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Ներառական կրթության կազմակերպման Ներառական կրթության կազմակերպման Ներառական կրթության կազմակերպման Ներառական կրթության կազմակերպման 
հիմնախնդիրները հանրակրթական դպրոցումհիմնախնդիրները հանրակրթական դպրոցումհիմնախնդիրները հանրակրթական դպրոցումհիմնախնդիրները հանրակրթական դպրոցում    

ՀովհաննիսյանՀովհաննիսյանՀովհաննիսյանՀովհաննիսյան    ՆարեՆարեՆարեՆարե        

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր....    կրթության առանձնահատուկ պայման-
ներ, կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող 
երեխաներ, ախտորոշում, մանկավարժահոգեբանական աջակցող 
թիմ, հասարակություն, իրավունք, աջակցություն, խոչընդոտ, 
ուսուցման գործընթաց 

ՀՀ-ում ներառական կրթության արմատները գալիս են դեռևս 
1990-ական թվականներից, երբ Հայաստանն ընդունեց միջազգա-
յին և տեղական մի քանի կարևոր փաստաթղթեր, որոնք նպաստե-
ցին երկրում ներառական կրթության քաղաքականության մշակ-
մանն ու ներդրմանը։ Այն ավելի ընդլայնվեց 2001-ին «Հույսի 
կամուրջ» ՀԿ-ի ջանքերով, իսկ 2005 թվականին «Կրթության 
առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց կրթու-
թյան մասին» ՀՀ օրենքի ընդունմամբ ներառական կրթությունը 
դարձավ պետական քաղաքականություն: Համընդհանուր ներա-
ռական կրթության անցումը կատարվեց 2014-ից «Հանրակրթու-
թյան մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կա-
տարելու մասին ՀՀ օրենքի ընդունումով:    

Հանրակրթության ոլորտ մուտք գործեց մի հասկացություն, 
որը առաջին հայացքից պարզ, բայց միևնույն ժամանակ բավակա-
նին դժվարին գործընթաց էր լինելու՝ փորձելով կրթությունը հա-
սանելի և մատչելի դարձնել բոլորի համար: 

«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի 2.1 մասի 
համաձայն՝ «Հայաստանի Հանրապետությունը համընդհանուր նե-
րառական կրթությունը հռչակում է որպես յուրաքանչյուր երեխայի 
կրթության իրավունքի ապահովման երաշխիք: Ներառական 
կրթության քաղաքականությունը նպատակաուղղված է յուրա-
քանչյուր երեխայի կրթության մատչելիության, հավասար մաս-
նակցության հնարավորության և որակի ապահովմանը» [4]:  

Այստեղ առաջանում են մի շարք հարցեր. որքանո՞վ էր 
դպրոցը պատրաստ` ընդունելու մարմնական և մտավոր խնդիր-
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ներ ունեցող երեխաներին, ունե՞ր համապատասխան պայմաններ, 
պատրաստված մասնագետներ և հնարավորություններ, լիարժեք 
կարո՞ղ է ապահովվել ԿԱՊԿՈՒ երեխաների կրթություն ստանա-
լու իրավունքը, և խոր խնդրով երեխաներն ինչպե՞ս կընդգրկվեին 
ուսուցման գործընթացին, որքանո՞վ էր ուսուցիչը պատրաստ` 
իրականացնելու ուսուցման գործընթացը, ինչպիսի՞ն էր վերաբեր-
մունքն այդ երեխաների նկատմամբ, արդյո՞ք հաշմանդամ երե-
խայի ծնողը ցանկություն ուներ դուրս գալու իր «անձնական» 
տարածքից, և վերջում՝ արդյունավետության տեսանկյունից որքա-
նո՞վ էր տեսանելի և չափելի արդյունքը: 

Սրանք խնդիրներ են, որոնց հետ դեռևս առնչվում են ներառա-
կան կրթություն իրականացնող դպրոցներում աշխատող ուսուցիչ-
ները, այլ մասնագետները, խնդիրներ, որոնց լուծումը պահանջում 
է երկարատև աշխատանք: 

Չունենալով այս հարցերի պատասխանները՝ միևնույն ժամա-
նակ, սահմանվում է, որ «մինչև 2022 թվականը՝ Հայաստանի Հան-
րապետության յուրաքանչյուր մարզում գործող առնվազն մեկ, 
Երևան քաղաքում՝ առնվազն չորս հատուկ հանրակրթական ու-
սումնական հաստատություն վերակազմակերպվելու են տարած-
քային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնի» [3]:  
Այս կենտրոնները ուսումնամեթոդական, հոգեբանական և ման-
կավարժական աջակցություն պետք է տրամադրեն աշակերտին, 
նրա ծնողին և դպրոցի մանկավարժահոգեբանական աշխատողին: 

Ներառական կրթությունը, բացառելով երեխաների նկատ-
մամբ խտրականությունը, կրթական համակարգում ապահովում է 
հավասար վերաբերմունք, ստեղծում է հատուկ պայմաններ կրթու-
թյան առանձնահատուկ կարիքներ ունեցող անձանց համար: Սա-
կայն այն արդյունավետ կարող է լինել միայն համապատասխան 
լրացուցիչ միջոցների առկայության դեպքում, որոնք անհրաժեշտ 
են երեխաների կրթությունն ապահովելու համար, և որոնք բացա-
կայում են հանրակրթական դպրոցների մեծ մասում: 

Ինչ ենք հասկանում «կրթության առանձնահատուկ պայման-
ներ» ասելով: Այն ենթադրում է աշակերտի կողմից հանրակրթա-
կան հիմնական ծրագրի յուրացում, համապատասխան հարմա-
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րեցված միջավայրի առկայություն, առարկայական ծրագրերի և 
ուսուցման մեթոդների արդյունավետ կիրառում, ինչպես նաև ման-
կավարժական, հանրային և այլ ծառայությունների տրամադրում: 
Սակայն հարց է առաջանում՝ արդյո՞ք ԿԱՊԿՈՒ աշակերտների 
կողմից տեղի է ունենում հանրակրթական հիմնական ծրագրի 
լիարժեք յուրացում, և կա՞ հարմարեցված միջավայր. երեխա՞ն է 
հարմարվում միջավայրին, թե՞ միջավայրն է հարմարեցվում երե-
խայի կարիքին: Այսինքն՝ դպրոցում սովորող յուրաքանչյուր աշա-
կերտի ընդունակություններին, զարգացման առանձնահատկու-
թյուններին համապատասխան, հանրակրթության պետական չա-
փորոշչով սահմանված արդյունքի ապահովումը իրականացվում է 
լիարժե՞ք, թե՞ ոչ: 

Մեր կողմից կատարված ուսումնասիրությունները փաստում 
են, որ ՀՀ-ում ներառական կրթության քաղաքականությունը դեռևս 
լիարժեք չի իրականացվում, չնայած թղթին ամրագրվածը հիա-
նալի արտացոլում է այն դրույթներն ու պահանջները, որոնք պետք 
է ունենան ներառական կրթություն իրականացնող դպրոցները, և 
որոնց պետք է տիրապետեն այդ դպրոցներում աշխատող մասնա-
գետները: 

Ներառական կրթության հիմնական բովանդակությունը բազ-
մազանության ներառումն է, երբ չկա տարբերություն և խտրական 
վերաբերմունք զարգացման խանգարումներ ունեցող և չունեցող 
երեխաների միջև, երբ բոլորի իրավունքները հավասար են և 
պաշտպանված են` անկախ սեռից, տարիքից, մաշկի գույնից, զբա-
ղեցրած դիրքից և այլն: 

Ներառական կրթությունը ենթադրում է, բացահայտելով յու-
րաքանչյուր երեխայի կարողությունները, մատուցել որակյալ 
կրթական ծառայություններ: Այս տեսանկյունից յուրաքանչյուր, 
այդ թվում՝ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք 
ունեցող երեխայի որակյալ կրթության ապահովումը խոչընդոտող 
գործոններ կարող են լինել իր ընդունակություններին չհամապա-
տասխանող կրթական ծրագրերը, ուսումնական նյութերը, ուսու-
ցիչների վերաբերմունքը, միջավայրի ֆիզիկական անհարմարու-
թյունները (հենաշարժական համակարգի գործառական խանգա-
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րումներ ունեցող երեխաների համար դպրոցում տեղաշարժվելու 
սահմանափակումները) և այլն: Միայն արգելքները վերացնելուց 
հետո երեխայի համար կրթական ծրագրերի մատչելիություն 
կարող է ապահովվել: Հետևաբար ՀՀ-ում յուրաքանչյուր, այդ 
թվում՝ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող 
երեխայի որակյալ կրթության ապահովմանն ուղղված քաղաքա-
կանությունը պետք է նախևառաջ ուղղված լինի միջավայրային 
խոչընդոտների վերացմանը և հավասար հնարավորությունների 
ստեղծմանը:  

Մեր շփումները տարբեր դպրոցների աշխատակիցների հետ 
վկայում են, որ վերոնշյալը իսկապես խնդիր է այժմյան հանրա-
կրթական դպրոցների համար: 

Ուսուցիչները պետք է կարողանան կանխատեսել հնարավոր 
խոչընդոտները, որոնց կարող են հանդիպել աշակերտները 
ուսուցման գործընթացում: Սա նշանակում է ճիշտ գնահատել սո-
վորողի հնարավորությունները՝ դժվարությունները նվազեցնելու 
կամ սովորելու խոչընդոտներից խուսափելու նպատակով: Ծնող-
ներն էլ իրենց հերթին պետք է պայքարեն իրենց երեխայի իրա-
վունքների պաշտպանության համար, որպեսզի նրանք հաճախեն 
նույն դպրոցը իրենց եղբայրների ու քույրերի հետ: Եվ առհասա-
րակ, դպրոցը պետք է պատրաստ լինի` ստեղծելու բոլոր անհրա-
ժեշտ պայմանները երեխայի կարիքները բավարարելու համար: 

Ներառումը միանգամից չի լինում. այն քայլ առ քայլ շարունա-
կական գործընթաց է, որտեղ դպրոցին առնչվող բոլոր մարդիկ 
ունեն իրենց դերերը: 

Ներառական կրթությունն արդյունավետ կազմակերպելու հա-
մար անհրաժեշտ են հետևյալ համակարգային փոփոխությունները. 

▪ Ուսումնական հաստատությունները ֆիզիկապես նախա-
պատրաստել այդ գործընթացի իրականացմանը. ներառական 
կրթություն իրականացնող դպրոցների մեծ մասը չունի ներքին 
հարմարեցվածություն (թեքահարթակները գտնվում են միայն 
դպրոցից դուրս կամ առաջին հարկում, ոչ բոլորն ունեն երեխայի 
կարիքին հարմարեցված սանհանգույցներ, սպորտդահլիճներ), 
կա մասնագիտական պաշարի պակաս:  
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▪ Մշակել ներառական ուսուցման տեսամեթոդական հիմ-
քերը. չկան անմիջական գործունեության արդյունավետ իրակա-
նացման համար անհրաժեշտ մեթոդական ուղեցույցներ (ասպա-
րեզում եղած մի քանի ձեռնարկները բնավ բավարար չեն և չեն 
համապատասխանում մինչ օրս տեղի են ունեցած բազում փոփո-
խություններին): Այս մասում հատուկ ուշադրություն պետք է 
դարձնել մասնագիտական խմբի աշխատանքի բովանդակության 
և ձևատիպարի մշակմանը, ինչպես նաև մանկավարժների նախա-
պատրաստման համակարգի փոփոխություններին: 

▪ Հասարակության շրջանում անհրաժեշտ է ձևավորել դրա-
կան վերաբերմունք ներառական ուսուցման նկատմամբ: 

Վանաձորի ուսուցիչների շրջանում ներառական կրթության 
վերջին վերապատրաստումը տեղի է ունեցել 2017-ին ԿԱԻ Լոռու 
մասնաճյուղի կողմից, իսկ մանկավարժահոգեբանական աջակցող 
թիմի անդամների համար դրանից հետո ևս տարբեր ՀԿ-ների կող-
մից: Դրանից հետո թե՛ գնահատման գործընթացը և ախտորոշման 
մակարդակները, թե՛ ԱՈՒՊ-ները և դրանց լրացման ձևերը փոխ-
վել են: Սակայն ուսուցիչները այդ ուղղությամբ վերապատրաս-
տում դեռևս չեն անցել: Ուսուցիչները կարիք ունեն նաև ԿԱՊԿՈՒ 
աշակերտների հետ աշխատանքի մեթոդական օգնության: 

Ինչ վերաբերում է ախտորոշման ձևակերպմանը, ապա հարկ 
է, ըստ գնահատման, տարբերել հետևյալները. 

1. Ունի կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք՝ 
պայմանավորված տեսողությանտեսողությանտեսողությանտեսողության գործառույթի թեթև, միջին, 
ծանր, խոր խանգարմամբ: 

2. Ունի կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք՝ 
պայմանավորված լսողությանլսողությանլսողությանլսողության գործառույթի թեթև, միջին, 
ծանր, խոր խանգարումամբ: 

3. Ունի կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք՝ 
պայմանավորված շարժողականշարժողականշարժողականշարժողական գործառույթների թեթև, 
միջին, ծանր, խոր  խանգարումմամբ: 

4. Ունի կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք՝ 
պայմանավորված մտավորմտավորմտավորմտավոր գործառույթի թեթև, միջին, 
ծանր, խոր խանգարումմամբ: 
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5. Ունի կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք՝ 
պայմանավորված ձայնի և խոսքիձայնի և խոսքիձայնի և խոսքիձայնի և խոսքի գործառույթների թեթև, 
միջին, ծանր, խոր խանգարումամբ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Տրամագիր 1. Տրամագիր 1. Տրամագիր 1. Տրամագիր 1. ՈւսուցիչներիՈւսուցիչներիՈւսուցիչներիՈւսուցիչների    շրջանումշրջանումշրջանումշրջանում    իրականացրածիրականացրածիրականացրածիրականացրած        
հարցումներիհարցումներիհարցումներիհարցումների    արդարդարդարդյունքյունքյունքյունքներներներներըըըը    

    
Վերլուծելով ստացված արդյունքները` կարող ենք փաստել, 

որ ուսուցիչները ունեն լուրջ վերապատրաստման կարիք, քանի որ 
ընդամենը 36%-ն է կարողացել հստակ նշել աշակերտի որոշակի 
գործառույթի խանգարումը: 

9%-ը օգտագործել է մտավոր հետամնաց արտահայտությունը, 

36%

9%24%

7%

18%

6%

Ինչպիսի՞Ինչպիսի՞Ինչպիսի՞Ինչպիսի՞ խնդիրներովխնդիրներովխնդիրներովխնդիրներով երեխաներերեխաներերեխաներերեխաներ ենենենեն սովորումսովորումսովորումսովորում
ՁերՁերՁերՁեր դասարաններումդասարաններումդասարաններումդասարաններում (ԿԱՊԿՈՒԿԱՊԿՈՒԿԱՊԿՈՒԿԱՊԿՈՒ)

Սահմանել են ախտորոշման ճիշտ ձևակերպումը՝ 36%

Կիրառել են «մտավոր հետամնաց» արտահայտությունը՝ 9%

Խանգարման աստիճանը չեն նշել՝ 24%

Չունեն ԿԱՊԿՈՒ աշակերտ՝ 7%

Չեն տիրապետում երեխայի ստույգ ախտորոշմանը՝ 18%

Նշել են բժշկական ախտորոշումը՝ 6%
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ինչը գիտական շրջանառությունից վաղուց է հանված, և որը, կար-
ծում ենք, անթույլատրելի է մանկավարժի համար: Ամեն մի երեխա 
յուրահատուկ է, և նրա նկատմամբ պետք է ցուցաբերել անհատա-
կան մոտեցում, ուսումնական նյութը հասանելի դարձնել իր կարո-
ղություններին, յուրացման մակարդակին: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Տրամագիր 2. ԿԱՊԿՈՒ աշակերտների հետ տարվող աշխատանքում Տրամագիր 2. ԿԱՊԿՈՒ աշակերտների հետ տարվող աշխատանքում Տրամագիր 2. ԿԱՊԿՈՒ աշակերտների հետ տարվող աշխատանքում Տրամագիր 2. ԿԱՊԿՈՒ աշակերտների հետ տարվող աշխատանքում     
ի հայտ եկող  դժվարություններըի հայտ եկող  դժվարություններըի հայտ եկող  դժվարություններըի հայտ եկող  դժվարությունները    

29%

13%

9%4%

11%

7%

11%

16%

Ի՞նչԻ՞նչԻ՞նչԻ՞նչ դժվարություններդժվարություններդժվարություններդժվարություններ ունեքունեքունեքունեք ՁերՁերՁերՁեր աշխատանքում՝աշխատանքում՝աշխատանքում՝աշխատանքում՝
կապվածկապվածկապվածկապված ԿԱՊԿՈԿԱՊԿՈԿԱՊԿՈԿԱՊԿՈՒՒՒՒաշակերտներիաշակերտներիաշակերտներիաշակերտների հետհետհետհետ

Դժվարություն չունեն՝ 29%

ԿԱՊԿՈՒաշակերտներըխանգարումենդասը, անկառավարելիեն՝13%

Դասարանի թվաքանակը մեծ է՝ 9%

Օգնում են բազմամասնագիտական թիմի անդամները՝ 4%

Նյութի յուրացումը բարդ է՝ 11%

ԿԱՊԿՈՒ աշակերտները պահանջում են հատուկ ուշադրություն՝ 7%

Անտեսվում, տուժում են մյուս աշակերտները՝ 11%

Այլ պատասխան՝ 16%



 
– 120 – 

Ինչպես երևում է 2-րդ տրամագրից, ուսուցիչների 29%-ը չունի 
որևէ դժվարություն ԿԱՊԿՈՒ երեխաների հետ աշխատանքում, 
սակայն, ի հակադրություն դրա, ուսուցիչների մյուս մասն էլ կար-
ծում է, որ ԿԱՊԿՈՒ աշակերտները խանգարում են դասը և անկա-
ռավարելի են, ինչի պատճառով տուժում են նաև մյուս աշակերտ-
ները: Եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ ուսուցիչների մի 
մասը հստակ չի կարողանում սահմանել երեխայի խնդիրը, ապա 
պարզ է դառնում, որ ԿԱՊԿՈՒ աշակերտները կա՛մ անտեսված են 
դասի ժամանակ, կա՛մ աշխատանքի ամբողջ ծանրաբեռնվածու-
թյունն ընկած է ուսուցչի օգնականի և մանկավարժահոգեբանա-
կան աջակցող թիմի անդամների վրա: 

Կարող ենք փաստել, որ ուսուցիչները լիարժեք պատկերա-
ցում չունեն ներառական կրթության համակարգում իրենց անելիք-
ների վերաբերյալ: Վերոնշյալ խնդիրների լուծումը կհանգեցնի նե-
րառական ուսուցման արդյունավետության բարձրացմանը: 

 
ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    

1. «Ներառական կրթության գործիքակազմ» ՀԱՀ ,,Erasmus+ 
INCLUSION,, նախագծի թիմ, Երևան, 2019, 154 էջ:  

2. Victor Finkelstein. Attitudes and Disabled People. GB, 2009, 72 p.  
3. ՀՀ ԿԳՄՍՆ, Ներառական կրթություն 

https://escs.am/am/static/inclusiveeducation?s=edu 
(հասանելի էր 15.11): 

4. http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=150065&m=%27%27&sc=/ 
 (հասանելի էր 15.11): 
5. «Ներառական կրթության ռազմավարություններ», Դասա-

գիրք, Մինեսոթայի համալսարան, Ամերիկայի Միացյալ 
Նահանգներ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական 
մանկավարժական համալսարան, Հայաստանի Հանրապե-
տություն ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի հայաստանյան գրասենյակ 
https://www.unicef.org/armenia/media/3501/file/.pdf, 250 էջ 
(հասանելի էր 15.11): 



 
– 121 – 

Проблемы организации инклюзивного образованияПроблемы организации инклюзивного образованияПроблемы организации инклюзивного образованияПроблемы организации инклюзивного образования    
в общеобразовательной школев общеобразовательной школев общеобразовательной школев общеобразовательной школе        

Оганнисян НареОганнисян НареОганнисян НареОганнисян Наре    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова: : : : особые условия обучения, дети с особыми 
образовательными потребностями, диагностика, группа педагогико-
психологической поддержки, общество, закон, поддержка, барьер, процесс 
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Корни инклюзивного образования в Армении уходят в 1990-е годы, 
когда Армения приняла несколько важных международных и местных 
документов, которые способствовали развитию и реализации политики 
инклюзивного образования в стране. В сферу общего образования вошла 
концепция, которая на первый взгляд была бы простым, но в то же время 
довольно сложным процессом, пытающимся сделать образование 
доступным для всех. Политика инклюзивного образования направлена на 
обеспечение качества доступа к образованию для каждого ребенка, воз-
можностей для равноправного участия. Наше исследование подчеркивает 
необходимость следующих системных изменений: 

- Учебные заведения должны быть физически подготовлены к 
внедрению процесса инклюзивного образования. Большинство школ, 
реализующих инклюзивное образование, не имеют внутренней адаптации, 
не хватает профессиональных ресурсов. 

- Разработать видеометодические основы инклюзивного образования: 
отсутствуют методические указания, необходимые для эффективного 
осуществления практической деятельности. Особое внимание следует 
уделять разработке содержательной модели работы профессионального 
коллектива, а также изменениям в системе педагогической подготовки. 

- В обществе необходимо формировать положительное мнение об 
инклюзивном образовании. 

- Провести серьезную подготовку учителей-предметников. 
Решение вышеперечисленных проблем повысит эффективность 

инклюзивного обучения. 
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The roots of inclusive education in Armenia date back to the 1990s, when 
Armenia adopted several important international and local documents that 
contributed to the development and implementation of inclusive education 
policy in the country. This concept, which has entered the realm of general 
education, at first glance would seem to be a simple but at the same time quite a 
complex process, trying to make education accessible to all. The inclusive 
education policy is aimed at ensuring the quality of access to education for 
every child, the opportunity for equal participation. 

Our research highlights the necessity for the following systemic changes: 
- Educational institutions must be physically prepared to implement the 

process of inclusive education; most of the schools implementing inclusive 
education do not have internal adaptation, there is a lack of professional 
resources. 

- Develop the video-methodological bases of inclusive education: there are 
no methodological guidelines necessary for the effective implementation of 
practical activities. Particular attention should be paid to the development of 
the meaningful model of the work of professional team, as well as to the 
changes in the system of pedagogical training. 

- It is vital to form a positive opinion in society about inclusive education. 
- Conduct a serious training of subject teachers. 
Solving the problems mentioned above will increase the effectiveness of 

inclusive education. 
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