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ՍովորողներիՍովորողներիՍովորողներիՍովորողների    արժեհամակարգիարժեհամակարգիարժեհամակարգիարժեհամակարգի        
ձևավորմանձևավորմանձևավորմանձևավորման    գործընթացիգործընթացիգործընթացիգործընթացի    համալիրհամալիրհամալիրհամալիր    բնույթըբնույթըբնույթըբնույթը    

ՊաՊաՊաՊապիկյանպիկյանպիկյանպիկյան    ԿարինեԿարինեԿարինեԿարինե        
    ՍաֆարյանՍաֆարյանՍաֆարյանՍաֆարյան    ԼամարաԼամարաԼամարաԼամարա        

    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր. արժեհամակարգ, օտար լեզուներ, ազգային արժեքներ, 

կրթակարգ, վերջնարդյունք 
Ժամանակակից հասարակությունն արմատական փոփոխությունների մի 

բարդ շրջան է անցնում: Դա անմիջականորեն ազդում է երիտասարդ սերնդի 
մտածելակերպի, գործելակերպի, հոգեբանության և արժեքային կողմնորոշումնե-
րի վրա: Նա այդ գործընթացների մասնակիցն է, այդ արժեքների ժառանգորդն ու 
կրողը: Նրա առջև ծառանում է նոր ժամանակի պահանջներին համապատաս-
խան վերափոխվելու, կարողությունները զարգացնելու և իրացնելու խնդիրը: 
Ներկայումս կրթությունը վերաճել է մի գործոնի, որը նպաստում է հասարակու-
թյան մեջ մարդու դերի առավել արժևորմանը` զարգացնելով համակեցության, 
հանդուրժողականության, համագործակցության և արժեքային անհրաժեշտ 
որակներ: Կրթական միջավայրի և կրթության բովանդակության արդիականաց-
ման անհրաժեշտությունը պահանջում է ուսուցման ավանդական մոտեցումների 
և մեթոդների վերանայում, կրթության նկատմամբ պետական և հասարակական 
հոգածության արմատական բարելավում:  

Հայաստանի Հանրապետության կրթական համակարգը խորհրդային կրթա-
կան համակարգի ժառանգորդն էր և կազմավորվել էր նրա հենքի վրա: 
Խորհրդային Միությունում միասնական էին կրթական խնդիրները, մեթոդական 
սպասարկումը: Միասնական էր նաև արժեհամակարգը: Մեզ մնում էր միայն տե-
ղայնացնել կենտրոնից եկած որոշումները: Անկախացումից հետո իրավիճակը 
կտրուկ փոխվեց: Կրթական համակարգի արմատական վերակառուցման պա-
հանջը կախված էր օդում: Փոխվեց ժամանակաշրջանը, փոխվեցին նաև արժեքնե-
րը, փոխվեցին արժեքային կողմնորոշումները, նախասիրություններն ու պա-
հանջմունքները: Նոր իրավիճակը համարժեք մոտեցումներ էր պահանջում: Նոր 
խնդիրներ առաջ եկան, որոնք հրատապ լուծման կարիք ունեին: Շուկայական 
հարաբերությունների պայմաններում բազմաթիվ արժեքներ, որպես մանրա-
դրամ, շուկա նետվեցին: Նորանկախ հանրապետության նոր սերնդի հասարակա-
կան կյանքի, արժեքների նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքն ու բարոյական 
սկզբունքները տարբերվում էին նախորդներից: Կյանքը կառուցվեց նոր կանոննե-
րի և նոր նորմերի վրա: Նոր սերնդի համար ժամանակակից աշխարհն իր արժե-
քային համակարգով բավականին բարդ ու անկանխատեսելի էր թվում: Կրթու-
թյան հիմնախնդիրներով զբաղված մասնագետներին առաջադրված է ճշգրիտ 
որոշել և բյուրեղացնել այն գլոբալ արժեքները, որոնք անհրաժեշտ էին քսան-
մեկերորդ դարի քաղաքացուն: Իսկ որո՞նք են այդ արժեքները, և ի՞նչ մեխանիզմ-
ներով էին դրանք հասցվելու սովորողին: Այսօրինակ հարցերը քննարկումների 
նյութ էին դառնում: Արագընթաց փոփոխությունների, նոր արժեքների այդ հոր-
ձանուտում երիտասարդ սերունդը դժվարանում էր իր համար արժեքային կողմ-
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նորոշումներ ձևավորել:  
Արժեքային համակարգի ձևավորումը կարևորվում է նաև այն պատճառով, 

որ որոշակի արժեքային համակարգի հենքի վրա կառուցված գործողությունները 
ճանաչելի են և հետևաբար ընդունելի, քանզի դրանք սկիզբ են առնում ազգային, 
համամարդկային համընդհանուր սկզբունքներից, նորմերից և օրենքներից: Այս 
տեսանկյունից դիտարկելիս կարևոր է անհատ-քաղաքացու արժեհամակարգի 
ձևավորումը [2, 61]: Կար պատվեր` ինչպիսի արժեքային համակարգ ենք ուզում 
ունենալ հանրակրթական դպրոցում: Կրթությունը մարդակենտրոն գործընթաց է, 
ազգի հիմքը կրթությունն է և ցանկացած լավ, բարի ու արժեքավոր բան, հենց 
կրթության միջոցով է, որ փոխանցվում է մարդկանց, տարածվում հասարակու-
թյան մեջ, դաստիարակում մատաղ սերնդին: Եվ այդ ամենը կատարվում է հենց 
կրթության միջոցով ու կրթության ֆոնի վրա: Կրթության ողնաշարը, կրթության 
առանցքը արժեհամակարգն է: Այն հիմքերի հիմքն է: Կարծում ենք, որ ցանկացած 
մարդու համար արժեքային համակարգն այն է, ինչ այդ մարդն ինքն իր համար 
արժեք է համարում:  

Ճիշտ է, այսօր մենք մի քիչ շփոթված ենք, որովհետև աշխատանքը համար-
ժեք չի գնահատվում: Բայց միևնույն է, մեզնից յուրաքանչյուրը իր աշխատանքը 
պետք է պատշաճ կատարի: Մանկավարժը, ուսուցիչը պետք է սեփական օրինա-
կով դաստիարակեն սանին, օրինակ ծառայեն, որովհետև օրինակի ուժը զորավոր 
է: Մեր էպոսի հերոսները այսօրվա տասնհինգ տարեկաններին էլ են ոգեշնչում: 
Ոչինչ, որ նրանք երբեմն ժամանակակից լինելու համար երևութական պատմու-
ճաններ են հագնում, երբեմն աղավաղում են որոշ ազգային արժեքներ, երբեմն էլ 
աղավաղված հայերենով են խոսում: Նրանց զգալի մասը տառապում է օտարա-
մոլությամբ: Երբ ներքին հարստություն ձեռք բերեն, նրանք կհասկանան իրենց 
սխալը, և դա անպայման կուղղվի: Այսօր նրանք մի քիչ մոլորված են, անցման 
շրջանի մոլորություն է. չէ՞ որ կյանքում շատ արմատական փոփոխություններ, 
ճամփաբաժաններ եղան, ու հիմա նրանցից յուրաքանչյուրը պիտի գտնի իր արա-
հետը: Եվ բոլորը չէ, որ ի վիճակի են դա անել: Մենք նրանց պետք է ուղղորդելով, 
առաջնորդելով սովորեցնենք: Բարոյական վակուում չի լինում, եթե որոշ արժեք-
ներ կորցրել ենք, փոխարենը ուրիշ արժեքներով պետք է դաստիարակենք, իսկ 
դա պետք է մենք անենք, մենք բոլորս համատեղ`ընտանիքը, մանկապարտեզը, 
դպրոցը, բուհը, բանակը: Գարեգին Նժդեհն ասում էր` «Տո՛ւր հայ մորը թեկուզ քիչ 
բան, բայց պահանջիր ամեն ինչ, և նա կանի: Տո՛ւր այսօրվա երիտասարդությանը 
գեղեցիկի, լուսավորի ու վսեմի օրինակներ, վաղը նրա շնորհիվ մենք կունենանք 
մեր երազած հայրենիքը» [4, 527]:  

2004 թվականին ՀՀ կառավարությունը հաստատեց «Հանրակրթության պե-
տական կրթակարգ» և «Պետական կրթական չափորոշիչ» կոչվող նորմատիվային 
փաստաթղթերը, որոնցով ամրագրվեց «արժեքային համակարգ» բաղադրիչի 
մուտքը հանրակրթական դպրոց: 2006 թվականի սեպտեմբերի մեկից դրանք 
կյանքի կոչվեցին: Հասարակության և յուրաքանչյուր անհատի բարեկեցիկ կեն-
սակերպի ձևավորման և ապահովման համար Հայաստանի Հանրապետության 
հանրակրթական դպրոցներում արժեքային որոշակի համակարգի առկայությու-
նը կրթության բովանդակության անհրաժեշտ բաղադրիչներից մեկը դարձավ, որը 
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սովորողներին պետք է փոխանցեր գիտելիքներ, կարողություն-հմտություններ, 
որոնք ուղղված լինեն ընդհանրական համակարգված արժեքային հիմքերի ձևա-
վորմանը և դրանով` պետության, ազգի և անհատի ներդաշնակ փոխհարաբերու-
թյան ապահովմանը: Կրթակարգով ամրագրվեց ապագա շրջանավարտի կատա-
րելատիպը, որն ավելի շատ արժեքային համակարգի չափանիշներ էր պարունա-
կում: Քսաներորդ դարավերջի և քսանմեկերորդ դարասկզբի քաղաքացին հաս-
կանում էր, որ այն երկիրն է հավակնում ունենալ լավ կրթական համակարգ, որը 
ոչ միայն գիտելիքի փոխանցումը, կարողություն-հմտության ձևավորումն է ապա-
հովում, այլև իսկապես պատասխան է տալիս սովորողի արժեքային վերջնարդ-
յունքների մասին բոլոր հիմնահարցերին: Դրանք էին`  

● լինի հայրենասեր, օրինապահ, ազնիվ, մարդասեր, պատասխանատվու-
թյամբ օժտված, նախաձեռնող ու հասարակական գործուն դիրքորոշում 
ունեցող քաղաքացի, 

● դրսևորի փոխըմբռնում և կարողանա համագործակցել ինչպես տարեկից-
ների, այնպես էլ ծնողների, իրենից մեծերի ու փոքրերի հետ և այլն [1, 43]: 

Հանրակրթական դպրոցում ուսուցանվող ցանկացած ուսումնական բնագա-
վառ սովորողի արժեհամակարգի ձևավորման գործընթացում որոշակի մասնա-
բաժին ունի: Ուզում ենք շեշտադրել «Օտար լեզուներ» ուսումնական բնագավա-
ռը, մասնավորապես՝ «Ռուսաց լեզու» առարկան, որի արժեհամակարգի բաղադ-
րիչներում առկա են համամարդկային, քրիստոնեական և այլ արժեքներ, որոնք 
կմնան թղթի վրա, քանի դեռ մենք՝ մանկավարժներս, չենք բացահայտում դրանց 
իրականացման ճիշտ մեխանիզմներն ու ուղիները: Հանրակրթական դպրոցի 
բոլոր աստիճաններում արժեքների համակարգի ձևավորումը օրենսդրական 
պահանջ է, մասնավորապես՝ «օտար լեզուներ» ուսումնական բնագավառի պա-
հանջն է՝  

● միջին դպրոցում սովորողը պետք է ծանոթ լինի և հարգանք դրսևորի տվյալ 
օտար լեզուն ներկայացնող ժողովրդի մշակույթի նկատմամբ, 

● ավագ դպրոցում սովորողը պետք է գնահատի տվյալ օտար լեզուն կրող 
ժողովրդի արժեքներն ու ավանդույթները [1, 70]: 

Յուրաքանչյուր ուսուցչի առջև կանգնում է իր առարկայի ուսումնական 
դասընթացի նյութերով արժեքների համակարգի ձևավորման, սովորողների անձի 
դաստիարակության խիստ բարդ խնդիրը: Որպեսզի յուրաքանչյուր ուսումնական 
առարկա յուրաքանչյուր սովորողի համար անձնային նշանակություն ստանա, 
անհրաժեշտ է, որ դասի ընթացքում ստեղծվի ստեղծագործական, համագործակ-
ցության մթնոլորտ, խրախուսվի իմացական ցանկացած գործընթաց, խրախուսվի 
յուրաքանչյուր նախաձեռնություն, յուրաքանչյուր իմացական փորձ: 

Ներկայումս հասարակության սոցիալ-տնտեսական բարեփոխումների 
շրջանի բացասական հետևանքներից մեկը սոցիալական և անհատական արժեք-
ների համակարգում տեղի ունեցող որակական փոփոխություններն են:  

Արժեքային կողմնորոշումը մարդու համեմատաբար կայուն, ընտրովի վե-
րաբերմունքն է նյութական և հոգևոր մի շարք արժեքների ու իդեալների նկատ-
մամբ, որոնք դիտարկվում են որպես անհատի կենսագործունեության կարիքների 
բավարարմանն անհրաժեշտ առարկաներ, նպատակներ կամ միջոցներ: Արժեքա-
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յին կողմնորոշումներում կարծես կուտակվում է մարդու անհատական զարգաց-
ման ընթացքում ձեռք բերված կյանքի փորձը, որը պայմանավորում է նրա փոխ-
հարաբերությունն այլ մարդկանց հետ, այդ թվում` վերաբերմունքն իր նկատ-
մամբ: Արժեքային կողմնորոշումն անհատի կառուցվածքի կարևորագույն բա-
ղադրիչն է: Զարգացած արժեքային կողմնորոշումը անհատի հասունության նշան 
է, նրա սոցիալականության ցուցանիշը: Արժեքային կողմնորոշումներից է բխում 
նաև անհատի ապրելակերպը: 

Կյանքը սրընթաց առաջ է շարժվում: Գլոբալացման գործընթացը կրթության 
համակարգի առջև նոր մարտահրավերներ է առաջադրում: «Տեխնոգեն հասարա-
կությունը և տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների մուտքը նոր 
չափանիշներ են պահանջում, որոնք տարբերվում են երեկվա չափանիշներից: 
Ինչպիսի՞ն կլինի կրթությունը, ապագայի կրթությունը: Այսօր աշխարհը նոր 
կրթական մոդելներ է փնտրում: Ովքե՞ր կձևավորեն այն առանցքը, որով հնարա-
վոր կլինի դիմագրավել ժամանակի փորձություններին» [3, 11]:  

Ժամանակի հրամայականով այսօր նոր կրթակարգ ստեղծելու աշխատանք-
ներ են տարվում: Արդեն պատրաստ է և քննարկման փուլում է «Ազգային կրթա-
կարգի» նախագիծը, որում ամրագրված են քսանմեկերորդ դարի քաղաքացու ար-
ժեհամակարգի բաղադրիչները: Խնդիր, որին ուղղված են կրթության հիմնա-
խնդիրներով շահագրգիռ բոլոր մասնագետների ջանքերը: Այդ փոփոխությունը, 
ըստ էության, ձևավորում է մեր ապագան: Դա կլինի մի նոր փաստաթուղթ, պայ-
մանագիր` այսօրվա քաղաքացու և վաղվա քաղաքացու միջև: Այն կլինի սոցիա-
լական պայմանագիր, կրթության բարեփոխման գործիք: Հայաստանի Հանրապե-
տությունում գործող պետական չափորոշիչը թեև որոշակիորեն արտացոլում էր 
միջազգային փորձում առկա նմանատիպ փաստաթղթերի սկզբունքները, սակայն 
ուներ կառուցվածքային, սկզբունքային և բովանդակային մի շարք բացթողումներ, 
որոնք խոչընդոտում էին hանրակրթության արդյունավետ կազմակերպումը: Հա-
մաշխարհայնացման պայմաններում մենք անպայման պետք է հաշվի առնենք 
եվրոպական առանցքային կոմպետենցիաները՝ բայց միշտ հիշելով, որ չի կարելի 
ստեղծել «ամորֆ մարդ, գործարանային արդյունք», այլ` հայ մարդ, հայ քաղաքա-
ցի, որն ապրում է քսանմեկերորդ դարում: Կրթական տիեզերական դաշտի մեջ 
մենք պետք է կարողանանք մեր տեսակետը հաստատել:  
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В статье уделяется большое внимание формированию системы ценностей 

личности как гражданина. 
Образование базируется на системе ценностей личности.Результативную 

систему образования имеет та страна, которая формирует обозначенную в стан-
дарте систему ценностей, и в итоге вырастают честные, законопослушные, гуман-
ные, толерантные и готовые к сотрудничеству граждане. 

В процессе формирования ценностей у учащиxся каждая учебная сфера 
преследует идентичные цели и, естественно, вносит свою лепту в этот процесс. В 
статье обращается внимание на блок иностранныx языков, которые способствуют 
реализации, соxранению и передаче эстетическиx, нравственныx, социальныx, 
общечеловеческиx и национальныx ценностей. 
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final result    
The article highlights an individual as a formation of value system of a citizen. 

Education’s axis is the person’s value system. A successful educational system has the 
country which forms a value system fixed by a curriculum, as a final result of which we 
have an honest, loyal, humanitarian, tolerant and collaborating citizen. Each educational 
sphere has its influence on the formation of students’ value system. The article 
emphasizes the educational sphere “foreign languages” which promotes realization, 
preservation and transmission of aesthetic, moral, social, universal and national values. 


