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ԱՍՏՂԻԿ ԲԱԼԱՅԱՆ

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՊԱՏՄԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻ 
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒՄԸ 

ՍՏՈՒԳԱՏԵՍԻ ՇՐՋԱՆԱԿՈՒՄ 

Ուսումնականգործընթացում յուրաքանչյուրսովորողիակտիվմասնակցությունն
ապահովելու, ինչպես նաև ուսուցմանանհատականացման համարարդյունավետ է
բանավորևգրավորակտիվմիջավայրիստեղծումը:Նպատակահարմարէուսուցու
մըկազմակերպելստուգատեսիշրջանակում`սովորողներինակտիվորեններգրավելով
արդյունավետաշխատանքիմեջև սովորեցնելովնրանցինքնուրույնորոշումներկա
յացնել,իրականացնելկոնկրետքայլերևվերլուծելստացվածարդյունքները,կատարել
ինքնագնահատում` հաշվիառնելով միջառարկայականև վերառարկայական կարո
ղություններնուհմտությունները:

 Բա նա լի բա ռեր`ստուգատես,չափորոշչայինպահանջներ,գնահատում,հետա
զոտականգործունեություն, վերլուծականկարողություններ,արժեքայինհամակարգ,
ինքնագնահատում:

Ու սում նա կան գոր ծըն թա ցում յուրաքանչյուր սովորողի ակ տի վութ յունն 
ա պա հո վե լու և  ու սուց ման ան հա տա կա նաց ման նպա տա կով արդ յու նա վետ 
է ա վան դա կան մե թոդ նե րի հա մակ ցու մը ժա մա նա կա կից հա մա գոր ծակ ցա-
յին մե թոդ նե րին, ին չը սո վո րող նե րին հնա րա վո րութ յուն է տա լիս մշտա պես 
գտնվե լու բա նա վոր և գ րա վոր ակ տիվ հա ղոր դակ ցութ յան մեջ: 

Ա ռար կա յա կան չա փո րոշ չի պա հանջ նե րը բա վա րա րե լու և ծ րագ րով նա-
խա տես ված բո վան դա կութ յունն արդ յու նա վետ ու սում նա սի րե լու նպա տա կով 
մայ րե նիի յու րա քանչ յուր դաս կա ռուց վում է որ պես բազ մա բա ղադ րիչ հա մա-
կարգ:  Խոս քա յին գոր ծու նեութ յան տե սակ նե րի (խո սել, լսել, կար դալ, գրել)1 
հա մադր ված կի րա ռու մը և  ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի ակ տիվ ո րո նո ղա-
կան բնույ թը սո վո րող նե րի հա մար լայն հնա րա վո րութ յուն ներ են ստեղ ծում ոչ 
միայն գի տե լիք նե րի ձեռք բեր ման, այլև կա րո ղութ յուն նե րի ու ար ժեք նե րի հա-
մա կար գի տի րա պետ ման հա մար: Այս դեպ քում ա ռա վել կար ևոր վում է բուն ու-
սում նա կան գոր ծըն թա ցը, հե տա զո տա կան աշ խա տան քի մղող մե թոդ նե րի ու 
ստուգ ման ձևե րի ընտ րութ յու նը, քա նի որ լավ պլա նա վոր ված և ճշգ րիտ ի րա-
կա նաց վող աշ խա տան քի դեպ քում` չեն կա րող վատ արդ յունք ներ գրանց վել:

 Մայ րե նիի դա սըն թա ցն ա ռանց քա յին դեր ու նշա նա կութ յուն ու նի՝ կար դա-
լու, կար դա ցա ծը վեր լու ծե լու, սե փա կան դիր քո րո շումն ու մո տե ցում ներն ար-
տա հայ տե լու, լեզ վա կան գի տե լիք նե րը ճիշտ կի րա ռե լու և  այլ կա րո ղութ յուն նե-
րի տի րա պետ ման հա մար, ո րոնք նա խա պայ ման են մյուս բո լոր ա ռար կա նե րի 
բո վան դա կութ յան արդ յու նա վետ յու րաց ման ու ան ձի ընդ հա նուր ներ դաշ նակ 
զար գաց ման հա մար:  Հետ ևա բար մայ րե նիի դա սե րի կազ մա կերպ ման պա սիվ 

1 Հայոց լեզու, գրականություն, Հանրակրթական հիմնական դպրոցի առարկայական 
ծրագրեր (1 – 9-րդ դասարաններ), Եր., 2011, էջ 7 – 38:
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վե րար տադ րո ղա կան բնույ թը չի կա րող բա վա րար հիմ քեր ստեղ ծել և ն պաս-
տել մտա ծող, հե տա զո տող, ինք նու րույն գոր ծու նեութ յուն ծա վա լող սո վո րո ղի 
ձևա վոր ման հա մար, իսկ ողջ գոր ծըն թա ցի բա րե լա վու մը հնա րա վոր է միայն 
մայ րե նիի դա սըն թա ցից սո վո րող նե րի ձեռք բե րում նե րի հա մա կող մա նի, ամ-
բող ջա կան, լիար ժեք ու վերջ նա կան ստուգ ման, տվյալ նե րի վեր լու ծութ յան 
դեպ քում: 

 Հաշ վի առ նե լով մայ րե նիի ա ռար կա յա կան չա փո րոշ չի պա հանջ նե րը և 
 վեր լու ծե լով մայ րե նիից դպրո ցա կան նե րի ձեռք բե րում նե րը լիար ժեք ու բազ մա-
կող մա նիո րեն գնա հա տե լու անհ րա ժեշ տութ յու նը՝ նպա տա կա հար մար է սո վո-
րող նե րի ու սում նա ռութ յու նը կազ մա կեր պել ստու գա տե սի1 շրջա նա կում: Ս տու-
գա տեսն իր նպա տակ նե րով, բո վան դա կութ յամբ, կա ռուց ված քով և  ըն թաց քով 
հի շեց նում է եր կա րա ժամ կետ նա խա գիծ:

Ս տու գա տե սը կազ մա կերպ վում է հինգ փու լով` պլա նա վո րում, նա խա-
պատ րաս տում, ի րա կա նա ցում, ներ կա յա ցում և  վեր լու ծութ յուն` յու րա քանչ յուր 
փու լի հա մար հստակ ձևա կեր պե լով նրա խնդիր ներն ու քայ լա շա րը: Այս պես.

	նախապատրաստականփուլ՝ խմբի կամ խմբե րի ձևա վո րում, թե մա յի 
ընտ րութ յուն, նպա տա կի սահ մա նում,

	պլանավորման փուլ՝ խնդիր նե րի ձևա կեր պում, նախ նա կան պլա նի 
մշա կում, ժամ կետ նե րի ո րո շում, դե րե րի և  ու սում նա կան խնդիր նե րի բաշ խում, 
գնա հատ ման չա փա նիշ նե րի մշա կում, ռազ մա վա րութ յուն նե րի ընտ րութ յուն, 
հնա րա վոր արդ յունք նե րի քննար կում,

	հետազոտականփուլ՝ աղբ յուր նե րի ու սում նա սի րում, տե ղե կատ վութ-
յան հա վա քագ րում, տե ղե կատ վութ յան մշա կում, եզ րա հան գում նե րի ձևա կեր-
պում, արդ յունք նե րի ներ կա յաց ման ձևի ըն տութ յուն, զե կույ ցի կամ հաշ վետ-
վութ յան նա խա պատ րաս տում,

	արդյունքների ներկայացմանփուլ՝ աշ խա տան քի արդ յունք նե րի ներ-
կա յա ցում, ներ կա յաց ված արդ յունք նե րի քննար կում,

	գնահատման կամ վերլուծության փուլ՝ աշ խա տան քի արդ յունք նե րի 
վեր լու ծութ յուն և գ նա հա տում, ներ կա յաց ման վեր լու ծութ յուն և գ նա հա տում, 
աշ խա տան քի ըն թաց քի վեր լու ծութ յուն:

Այս ա մե նը կա րող ենք ներ կա յաց նել օ րի նա կի տես քով՝ որ պես ու սում նա սի-
րութ յան լայն թե մա վերց նե լով Ս յու նի քի պատ մամ շա կու թա յին ժա ռան գութ յու-
նը և  ժա մա նա կա կից ար ժեք նե րը հետև յալ ուղ ղութ յուն նե րով՝ ճար տա րա պե-
տութ յուն, քան դա կա գոր ծութ յուն, գրա կա նութ յուն, ե րաժշ տութ յուն, նկար չութ-
յուն, կի նո, թատ րոն, կրթութ յուն և  այլն: Ընտ րե լով որ ևէ ուղ ղութ յուն՝ կար ևոր 
է կանգ առ նել որ ևէ հիմ նախնդ րի վրա, բազ մա կող մա նիո րեն ու սում նա սի րել 
այն, ա ռա ջար կել հիմ նախնդ րի լուծ ման տար բե րակ ներ, ան գամ ի րա կա նաց-
նել դրան ուղղ ված ո րո շա կի քայ լեր և  ներ կա յաց նել ստաց ված արդ յունք նե րը: 
Օ րի նակ, խո սե լով Ս յու նի քի ճար տա րա պե տութ յան մա սին՝ սո վո րո ղը (կամ 
սո վո րող նե րը) ոչ միայն ներ կա յաց նում է Ս յու նի քի ճար տա րա պե տա կան կա-
ռույց նե րը (Կ նե վանք,  Հա լի ձո րի բերդ կամ  Շա տին վանք), այլ, օ րի նակ, դրանց 
ներ կա յիս վի ճա կը, ա ռա ջար կում է ճար տա րա պե տա կան կա ռույց նե րի պահ-

1 Primary Years Programme Exhibition guidelines, International Baccalaureate, Peterson House, 
July 2008.
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պան ման ծրա գիր կամ մո տե ցում ներ, ի րա կա նաց նում է կոնկ րետ գոր ծո ղութ-
յուն ներ և  ցու ցադ րում է իր գոր ծու նեութ յան արդ յունք նե րը: 

Ա ռաջ նորդ վե լով ստու գա տե սի քայ լե րի տրա մա բա նութ յամբ՝ նա խա պատ-
րաստ ման և պ լա նա վոր ման փու լում.

	 սո վո րող նե րից յու րա քանչ յու րը (կամ սո վո րող նե րի խում բը) ո րո շում է 
նեղ թե ման կամ հար ցը, ո րի շրջա նա կում, ա ռաջ նորդ վե լով ան հա տա կան հե-
տաքրք րութ յուն նե րով, ձևա կեր պում է որ ևէ հիմ նախն դիր՝ մոտ մեկ –  մե կու կես 
ա միս զբաղ վե լով դրա ու սում նա սի րութ յամբ:

	 Քն նարկ վում են սո վո րող նե րի աշ խա տան քի ձևե րը/ե ղա նակ նե-
րը և դ րանց ներ կա յաց ման հնա րա վոր ձևե րը` գրա վոր (զե կույց, ռե ֆե րատ, 
գրքույկ,…), տե սո ղա կան (ցու ցա հան դես, պաս տառ, սա հի կա հան դես,…), բա-
նա վոր (ե լույթ, բա նա վեճ, ձայ նագ րութ յուն,…), ստեղ ծա գոր ծա կան ներ կա յա-
ցում ներ (երգ, պար, թատ րոն, նկար, բա նաս տեղ ծութ յուն, պատմ վածք,…):

	  Հան դի պում է կազ մա կերպ վում ծնող նե րի հետ և  ներ կա յաց վում սա-
նե րի ան հա տա կան կամ խմբա յին հե տա զո տութ յան, դրա նում նրանց դե րի 
ու մաս նակ ցութ յան ման րա մաս նե րը, ինչ պես նաև այն չա փա նիշ նե րը, ո րոնց 
հի ման վրա գնա հատ վում են աշ խա տանք նե րը: Դ րանք են՝ հե տա զո տութ յան 
հար ցե րի ձևա կեր պում, տե ղե կատ վութ յան և ն յու թե րի հա վա քագ րում, տե ղե-
կատ վութ յան վեր լու ծութ յուն և մ շա կում, հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րի գրա-
վոր ներ կա յա ցում, հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րի բա նա վոր ներ կա յա ցում 
(պրե զեն տա ցիա), ակ տի վութ յուն, աշ խա տան քի և  արդ յունք նե րի նկատ մամբ 
վե րա բեր մունք, փոխ գոր ծութ յուն խմբի ան դամ նե րի և ս տու գա տե սի մյուս 
մաս նա կից նե րի հետ:

	 Ու սու ցիչ նե րից ընտր վում են մեն թոր ներ, ո րոնք պետք է ա ջակ ցեն սո վո-
րող նե րին հե տա զո տութ յան ողջ ըն թաց քում` հան դի պում նե րի բո վան դա կութ-
յունն ու ցու ցում ներն ար ձա նագ րե լով օ րագ րում, կա տա րեն ըն թա ցիկ գրա-
ռում ներ չա փո րոշ չա յին ե րեք խումբ բա ղադ րիչ նե րի վե րա բեր յալ:

 Հե տա զո տութ յան ողջ ըն թաց քում յու րա քանչ յուր սո վո րող վա րում է «Oրա-
գիր», որն ար տա ցո լում է գոր ծըն թաց և  սո վո րո ղի ո րո շա կի կա րո ղութ յուն նե-
րի զար գա ցու մը: «Օ րագ րում» նշում ներ է կա տա րում նաև մեն թո րը` գրա ռե լով 
սա նի աշ խա տան քի ըն թաց քի կար ևոր պա հե րը, ինչ պես նաև հե տա գա աշ-
խա տան քի վե րա բեր յալ իր ցու ցում նե րը:

 Սո վո րող նե րը հե տա զո տութ յան ըն թաց քում և  արդ յունք նե րի ներ կա յաց-
ման փու լում հնա րա վո րութ յուն են ու նե նում ընտ րե լու տե ղե կատ վա կան հա-
ղոր դակ ցա կան տար բեր տեխ նո լո գիա ներ և  կա պի մի ջոց ներ (հա մա կար գիչ, 
ձայ նագ րիչ, հե ռուս տա ցույց, հա մա ցանց, հե ռա խոս և  այլն):

Ս տու գա տե սի գնա հատ ման աշ խա տանք նե րին մաս նակ ցում են ստու գա-
տե սի մաս նա կից բո լոր կող մե րը` սո վո րող ներն ի րենք, մեն թոր նե րը, ծնող նե րը: 
 Բա ցի այդ՝ ձևա վոր վում է հանձ նա ժո ղով, ո րը յու րա քանչ յուր զե կույց գնա հա-
տում է նա խօ րոք կազմ ված սանդ ղա կա շա րի (ռուբ րիկ) մի ջո ցով, ո րը կա րող է 
լի նել այս պի սին.
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Մա կար դակ
 Չա փա նիշ

Ոչ բա վա րար  Բա վա րար  Լավ  Գե րա զանց

Աշ խա տան քի 
բո վան դա կու

թյու նը

 Թե ման ներ-
կայաց նում է 
միակող մա նի 
և  աղքա տիկ 
բա ռապա շա-
րով:

 Թե մա յի հիմ նա-
կան բո վան դա-
կութ յու նը ներկա-
յաց նում է, սա կայն 
եր բեմն չի ա պա հո-
վում մտքե րի միջև 
տրա մա բա նական 
կա պե րը:

Մտ քե րը շարադ-
րում է կապակց-
ված հարուստ խոս-
քով` պահ պա նե լով 
ք ե  ր ա  կ ա  ն ա  կ ա ն 
յու րաց րած կա նոն-
նե րը:

 Թե ման հիմ նավո-
րում է բազմա կող-
մա նիորեն` ան կաշ-
կանդ ար տահայ-
տե լով իր սե փա-
կան դիր քո րո շու մը:

 Հե տա զո
տության ար

դյունք նե րի բա
նա վոր ներ կա

յա ցում

Դժ վա րա նում 
է թեմա յի բո-
վան դա  կութ-
յու նը ներ կա-
յաց նել և  պա-
տ ա ս  խ ա  ն ե լ 
ունկն դիր նե րի 
հար ցե րին:

Ո րո շա կի ա ջակ-
ցութ յամբ ար տա-
հայտ վում է` կի րա-
ռե լով հիմ նա կա-
նում պատ մո ղա-
կան նա խա դա սու-
թյուն ներ, փոր ձում 
է պա տաս խա նել 
ո ւ ն կ ն  դ ի ր  ն ե  ր ի 
հար ցե րին:

Ա զատ ար տա-
հայտ վում է` խոս քը 
ձևա վորե լով տար-
բեր ե րան գի նա-
խադա սութ յուն նե-
րով, պա տասխա-
նում է ունկն դիր նե-
րի հար ցե րին:

Ար տա հայտ վում է 
ա զատ, հան գա մա-
նո րեն պա տաս խա-
նում է ունկն դիր-
նե րի հար ցե րին, 
թեման ներ կա յաց-
նե լուց հե տո հար-
ցեր է ուղղում ներ-
կանե րին:

 Ներ կա յաց ման 
օ ժան դակ նյու
թեր (պաս տառ, 
գրքույկ, սա հի
կահան դես, …)

Աշ խա տան քի 
ներ կա յաց ման 
ժա մա նակ չի 
կի  րա ռում լրա-
ցու ցիչ նյութեր:

Աշ խա տան քի ներ-
կա յաց ման ժա-
մա նակ կիրա ռում 
է առն վազն մեկ 
օ ժան դակ նյութ, 
ո րը մա սամբ օգ-
նում է թե մա յի բա-
ցա հայտ մա նը: 

Աշ խա տան քի ներ-
կա յաց ման ժա մա-
նակ կի րա ռում է 
մե կից ա վե լի օ ժան-
դակ նյու թեր, ո րոնք 
թե մա յի ըն կա լու մը 
դարձ նում են ա վե լի 
մատ չե լի և  խո րը:

 Կի րառ վող բոլոր 
օ ժան դակ նյու թե-
րը ձևավոր մամբ և 
 բովան դա կու թյամբ 
լրացնում են թե մա-
յի ներ կա յա ցու մը` 
ըն կա լու մը դարձ նե-
լով խորը և  բազ մա-
կող մա նի:

Այս պի սով, ստու գա տե սին նա խա պատ րաստ վե լիս սո վո րող ներն ընդգրկ-
վում են հա մա գոր ծակ ցա յին արդ յու նա վետ աշ խա տան քի մեջ` պա տաս խա-
նատ վութ յուն կրե լով ոչ միայն սե փա կան աշ խա տան քի հա ջո ղութ յան, այլ նաև 
ըն կեր նե րի և  ընդ հան րա պես խմբի հա ջո ղութ յան հա մար:  Հաշ վի առ նե լով 
սո վո րող նե րի ինք նա կազ մա կերպ ման, ո րո նո ղա կան կա րո ղութ յուն նե րի զար-
գաց ման պա հան ջը` նպա տա կա հար մար է նրանց ու սում նա ռութ յունն ուղ ղոր-
դել դե պի ինք նու րույն ո րո շում նե րի կա յա ցում, կոնկ րետ գոր ծո ղութ յուն նե րի 
ի րա կա նա ցում, դրանց արդ յունք նե րի վեր լու ծում, հե տա գա քայ լե րի ո րո շում, 
սե փա կան հա ջո ղութ յուն նե րի գնա հա տում: 

Ի տար բե րութ յուն գի տե լիք նե րի ստուգ ման ըն դուն ված հար ցա րա նա յին 
ձևի1` ստու գա տե սը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս ստու գե լու, թե յու րա քանչ յուր 
սո վո րող ինչ արդ յունք ներ է ար ձա նագ րել չա փո րոշ չի ոչ թե մեկ` «գի տե լիք» 
բա ղադ րի չից, այլև կրթութ յան բո վան դա կութ յան բո լոր ե րեք բա ղադ րիչ նե րի 
ա ռու մով՝ գի տե լիք ներ, կա րո ղութ յուն ներ և  ար ժե քա յին հա մարգ: Կար ևոր է 
այն հան գա ման քը, որ ստու գա տե սի ժա մա նակ հնա րա վոր է խու սա փել ա ռան-
ձին ա ռար կա նե րից քննութ յուն ներ կազ մա կեր պե լուց, քա նի որ այն թույլ է տա-
լիս սո վո րոո ղի ձեռք բե րում նե րը գնա հա տել բո լոր կող մե րով` դի տար կե լով մի-

1 Գիտելիքների ստուգման թեստերի նմուշներ (2010 – 2013): www.atc.am
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ջա ռար կա յա կան և  վե րա ռար կա յա կան կա րո ղութ յուն նե րի ու հմտութ յուն նե րի 
զար գաց ման մա կար դա կը:

Ս տու գա տե սի մաս նա կից նե րը կու նե նան ցան կա լի արդ յունք, ե թե՝
	 սահ մա նեն հստակ, կոնկ րետ, ի րա տե սա կան և  չա փե լի նպա տակ ներ,
	 դրսևո րեն ինք նա կազ մա կերպ ման, ո րո նո ղա կան, վեր լու ծա կան կա րո-

ղութ յուն ներ,
	 կազ մեն գոր ծու նեութ յան նախ նա կան քայ լա շա րը՝ գնա հա տե լի և  չա-

փե լի վերջ նարդ յուն քով, 
	 թե մա յի վե րա բեր յալ ընտ րեն և  ու սում նա սի րեն բազ մա զան և ն պա տա-

կա յին աղբ յուր ներ, 
	 դրսևո րեն տե ղե կատ վութ յան հետ աշ խա տե լու գրա գի տութ յուն,
	 նա խա պատ րաս տեն զե կույց/ներ կա յա ցում,
	 ներ կա յաց նեն աշ խա տան քի արդ յունք նե րը, պաշտ պա նեն ի րենց տե-

սա կե տը՝ ներ կա յաց նե լով հիմ նա վո րում ներ,
	 բարձ րաց ված խնդիր նե րի հա մար ա ռա ջար կեն կոնկ րետ և  ի րա տե սա-

կան լու ծում ներ:
 Ժա մա նա կա կից ման կա վար ժութ յան բա նաձ ևե րից մեկն է՝ «Ա րա՛, որ սո վո-

րես»:  Հետ ևա բար պետք չէ սպա սել ու ակն կա լել, որ վե րոնշ յալ կա րո ղութ յուն-
ներն ինք նըս տինք յան պետք է ձևա վոր վեն սո վո րող նե րի մեջ, կամ, որ սո վո րող-
ներն այդ կա րո ղութ յուն նե րով պետք է դպրոց ըն դուն վեն:  Հենց նպա տա կա յին, 
ճիշտ պլա նա վոր ված նա խագ ծա յին աշ խա տանք ներն էլ կստեղ ծեն այդ կա րո-
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ИССЛЕДОВАНИЕ СЮНИКСКИХ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОС ТЕЙ В 
РАМКАХ ВЫСТАВКИ - А. Ж. БАЛАЯН - В целях обеспечения активного участия 
каждого учащегося в образовательном процессе, а также для индивидуализации 
обучения, эффективно создание активной устной и письменной среды. 
Целесообразно организовать обучение в рамках выставки, с вовлечением самих 
учащихся в продуктивный процесс работы, обучая их самостоятельному принятию 
решений, осуществлению конкретных действий и их итоговому анализу, выбору 
дальнейших действий и оценке собственных достижений, а уже потом всесторонне 
оценить достижения каждого учащегося, принимая во внимание уровень развития 
межпредметных и надпредметных умений и навыков. 
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Ключевые слова: выставка, стандарты, оценивание, исследовательская 
деятельность, аналитические способности, система ценностей, самооценка.

THE STUDY OF THE HISTORICAL-CULTURAL VALUES OF SYUNIK IN THE FRAMES 
OF A REVEW - ASTGHIK BALAYAN - It is effective for the learners to create oral and written 
communication environment to provide eachlearner՛s active participation in the learning 
process and to personalize the teaching process. It is therefore advisable to organize the 
teaching process within the exhibition, involving the learners in collaborative productive 
work, directing their learning to self-determination by implementing concrete actions and 
analyzing their outcomes, identifying further steps and evaluating their own success. At the 
end of the exhibition, evaluate the achievements of each learner by all sides, considering 
the development of the interdisciplinary and transdisciplinary skills.

Key words:exhibition, standards, assessment, inquiry/research skills, analytical skills, 
value system, self- assessment. 


