ նոր ձևավորվող հումանիտար հոսքի դա-
սարաններում գերակշռում են աղջիկները, և 95%-ի կարծիքով բնագիտա-
կան հոսքի դասարաններում գերակշռում են տղաները։ Վերոբերյալից 
պարզ է դառնում, որ տղաների և աղջիկների ոչ համաչափ բաշխումը 
ավագ դպրոցի նոր ձևավորվող հոսքային դասարաններում իր հերթին 
դժվարացնում է սովորողների դաստիարակչական աշխատանքների 
կազմակերպումը։ Բայց հետաքրքիր է այն հանգամանքը, որ շատ ուսու-
ցիչների կարծիքով նոր ձևավորվող դասարաններում հեշտ է ծրագրել 
միջոցառում։ Սա ըստ էության կարելի է բացատրել այն հանգամանքով, 
որ հիմնական դպրոցի միջոցառումներին մասնակցության փորձը հնա-
րավոր է դարձնում նաև կազմակերպել դաստիարակչական աշխատանք-
ները: Այն հարցին, թե` «Ո՞վ կամ ի՞նչը կարող է ազդել նոր ձևավորված 
խմբի կազմավորմանը», ուսուցիչների 96%-ը կարևորել է դասղեկի դերը։ 
Եվ որպեսզի պարզենք, թե որքանով կարող է օգտակար լինել հիմնական 
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դպրոցի աշակերտի վերաբերյալ տեղեկատվությունը դասղեկական 
աշխատանքները կազմակերպելու համար, հարցում անցկացվեց նաև 10-
րդ դասարանի (տարբեր հոսքերի) վաթսուն սովորողների շրջանում։ Այն 
հարցին, թե` «Հիմնական դպրոցում երբևէ աչքի ընկել եք այնպիսի արար-
քով, որ Ձեզ ընդօրինակեն», սովորողների 73%-ը դրական պատասխան 
էր տվել։ Հարցաթերթիկի հարցերի պատասխաններից պարզ դարձավ 
նաև, որ սովորողների 70%-ը արժանացել էր խրախուսանքի դասղեկի և 
տնօրինության կողմից, իսկ 52%-ը դպրոցում հանդես էր եկել սեփական 
նախաձեռնությամբ, ընդ որում 55%-ը կամավորության սկզբունքով մաս-
նակցել էր հանրօգուտ հասարակական աշխատանքների, և սովորողների 
65%-ն ուներ հստակ մասնագիտական կողմնորոշում։ Վերջին ցուցանիշ-
ները հուսադրող են, քանի որ հոսքերի ձևավորումը չի կրում ձևական 
բնույթ, որը նպաստավոր պայման է խմբերի ձևավորման համար: Այդ 
հանգամանքը որոշակի ազդեցություն է ունենում դաստիարակչական 
աշխատանքների պահպանման և կազմակերպման գործընթացի վրա:  

Վերոհիշյալ տվյալները սովորողներին եթե ոչ լիարժեք, ապա գոնե 
բավարար մակարդակով ճանաչելու հիմք են տալիս: Սա կարևոր պայ-
ման է դաստիարակչական աշխատանքներն ուրվագծելու և կազմակեր-
պելու համար: 

    
ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Ի մի բերելով ստացված տեղեկատվությունը և մեր մակավարժական 
փորձը` առաջարկում ենք.  

1. Նոր ձևավորվող դասարաններում ուսումնական տարվա սկզբին 
կամ փաստաթղթերի ընդունման ժամանակ պարզել, թե`  

▪ որն է եղել աշակերտի ձեռքբերումը հիմնական դպրոցն ավար-
տելիս, 

▪ աշակերտը երբևէ ցուցաբերե՞լ է նախաձեռնություն դասարանում 
(դպրոցում), 

▪ արդյո՞ք աշակերտը ենթարկվել է որևէ կարգապահական տույժի, 
▪ ինչ հաճախականությամբ է աշակերտը մասնակցել արտադպրո-
ցական միջոցառումներին:  

Այդ տվյալները ստանալու աղբյուր են ոչ միայն աշակերտները, այլև 
ուսուցիչները, դասղեկը, դասընկերները, ծնողները, կրթադաստիարակ-
չական հաստատությունների աշխատանքների հանրագումարը:  

Այդ տեսանկյունից շատ ենք կարևորում ավագ և հիմնական դպրոցի 
կապի սերտացումը: 
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2. Հնարավորություն տալ և հորդորել դասղեկին տարեկան դաստիա-
րակչական աշխատանքների պլանում ուսումնական տարվա կեսին 
կատարել անհրաժեշտ փոփոխություններ` ելնելով աշակերտների հետ 
տարվող անհատական, դաստիարակչական աշխատանքների արդյունքից։  

3. Սահմանել աշակերտների դաստիարակվածության բնութագրիչ-
ներ, դաստիարակչական աշխատանքների գնահատման սանդղակ։  

Սովորողների և հատկապես ավագ դպրոցականների ուսումնադաս-
տիարակչական աշխատանքների կազմակերպման, նոր ձևավորվող դա-
սարանների ներդասարանային խմբ(եր)ի ստեղծման և ամրապնդման 
համար առաջարկված գործողությունները ոչ միայն կխթանեն դասղեկի 
կառուցողական աշխատանքները, այլև կնպաստեն կարճ ժամանակա-
հատվածում աշակերտների անհատականության բացահայտմանը և դրա 
հիման վրա նրանց ինքնիրացման համապատասխան հարթակների 
ստեղծմանը:  
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В статье рассматриваются особенности формирования коллектива в 
новых потоковых классах старших школ. С морально-психологической 
точки зрения в старшей школе у учащихся появляется потребность в 
самоутверждении и самовыражении, что создает серьезные проблемы в 
процессе создания коллектива в этих классах. С целью проверки актуаль-
ности статьи, а также проверки подходов к проблеме было проведено 
исследование в четырех старших школах. Исследование было проведено 
среди 40 учителей и 60 учащихся X классов. В результате вышеуказанной 
работы предложены пути решения проблем.  

В статье выделяются новые потребности возрастных особенностей и 
инклюзивности учащихся. 

Из-за слабой связи начальной и старшей школы становится все 
труднее соблюдать логическую последовательность учебно-воспитатель-
ных работ. Решение этой проблемы отражается на протяжении всего 
материала. Для выполнения государственного заказа, стандартных норм, 
классным руководителям старших классов необходимо следовать разрабо-
танным рекомендациям. 
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SummarySummarySummarySummary    

Key words:Key words:Key words:Key words: teaching, education, high school, class teacher, upbringing, 
research work, learner, teacher, class, collective 

The article reflects the peculiarities of forming the interclass collective of 
newly organized streaming classrooms in public educational institutions, 
especially in high schools. From a moral and psychological point of view high 
school learners have a need for self-affirmation and self-expression, which 
creates serious problems in the process of creating interclass collectives. A 
research has been carried out at 4 high schools to check the relevance of the 
article, as well as the verification of the approaches to the problem. It has been 
conducted among 40 teachers and 60 students (Grade 10). As a result of our 
work, ways of solving the problems were suggested.  

The article emphasizes current needs of age-specific peculiarities and 
inclusiveness of learners. 

As a result of the weak link between primary and high schools, it is getting 
more difficult to maintain a logical sequence of educational work. The solution 
to the problem has been mentioned in the content of the above-stated material. 
To meet the state order, standard requirements, class teachers of high schools 
should follow the developed guidelines. 
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