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Անձնակենտրոն կրթության առանձնահատկությունները Անձնակենտրոն կրթության առանձնահատկությունները Անձնակենտրոն կրթության առանձնահատկությունները Անձնակենտրոն կրթության առանձնահատկությունները 
մանկավարժական բուհումմանկավարժական բուհումմանկավարժական բուհումմանկավարժական բուհում    

    Մարգարիտ Ասատրյան Մարգարիտ Ասատրյան Մարգարիտ Ասատրյան Մարգարիտ Ասատրյան     
    
Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. տեղեկատվական-հաղորդակցական, ուսանող, 

անձնակենտրոն մոտեցում, ուսուցման գործընթացի սուբյեկտներ, հար-
մարում, մասնագիտական պատրաստություն, գիտակություն (կոմպե-
տենցիա) 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    

 Տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների աննախա-
դեպ զարգացումը նոր պահանջներ է առաջադրում բարձրագույն կրթու-
թյան համակարգին։  

 Աշխարհում տեղի ունեցող համընդհանրացումը, տեխնոլոգիական 
առաջընթացը, մարդկային բանականության բարձր մակարդակը ներթա-
փանցել են նաև կրթության ոլորտ, որոնց ազդեցություններն իր վրա 
կրում է նաև բարձրագույն կրթության համակարգը, որում առկա մար-
տահրավերներն ու խնդիրների լուծումներն անհնար է առանց կրթական 
ազգային համակարգի, կրթական նոր հարացույցի, ուսումնադաստիա-
րակչական նոր տեխնոլոգիաների ներդնման։  

 Համալսարանների կողմից դեռևս լիակատար չէր յուրացվել և 
լուծվել հարցերի այն շարքը, որոնք առաջացել էին XX դարի վերջին տաս-
նամյակում, երբ XXI դարասկզբին նորից էապես փոխվել են բարձրագույն 
կրթության նկատմամբ պահանջները։ Դրանք առնչվում են որակյալ 
բնութագրիչներին, որոնք որոշակիացնում են կրթության բովանդակային 
ներուժը և հանգեցնում են գիտության, մշակույթի, տեխնիկայի զարգաց-
ման համապատասխան մակարդակին [1, 90]։  

 Մեր խորին համոզմամբ վերոնշյալ խնդիրները համամարդկային 
են, և դրանց լուծումը պահանջում է, որ մասնագիտական բուհի կառա-
վարման ժամանակակից համակարգը, ընդլայնելով սեփական հնարավո-
րությունները, պատրաստ լինի բազմաբնույթ խնդիրների լուծմանը, 
նպատակների հստակեցմանը, կրթության շահառուների պահանջմունք-
ների բավարարմանը, որը բխում է անձնակենտրոն մոտեցման սկզբունք-
ներից։ 
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ՀՀ բարձրագույն կրթության խնդիրների շրջանակը և լուծումներըՀՀ բարձրագույն կրթության խնդիրների շրջանակը և լուծումներըՀՀ բարձրագույն կրթության խնդիրների շրջանակը և լուծումներըՀՀ բարձրագույն կրթության խնդիրների շրջանակը և լուծումները    

 ՀՀ բարձրագույն կրթության համակարգի հիմնախնդիրների շրջա-
նակը չափազանց լայն է՝ պայմանավորված հանրատնտեսական պայ-
մաններով, ժողովրդավարական և իրավական պետության կայացման 
գործընթացներով, աշխարհում ընթացող տեղաշարժերին ու զարգացման 
միտումներին համարժեք դրսևորումներով, եվրոպական բարձրագույն 
կրթական տարածքին միահյուսվելու ժամանակի հրամայականով։ Այդ 
ոլորտը կարգավորող նորմատիվային փաստաթղթերում նշվում են 
հետևյալ խնդիրները. 

1. անձի մտավոր, հոգևոր ու բարոյական զարգացման պահանջ-
մունքի բավարարումը բարձրագույն մասնագիտական կրթություն 
ստանալու միջոցով, կրթության որակի ապահովումը և բարելա-
վումը, համապատասխան համակարգի ներդնումը, 

2. գիտության, կրթության, տնտեսության և արվեստի զարգացումը 
գիտամանկավարժական աշխատանքների և սովորողների գիտա-
կան հետազոտության ու ստեղծագործական գործունեության 
միջոցով, ստացված արդյունքների օգտագործումը տնտեսության 
մեջ, հետազոտական և կրթական գործընթացում, 

3. կրթական գործընթացի անընդհատության, թափանցիկության և 
հրապարակայնության ապահովումը, 

4. սովորողի՝ ազգային, բարոյական և համամարդկային արժեքների 
ոգով դաստիարակումը, 

5. սովորողների մեջ քաղաքացիական դիրքորոշման հմտություն-
ների և աշխատանքի նկատմամբ պատասխանատվության արմա-
տավորումը՝ ժողովրդավարական և քաղաքացիական հասարա-
կության կառավարման պայմաններում [2]: 

 Վերոնշյալ խնդիրների լուծմանը, մեր կարծիքով, կարող են նպաս-
տել հետևյալ գործոնները, որոնք ըստ էության կապահովեն բարձրագույն 
կրթության համակարգի բնականոն ու ներդաշնակ զարգացումը՝ ժամա-
նակի և հասարակության պահանջներին համահունչ. 

▪ տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրա-
ռումը, 

▪ նորարարական գործընթացները՝ մասնավորապես էլեկտրոնային 
և հեռահար ուսուցման համակարգի ներդրումը, 

▪ գրադարանային տեղեկատվական պաշարի էլեկտրոնային համա-
կարգի ընդլայնումը,  
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▪ բուհում մասնագիտական պատրաստության արդյունավետության 
համար գիտակրթական և հանրամշակութային զարգացնող միջա-
վայրի ձևավորումը, որն ուսանողի անձնային և մասնագիտական 
որակների ձևավորման համար լայն հնարավորություններ է ընձե-
ռում, 

▪ անձնակենտրոն կրթության հարացույցի իրականացումը, 
▪ ուսուցման կազմակերպման նոր ձևերի, մեթոդների, մանկավար-
ժական նորագույն տեխնոլոգիաների, նոր դասընթացների կիրա-
ռումը։ 

 Այսօր նշանակալիորեն փոխվել է կրթության դերը մարդու կյան-
քում, և աշխարհում ընթացող կրթական բարեփոխումների համաշարում 
կարևորվում են մասնագիտական գիտակություններով ճկուն, նորարար, 
երկխոսության պատրաստ, որակյալ և մրցունակ մասնագետի ձևավո-
րումը, նորարարական գործընթացների պայմաններում մասնագիտա-
կան գործունեության ոլորտում հարմարակումը, մասնագետի շարժու-
նությունը, որը պատրաստ է երկխոսության, հաղորդակցման և համա-
գործակցության։ Այս համաշարում իրենց ուրույն տեղն ու դերն ունեն 
բուհերը, որոնք, մասնագիտական գիտելիքների բարձր մակարդակ 
ապահովելուց բացի, պետք է լինեն նաև մշակութային, համամարդկային 
և բարոյական արժեքների փոխանցման, արժեքային կողմնորոշումների 
ձևավորման կրթամշակութային այնպիսի կենսական միջավայր, որտեղ 
առավելագույն բարեհարմար հանրա-մասնագիտական պայմաններ 
կստեղծվեն ուսանողների անձնակենտրոն կրթության և մասնագիտա-
կան պատրաստության արդյունավետ իրականացման համար։  

Բուհի ուսանողները դաստիարակության, ինքնազարգացման և 
ինքնիրացման, հանրամշակութային ինքնորոշման գործընթացի իրավա-
հավասար սուբյեկտներ են, իսկ նրանց կրթության և անձի զարգացման 
հիմքը մասնագիտական գիտելիքների, կարողությունների, հմտություն-
ների, քաղաքացիական դիրքորոշման ձևավորումն է։ Նշված մոտեցում-
ները մեր կարծիքով անձնակենտրոն մոտեցման առանցքային բաղադ-
րիչներն են, որոնք համահունչ են եվրոպական բարձրագույն կրթական 
տարածքի զարգացման միտումներին և բարձրագույն դպրոցի գործու-
նեության ռազմավարության համաշխարհային շեշտադրումներին։  

Գիտամանկավարժական գրականության մեջ կան տարբեր մոտե-
ցումներ անձնակենտրոն կրթության բովանդակության կատարելագործ-
ման հիմնախնդրի վերաբերյալ։ Վերջինիս հիմքում ընկած է մարդասի-
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րական հարացույցը, որը ենթադրում է անձնակենտրոն մոտեցում 
սովորողի անձի նկատմամբ, նրա սուբյեկտիվության ապահովում, ստեղ-
ծագործական ներուժի խթանում, տարիքային առանձնահատկություն-
ների հաշվառում, նրա անձի ընկալումը որպես բարձրագույն արժեքի:  

 
Անձնակենտրոն կրթության առանձնահատկություններըԱնձնակենտրոն կրթության առանձնահատկություններըԱնձնակենտրոն կրթության առանձնահատկություններըԱնձնակենտրոն կրթության առանձնահատկությունները    

Մանակավարժական գրականության մեջ առանձնացվում են անձ-
նակենտրոն կրթության մի շարք առանձնահատկություններ, որոնցից 
կարևորում ենք՝ 

▪ սովորողների հանրահոգեբանական հարմարակումն ու միավո-
րումը բուհի հանրամշակութային միջավայրին,  

▪ դասավանդող-ուսանող փոխգործակցության նոր ձևերի ու միջոց-
ների արդյունավետությունը, որի կարևոր բաղադրիչը մեր կարծի-
քով դասախոսի մասնագիտական գիտակությունն է և նրա 
դյուրինացնող (ֆասիլիտացիոն) գործառույթը, 

▪ կրթական գործընթացի սուբյեկտների՝ դասախոսների և ուսանող-
ների անդրադարձականությունը,  

▪ ուսանողների հետազոտական և ստեղծագործական գործունեու-
թյան մանկավարժական աջակցությունը:  

Աներկբա է, որ մանկավարժական բուհի կարևորագույն խնդիրներից 
մեկը ուսանողների հետ այն աշխատանքների իրականացումն է, որոնք 
ուղղված են ուսումնադաստիարակչական գործընթացում նրանց սահուն 
և արդյունավետ միավորմանը, հանրային միջավայրին հարմարակմանը, 
հանրային նոր դերի յուրացմանը։ 

Անշուշտ, բուհի հանրակրթական միջավայրին արդյունավետ ներ-
առվելու գործընթացում կարևոր փուլ է հարմարակումը, որը հիմք է 
ուսանողների հանրայնացման ու մասնագիտական զարգացման, հան-
րային միջավայրին մերվելու համար: Իհարկե, ուսանողների բուհի հան-
րամշակութային միջավայրին հարմարումը սահուն չի ընթանում. այն 
հաճախ ուղեկցվում է հուզական լարվածությամբ, անհատական հատկա-
նիշների դրսևորմամբ, շրջապատի հետ կայուն փոխհարաբերություն-
ների ձևավորմամբ։ Սոցիոլոգիայի և հոգեբանության մեջ հարմարումը 
դիտարկվում է որպես անձի և հանրային միջավայրի միջև որոշակի 
փոխհարաբերությունների սահմանման գործընթաց և արդյունք։ 

 Մասնագիտական կրթության բոլոր ոլորտներում առկա մարտա-
հրավերները և հիմնախնդիրների լուծման անհրաժեշտությունը պահան-
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ջում են, որ բուհի ուսանողը մասնագիտական պատրաստության գործըն-
թացում իրեն դրսևորի որպես ինքնակառավարվող սուբյեկտ, զարգացնի 
իր հաղորդակցական, կազմակերպչական կարողություններն ու հմտու-
թյունները և այդ գործընթացը որպես գերակա արժեք ընկալելով՝ 
արժևորի իր սեփական դերը, գիտակցի իր ուսումնառության նպատակ-
ները, օժտված լինի անդրադարձականությամբ։ Վերջինիս իրացման 
համար կարևորվում է տարիքային և անհատական առանձնահատկու-
թյունների հաշվառումը, որը ենթադրում է ուսանողների ուսումնական 
դրդապատճառների, մտավոր ներուժի, ստեղծագործական ընդունակու-
թյունների հաշվառում: Այդ գործընթացում դասվանդողների և ուսանող-
ների փոխազդեցությունը պետք է դիտարկել անձնակենտրոն մոտեցման 
համաշարում։ 

 Հայտնի է, որ ուսումնառության առաջին շրջանում ուսանողների՝ 
բուհին հարմարակումը ուղեկցվում է հանրային, ուսումնական, հոգեբա-
նական բնույթի մի շարք դժվարություններով, որոնք կրում են օբյեկտիվ և 
սուբյեկտիվ բնույթ, և որի հաղթահարման համար այդ գործընթացը 
կառավարող բոլոր սուբյեկտներին անհրաժեշտ են ոլորտին վերաբերող 
համակարգված գիտելիքներ և մասնագիտական գիտակություններ։ 
Այնուհանդերձ, ինչպես նկատում է Ա. Ն. Լեոնտևը, դժվարությունները, 
անհաջողություններն ու խոչընդոտները, տարբեր ոլորտներում սեփա-
կան ուժերի փորձարկումը այն հետադարձ կապն են, որի հիման վրա 
զարգանում է անձի «ես» հայեցակարգը, ձևավորվում է նրա կենսափի-
լիսոփայությունը։ Մարդը սկսում է գիտակցել ոչ միայն իր կարողություն-
ները, մասնագիտական հետաքրքրությունները, արժեքային կողմնորո-
շումները, այլև նրա մեջ աստիճանաբար ձևավորվում են կյանքում 
անսպասելի շրջադարձերը հաղթահարելու, դժվար իրավիճակներում 
լուծում գտնելու կարողությունները, այսինքն` այն, ինչ կոչվում է հանրա-
հոգեբանական և կենսական կայունություն [3, 230-245]:  

    
ՈւսանողՈւսանողՈւսանողՈւսանող----դասախոս փոխգործակցությունըդասախոս փոխգործակցությունըդասախոս փոխգործակցությունըդասախոս փոխգործակցությունը    

 Բուհում ուսանողների և դասավանդողների փոխներգործության և 
նեղխմբակային համագործակցության, համաստեղծագործության ձևերի 
կատարելագործումն արդիական հիմնախնդիր է, որին հոգեբանաման-
կավարժական գրականության մեջ բազմաթիվ ուսումնասիրություններ 
են նվիրված։ Դասավանդողների և ուսանողների փոխներգործությունը 
նպատակաուղղված, կազմակերպված, կառավարվող գործընթաց է, որն 
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ուղղված է սովորողների անձի գործունության դրսևորմանը, մասնագի-
տական դրդապատճառների ձևավորմանը, հետաքրքրությունների ու 
պահանջմունքների բացահայտմանը, որը և մենք դիտարկում ենք որպես 
անձնակենտրոն մոտեցման առանձնահատկություններից մեկը։ 

Բարձրագույն դպրոցի կրթական գործընթացը ըստ էության հան-
րային փողազդեցության յուրօրինակ համակարգ է, որի մասնակիցները 
հանդես են գալիս որպես այդ գործընթացի սուբյեկտներ, որոնք ունեն 
ուսումնամասնագիտական ընդհանուր և համատեղ գործունեության 
նպատակներ, որոնք անձի մեջ դրական փոփոխությունների ազդակ 
կարող են լինել՝ ապահովելով նրա ներդաշնակ համակեցությունը հան-
րամշակութային նոր միջավայրում, որտեղ էական նշանակություն է ձեռք 
բերում դասավանդող-ուսանող փոխազդեցությունների բնույթը, որի 
արդյունավետությունը մեծապես պայմանավորված է դասավանդողի 
մասնագիտական գիտակության բարձր մակարդակով և դյուրինացնող 
գործառույթի իրականացմամբ։ 

Ուսումնադաստիարակչական գործընթացի սուբյեկտների փոխազ-
դեցության հիմնախնդրի լուծումը, ըստ Վ. Ի. Անդրեևի, պայմանավորված 
է դաստիարակչական համակարգի նպատակներով, գործոններվ, անձ-
նակենտրոն կրթության սկզբունքներով [4]:  

 Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ այսօր դասավանդող-
ների և ուսանողների փոխգործակցությունը միշտ չէ, որ իրականանում է 
անձնակենտրոն մոտեցման համատեքստում։ Հաճախ լիարժեքորեն չի 
ընթանում փոխգործակցությունը, և լիովին չեն դրսևորվում հաղորդա-
կցումը, երկխոսությունը, փոխըմբռնումը, այնինչ ակնհայտ է այն հանգա-
մանքը, որ ուսանողները ոչ միայն գործնական, այլ նաև անձնային 
հաղորդակցման պահանջմունք ունեն։  

 Աներկբա է, որ ժամանակակից դասավանդողը ոչ միայն տեղեկատ-
վություն հաղորդողի և դաստիարակողի գործառույթ է իրականացնում, 
այլև խորհրդատուի, աջակցողի, ուղղորդողի դեր կատարում՝ նպաս-
տելով ուսանողների անձի հանրայնացմանը, մասնագիտական գիտա-
կությունների զարգացմանը, ստեղծագործական, հետազոտական ներ-
ուժի բացահայտմանը։ Այս պարագայում առանձնահատուկ նշանակու-
թյուն են ձեռք բերում դասավանդողի մասանգիտական գիտակությունն 
ու դյուրինացնող գործառույթների իրացումը՝ ուղղված բուհի հանրամշա-
կութային միջավայրում ուսանողների հոգեբանական հարմարակմանը։  
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ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    
 Կրթական գործընթացի սուբյեկտների փոխներգործությունը արդ-

յունավետ կարող է ընթանալ, այն դեպքում, երբ այն ունի զարգացող 
բնույթ, խթանում է փոխգործակցող սուբյեկտների անձնային գործունու-
թյունը և միտված է նրանց հոգեբանական և հանրամշակութային պա-
հանջմունքների բավարարմանն ու դրդապատճառների ձևավորմանը։  
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личностно-ориентированный подход, субъекты процесса обучения, 
адаптация, профессиональная подготовка, компетенция     

В статье представлены факторы, способствующие решению проблем 
системы высшего образования, которые, по сути, обеспечат естественное и 
гармоничное развитие системы высшего образования: 

▪ применение информационных и коммуникационных технологий, 
▪ инновационные процессы, в частности внедрение системы элек-
тронного и дистанционного обучения, 

▪ расширение электронной системы библиотечных информационных 
ресурсов, 

▪ обеспечение научно-образовательной и социально-культурной раз-
вивающей среды для эффективности профессиональной подготовки 
в вузе, которая предоставляет широкие возможности для формиро-
вания личностных и профессиональных качеств студента, 

▪ реализация парадигмы личностно-ориентированного образования, 
▪ применение новых форм, методов организации обучения, новейших 
педагогических технологий, новых курсов. 

Представлена характеристика особенностей личностно-ориентиро-
ванного образования в педагогическом вузе: 

▪ социально-психологическая адаптация и интеграция учащихся в 
социально-культурную среду вуза, 

▪ эффективность новых форм и средств взаимодействия преподава-
теля и студента, важной составляющей которого является профес-
сиональная компетентность преподавателя и его фасилитационная 
функция, 

▪ рефлексивность преподавателей и студентов-субъектов образова-
тельного процесса, 

▪ педагогическое содействие научно-исследовательской и творческой 
деятельности студентов.  
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The article illustrates the factors contributing to the solution of problems 
of the higher education system, which, in essence, will ensure regular and 
harmonious development of the higher education system: 

▪ application of information and communication technologies; 
▪ innovation processes, in particular, introduction of e-learning and 
distance learning system; 

▪ expansion of the electronic system of library information resources; 
▪ provision of a scientific-educational and socio-cultural developmental 
environment for the efficiency of professional training at the university, 
which provides wide opportunities for the development of a student’s 
personal and professional qualities; 

▪ implementation of the paradigm of self-centered education; 
▪ application of new ways and methods of teaching, latest pedagogical 
technologies, new courses. 

Below we present the peculiarities of self-centered education in a 
pedagogical university: 

▪ socio-psychological adaptation of students and integration into the 
socio-cultural environment of the university; 

▪ efficiency of new ways and methods of teacher-student interaction, the 
vital component of which is the professional competence of the lecturer 
and his/her facilitation function; 

▪ reflexivity of the subjects of the educational process – lecturers and 
students; 

▪ pedagogical support to students’ research and creative activities. 
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