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Գնահատականի ռիսկային ազդեցություննԳնահատականի ռիսկային ազդեցություննԳնահատականի ռիսկային ազդեցություննԳնահատականի ռիսկային ազդեցությունն    
անձի ձևավորման և զարգացման վրաանձի ձևավորման և զարգացման վրաանձի ձևավորման և զարգացման վրաանձի ձևավորման և զարգացման վրա    

    Բաղդասարյան ԼիլիթԲաղդասարյան ԼիլիթԲաղդասարյան ԼիլիթԲաղդասարյան Լիլիթ    
    
Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. գնահատական, չափանիշ, արժևորում, ռիսկ, անհա-

տական գիտակցություն, ընթացիկ գնահատում, ուսուցանող գնահատում, գնա-
հատման ձևեր, ռուբրիկ 

Համաշխարհային արդի զարգացումներն իրենց անմիջական ներգործու-
թյունն են ունենում կրթական համակարգերի վրա` առաջադրելով տարատեսակ 
խնդիրներ: 

Մատաղ սերնդի լավագույն կրթության, այն արդյունավետ նախապատ-
րաստման և իրականացման հիմնախնդիրները բոլոր ժամանակներում էլ հուզել 
են մտածողներին: Այսօր կրթական գործընթացում գերակա խնդիր է դարձել ան-
ձի հոգեբանական, բարոյական, մտավոր, ֆիզիկական առողջության պահպանու-
մը: Այս առումով առկա են մի շարք բացասական գործոններ, որոնք խաթարում 
են անձի բնականոն և առողջ ապրելակերպը: Անհրաժեշտ է քննության առնել 
մասնավորապես «գնահատականը»` որպես բացասական գործոն, որպես անձի 
առողջական վիճակի վտանգ:  

Ըստ բառարանային (Է. Դ. Աղայան «Արդի հայերենի բացատրական բառա-
րան») բացատրությունների՝ «գնահատականը» սովորողների առաջադիմությունը 
որոշող չափանիշ է, կարծիք: Այն՝ որպես փիլիսոփայական կատեգորիա, որոշա-
կի վերաբերմունք է ստեղծում մարդկային գործունեության, նրա վարքի, դրանց 
նշանակության նկատմամբ բարոյական սկզբունքներին և որոշակի նորմերին 
համապատասխան:  

Գնահատականը գնահատման արդյունքն է: Անհրաժեշտ է տարբերակել 
«գնահատում», «գնահատական» հասկացությունները: «Գնահատել» նշանակում է 
արժևորել, որակել, կարծիք հայտնել, իսկ «գնահատականը» նիշ է, թիվ, սահման, 
մակարդակ: Ե. Վ. Բանշիկովնան գրում է. «Թվանշանն աշակերտների գիտելիքնե-
րի մակարդակի չափանիշն է` սահմանված պետական ձևաչափերով: Գնահա-
տումը սովորողի ստեղծագործական գործունեության, ներուժի, ձգտումների բա-
ռացի որակավորումն է: Թվանշանը բխում է գնահատումից, և այդ իսկ պատճա-
ռով գնահատումը պետք է ուղղորդի թվանշանին, այլ ոչ թե հակառակը» [11]: 

Գնահատման հիմնական նպատակն է սովորողի գիտելիքների մակարդակի, 
կարողությունների ու հմտությունների տիրապետման ստուգումը, արժեքային 
որակների ձևավորման ապահովումը և դրանց հիման վրա ուսումնական գործըն-
թացի արդյունավետության, ուսումնական որակի բացահայտումն ու վերահսկու-
մը [9]: 

Գնահատումը նպաստում է նաև սովորողի ինքնահաստատմանը և ինքնա-
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զարգացմանը[13]: 
Գնահատել նշանակում է սահմանել ինչ-որ բանի մակարդակը, աստիճանը 

կամ որակը [4;53]: Գնահատականի միջոցով ուսուցիչն արժևորված հարաբերու-
թյուններ է ստեղծում իր և աշակերտների միջև: Նա գնահատականի միջոցով 
ձևավորում և խմբավորում է աշակերտների հարաբերությունը, ինչի շնորհիվ 
ուսուցիչը բարոյական և գեղագիտական դիրքորոշում է տալիս աշակերտներին: 
Գնահատականի դերն այն է, որ արժևորման մակարդակով վերաբերմունք է 
ստեղծում աշակերտի նկատմամբ:  

Դժվար չէ ենթադրել, որ գնահատականը կարող է լինել ինչ-որ չափ օբյեկ-
տիվ, հիմնավորված, թափանցիկ, արդարացի, կարող է լինել նաև խիստ սուբյեկ-
տիվ: Մարդկային գործոնը, նրա աշխարհայացքն ու սուբյեկտայնությունը մշտա-
պես առկա են, հետևաբար գնահատականները հարաբերական են: Գնահատելու 
համար անհրաժեշտ է նաև տիրապետել այդ արվեստին: Շատ հաճախ անհամա-
պատասխան գնահատականը ծնում է հիասթափություն և վիրավորանք` բացա-
սաբար ազդելով անձի «ես»-ի վրա, խաթարելով նրա առողջական վիճակը: Հայտ-
նի է վալեոլոգիա (հունարեն «valeo» բառից է, որ նշանակում է առողջություն, 
առողջ լինել1) գիտությունը՝ որպես անձի առողջության և առողջության պահպան-
ման մասին գիտություն: «Կրթության համակարգում վալեոլոգիայի նպատակը 
սեփական անձի նկատմամբ վերաբերմունքի ձևավորումն է` որպես զգացմուն-
քային, սոցիալական նշանակությամբ օժտված, առանձնահատուկ էակի, որն ապ-
րում է աշխարահաստեղծման օրենքներով» [2;3]: 

Սովորողների առողջության անվտանգության, ապահովության հետ կապ-
ված խնդիրների կարգավորումը վալեոլոգիայի հիմնական խնդիրն է [7;34]: Հայտ-
նի են առողջության վրա ազդող մի շարք գործոններ` սոցիալական, մանկավար-
ժական, բժշկական, էկոլոգիական և այլն: Ն. Մոխնաչը գրում է. «Ուսումնական 
գործունեության ընթացքում երեխաների մեծամասնությունը կորցնում է իր 
առողջությունը և հետագա կյանք մուտք են գործում թուլացած առողջությամբ» 
[8;67]: Այս աոումով շատ գիտնականներ, մանկավարժներ փորձել են լուծել 
խնդիրներ, որոնք ազդում են երեխայի առողջության վրա: Լուծման եղանակներից 
մեկն էլ առանց գնահատականի ուսուցման գործընթացի իրականացումն էր` 
նպատակ ունենալով երեխային ազատել հոգեբանական, բարոյական, մտավոր 
տանջանքներից, մտահոգություններից: 

Առանց գնահատականի ուսուցման գաղափարն իր զարգացումն է գտել    
19–րդ դարի վերջին և 20-րդ դարի սկզբին: Այդ ժամանակամիջոցում առավել մեծ 
ուշադրություն էր դարձվում անձի հետաքրքրությունների, ինքնուրույնության, 

                                                                 
1 Առաջին անգամ այս եզրն օգտագործել է Ի. Ի. Բրեխմանը 1982 թ.-ին: Անհատի, ընտա-

նիքի, կոլեկտիվի բնակչության, էթնոսի  առողջության խնդիրները գտնվում են բազմաթիվ  
գիտակարգերի, հասարակական և պետական ինստիտուտների ուշադրության կենտրո-
նում, հետևաբար վալեոլոգիան ինտեգրատիվ գիտակարգ է [5;12]: 
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ստեղծագործական մտածողության, նախաձեռնողականության զարգացմանը: 
Միավորային գնահատմանը դեմ էին շատ մտածողներ: Ի.Ֆ.Ռաշևսկին ասում էր. 
«Մի՞թե դուք կարծում եք, որ միայն ձեր նշանակած միավորների միջոցով է, որ 
երեխաներն իմանում են, թե ինչպես են իրենք սովորում, բոլոր դպրոցականներն 
էլ դա ուսուցչից լավ են հասկանում, նրանք բոլորից լավ գիտեն, թե ինչի են իրենք 
արժանի...Նրանց համար կարևոր է, թե ինչ եք դուք իրենց նշանակում: Նրանք 
իրենց ճակատագիրը տեսնում են ձեր ձեռքերում, դրա համար էլ նրանք բոլորը 
մտածում են՝ ձեզնից բարձր միավորներ ձեռքբերելու մասին, և ոչ թե լավ սովորե-
լու: Շատ օգտակար կլիներ, որ ուսումնական հաստատություններն աշխատեին 
առանց գնահատականներ նշանակելու» [6;72]: 

Ե.Ս.Վոլկովը համարում էր, որ միավորները նշաններ են, որոնք անհրաժեշտ 
են ուսուցիչներին, կազմակերպիչներին, փոխտնօրեններին, մանկավարժական 
խորհրդին, և դրանք ընդհանրապես անպիտան են ու վնասակար, եթե ընկնում են 
երեխաների ձեռքը [6;74]: 

Վրացի մեծ մանկավարժ, հոգեբան Շ.Ա.Ամոնաշվիլու մեթոդական հիմնա-
կան մոտեցումներից է առանց գնահատականների ուսուցմամբ երեխաների մոտ 
գնահատման և ինքնագնահատման կարողությունների ձևավորումը:  

1918 թվականի մայիսի 31-ի ՌՍՖՍՀ Լուսժողկոմատի «Գնահատականը հա-
նելու մասին» որոշման համաձայն՝ փորձ արվեց հանել գնահատականներն 
ուսումնական գործընթացից, լայնորեն կիրառվեցին ինքնավերահսկման տարբեր 
ձևեր, մասնավորապես թեստային առաջադրանքներ [4;17]: Սակայն կարճ ժամա-
նակ անց դարձյալ սկսեցին սովորողների գիտելիքների ընթացիկ և պարբերական 
հաշվառումը: Խորհրդային ժամանակաշրջանում սովորողների գիտելիքների 
հաշվառումը կատարվում էր հինգբալային համակարգով: 

Հետագայում (2008թ.) ՀՀ հանրակրթական ուսումնական հաստատություն-
ների սովորողների գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների ընթացիկ 
ստուգումն ու գնահատումը սկսեց իրականացվել 10-միավորային սանդղակով, 
որը պիտի նպաստեր ուսուցման գործընթացի բարելավմանը:  

Համաձայն կրթական բարփոխումների և ռազմավարության` բացի 10-միա-
վորային համակարգից՝ ուսումնական գործընթացում պիտի կիրառվեր նաև գնա-
հատման որակական եղանակներ` բնութագրային և ստուգարքային: Այս կա-
պակցությամբ պետք է ավելացնել, որ գնահատման որակական եղանակները, 
մասնավորապես՝ բնութագրային գնահատումը պետք է ավելի լայն կիրառում 
ստանար, քան միավորայինը, քանի որ բնութագրելիս ընտրում ենք բառաշարք, 
ձևակերպում մտքեր, որոնք ավելի կողմնորոշիչ են երեխայի հետագա զարգաց-
ման, շտկման, ուղղորդման համար, իսկ միավորը պարզապես թիվ է, որն ընդ-
գծում է սահման, կոնկրետ մակարդակ: Հաճախ նույն թիվն են ստանում երկու, 
երեք աշակերտներ, սակայն չեն զանազանում իրենց տարբերությունները, մեկը 
բավարարվում է այդ արժեքով, մյուսն ընկնում է մտածմունքների մեջ, մեկն էլ չա-
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րությամբ է լցվում անարդար վերաբերմունքի համար: Այս լաբիրինթոսային 
մտավոր և հոգեբանական վիճակը բացասաբար է ազդում երեխայի առողջության 
վրա:  

Համաձայն հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների սովորող-
ների ընթացիկ գնահատման մեթոդաբանության` առաջին դասարանում ընթա-
ցիկ և ամփոփիչ գնահատականներ չեն նշանակվում: Ընթացիկ գնահատումը կա-
տարվում է բնութագրման միջոցով, իսկ տարեկան ամփոփիչ գնահատման նպա-
տակով կազմվում է յուրաքանչյուր սովորողի աճի բնութագիր, որի ձևը, լրացման 
և սովորողների ծնողներին տեղեկացման կարգը սահմանվում է նախարարու-
թյան կողմից: Միավորներով և ստուգարքային գնահատումը կիրառվում է՝ սկսած 
երկրորդ դասարանից: Այս կապակցությամբ հարկ է նշել, որ (ինչպես վկայում է 
Ֆրանսիայի, Ֆինլանդիայի և մի շարք այլ առաջավոր երկրների փորձը) նպատա-
կահարմար է տարրական դպրոցում ընդհանրապես գնահատականներ չնշա-
նակվեն. դեռ ավելին` բացառվեն քննությունները: Հաշվի առնելով կրտսեր դպրո-
ցականի տարիքային առանձնահատկությունները` անհամապատասխան գնա-
հատականը ռիսկային («ռիսկը» որևէ բանի հնարավոր վտանգն է, կորուստ) ազ-
դեցություն է ունենում անձի ձևավորման ու զարգացման վրա, վնասում երեխայի 
հոգեկան, ֆիզիկական, մտավոր առողջությունը: 

Հանրակրթության պետական չափորոշչում գրված է, որ տարրական կրթու-
թյան հիմնական նպատակներից է սովորողի «բարոյահոգեբանական, հայրենա-
սիրական, գեղագիտական, էկոլոգիական և ֆիզիկական դաստիարակությունը և 
առողջ ապրելակերպի հիմքերի արմատավորումը» [10; 3]: Այստեղ մատնացույց է 
արվում կրտսեր դպրոցականի համակողմանի և ներդաշնակ դաստիարակու-
թյունն ու առողջության պահպանման կարևորությունը: 

«Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների սովորողների ընթա-
ցիկ գնահատման մեթոդաբանություն» նորմատիվային փաստաթղթում նշվում է 
նաև, որ տարրական դպրոցն ավարտողն ուսումնական տարվա վերջին լրացնում 
է հատուկ մշակված հարցարան, որը հնարավորություն է ընձեռում պարզելու 
ուսումնական գործընթացի արդյունքում նրա ձեռք բերած գիտելիքները, կարո-
ղություններն ու հմտությունները, ինչպես նաև մտագործունեության մակարդա-
կը: Այս ստուգումների արդյունքներն ունեն միայն տեղեկատվական բնույթ: 
Ցավոք, մեր օրերում այդ գործընթացը վերածվել է ծանր հոգեբանական ճնշումնե-
րով, վախերով ու լարվածությամբ ուղեկցվող քննության: 

Սովորողի ուսումնառության իրական պատկերը ստանալու նպատակով 
անհրաժեշտ է կիրառել և համադրել ստուգման տարբեր ձևեր ու տեսակներ [3;2]: 
Առաջնահերթ կարևորություն ունի ուսուցանող կամ ձևավորող գնահատումը: 
Ուսուցանող գնահատման ժամանակ սովորողներն ուսուցչի օգնությամբ, ինքնա-
գնահատմամբ ու փոխադարձ գնահատումների միջոցով պարզում են տվյալ 
ուսումնական նյութի յուրացման ընթացքի արդյունքները և իրենցից յուրաքանչ-
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յուրի առաջադիմության իրական պատկերը:  
Ուսուցանող (ձևավորող) գնահատումն իրականացվում է առանց գնահատա-

կանը գրանցելու և սովորաբար ուղեկցվում է ուսումնական առաջադրանքի կա-
տարման կամ նյութի յուրացման վերաբերյալ ուսուցչի կողմից սովորողին արված 
առաջարկություններով, դիտողություններով և կամ մեկնաբանություններով [3;5]: 

Հայտնի փաստ է և մեկնաբանության կարիք չունի, որ սովորողների մեծ մա-
սը սովորում է գնահատականի համար, մինչդեռ սովորելը պիտի այլ իմաստ կրի, 
սովորողը պիտի գիտակցի գիտելիքի, կարողությունների և հմտությունների դերն 
իր կյանքը ճիշտ կազմակերպելու և ապրելու համար:  

Մենք խորապես համոզված ենք, որ տարրական դպրոցում սովորողների գի-
տելիքների, կարողությունների, հմտությունների վերահսկողությունն առանց 
գնահատականի իրականացնելու, փոխարենը երեխայի աճը, ուժեղ և թույլ կողմե-
րը, հաջողություններն ու վրիպումները բնութագրելու դեպքում չի խաթարվի երե-
խայի ինքնակայացման, ինքնահաստատման բնականոն ընթացքը: Այն փաստը, 
որ սովորողը դեռ խնդիրը չի կարողանում լուծել, հիմք չէ դատողություններ անե-
լու նրա մտավոր ընդունակությունների մասին, կամ եթե դեռ չի կարողանում 
հստակ վերարտադրել, կառուցել բանավոր խոսք, արագ կողմնորոշվել, հստակ 
պատասխանել, ուրեմն սովորողը թույլ աշակերտ է: Անհամապատասխան գնա-
հատականն ազդում է սովորողի ինքնագնահատականի վրա (թերագնահատում, 
գերագնահատում): Կրտսեր դպրոցական տարիքում սովորողները ձեռք են բե-
րում տարրական գիտելիքներ, ինքնադրսևորման, ինքնարտահայտման, ինքն-
իրացման փորձեր են անում, սակայն դեռևս չեն կարողանում ամբողջությամբ 
դրսևորել իրենց ներուժը, հետևաբար վաղ է կարծիք արտահայտել և որոշել սովո-
րողի առաջադիմության մակարդակը: Կրտսեր դպրոցական տարիքում անձի 
ինքնագնահատականը ձևավորվում է ուսուցչի գնահատականի ազդեցության 
ներքո: Երեխաները մեծ ուշադրություն են դարձնում, թե ինչպես են մեծահասակ-
ները գնահատում իրենց հնարավորությունները: Այն երեխան, որն ուսումնական 
գործընթացի սկզբում ունեցել է դժվարություններ և ցածր է գնահատվել, կարծում 
է, որ ամբողջ կյանքում այդպես էլ պիտի շարունակվի, և հակառակը, ով հաջողու-
թյուններ է ունեցել, սպասում է, որ մշտապես իրեն հաջողությունը պիտի ուղեկցի:  

Գնահատականը բացասական ազդեցություն ունի նաև դեռահասության և 
ավագ դպրոցական տարիքում: Այն ազդում է անձի ինքնակայացման վրա, նրա 
սոցիալական դիրքի ու տեղի վրա [12]: Բացասական երևույթ է նաև, երբ գիտելիք-
ների, կարողությունների և հմտությունների գնահատականում ամփոփվում է սո-
վորողի վարքը` ազդելով նրա ուսումնական առաջադիմության վրա: Դեռահա-
սության և ավագ դպրոցական տարիքում այդ փաստը խոր հիասթափություն է 
ծնում: 

Ինչ խոսք, «վերահսկողությունն ունի կարևոր կրթական ու զարգացնող նշա-
նակություն: Այն նպաստում է ուսուցչի կողմից դպրոցականների համակողմանի 
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ուսումնասիրությանը, գիտելիքները, կարողություններն ու հմտությունները խո-
րացնելուն և կատարելագործելուն, աշակերտների իմացական հետաքրքրու-
թյունները զարգացնելուն» [1;124]: Սակայն ավելի շուտ վերահսկողությունը 
պետք է ուսուցչի համար աշխատանքը պլանավորելու, փոփոխություններն ար-
ձանագրելու, նպատակին հասնելու աստիճանը պարզելու, արդյունքը փաստելու 
միջոց լինի: Այս դեպքում տեղին է բնութագրային գնահատումը, որն ավելի շուտ 
տեղեկատվական բնույթ է կրում ինչպես ուսուցչի, այնպես էլ ծնողի և շահագրգիռ 
մարդկանց համար: 

    
Ուսուցման գործընթացի վերահսկման ճանապարհային քարտեզըՈւսուցման գործընթացի վերահսկման ճանապարհային քարտեզըՈւսուցման գործընթացի վերահսկման ճանապարհային քարտեզըՈւսուցման գործընթացի վերահսկման ճանապարհային քարտեզը    

    
 
Առաջարկում ենք տարրական դպրոցում ուսուցման գործընթացի վերա-

հսկողության նպատակով կիրառել միայն բնութագրային գնահատման ձևեր, օրի-
նակ` ռուբրիկ: 

Ռուբրիկը գնահատման հնար է, ձև, որը հնարավորություն է տալիս հստակ 
գնահատել նախօրոք սահմանված չափանիշների միջոցով2: Այն սանդղակ է, որի 
միջոցով արտահայտվում է աշակերտի առաջընթացը (գիտելիքի յուրացման աս-
տիճանը, առաջադրանքի կատարման որակը, հմտությունները, և այլն)՝ ըստ սահ-
մանված չափանիշների: Չափանիշների ցանկն այն որակներն (բաժիներն) են, 
որոնք կարևորվում են տվյալ գործընթացը գնահատելիս: 

                                                                 
2 «Ռուբրիկ» բառը ծագել է լատիներեն «rubrica» (կարմիր կավ) բառից: Նախկինում 

կարևոր բառերը գրվում էին կարմիր կավով: «Ռուբրիկ» բառի հայերեն համարժեքներն են 
«գնահատման սանդղակ» կամ «սյունակաշար»: 
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Ռուբրիկում սահմանվում են չափանիշներին բավարարելու մի քանի մա-
կարդակներ: Յուրաքանչյուր մակարդակին բավարարելու պահանջները շարա-
դրվում են պարզ, մատչելի ձևով:  

Տվյալ հոդվածով նպատակ ունեինք բոլոր մտածողների, գիտնականների, 
մանկավարժների ուշադրությունը կրկին կենտրոնացնելու կրթական գործընթա-
ցում մատաղ սերնդի հոգեբանական, բարոյական, մտավոր, ֆիզիկական առող-
ջության պահպանման վրա` անմասն չթողնելով գնահատականի բացասական 
ազդեցությունը, որը որպես անհատի կարծիք վնասում է անձի ձևավորման և 
զարգացման առողջ ընթացքը: 
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В статье рассматривается вопрос сохранения психологического, нравствен-
ного, интеллектуального, физического здоровья личности в образовательном 
процессе. И в этом контексте подчеркивается роль оценивания, которое может 
быть как положительным, так и отрицательным. Особо подчеркивается негативное 
воздействие оценки и предлагаются формы и методы оценивания, которые, по 
нашему мнению, будут вне зоны риска, как например: безотметочное обучение, 
оценочное суждение и так далее. 

 
 
 

    
Risk Impact of GradeRisk Impact of GradeRisk Impact of GradeRisk Impact of Grade    

    on Personality Formation and Developmenton Personality Formation and Developmenton Personality Formation and Developmenton Personality Formation and Development    
Baghdasaryan LilitBaghdasaryan LilitBaghdasaryan LilitBaghdasaryan Lilit    

SummarySummarySummarySummary    
Key wordsKey wordsKey wordsKey words: grade, criterion, system of values, risk, individual consciousness, 

teaching assessment, assessment forms, rubric. 
The article is concerned with the problems of psychological, moral, mental and 

physical health protection of the individual in the education process. In this context the 
role of assessment, which can be both positive and negative, is emphasized. The article 
highlights the negative impact of grades and suggests forms and methods of assessment, 
which, in our opinion, won’t be at risk, such as teaching without grades, evaluative 
judgment, etc. 


	BOOK-A-Prak-28.11.17
	267-361


