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Ներածություն 

Թեմայի  ընտրության  պատճառներից  մեկն  է  ակներև  դարձնել  ակնհայտը՝   

ընդգծել  գրադարանավարի  մասնագիտության  զարգացման ընթացքը և  

ժամանակահատվածը:  

Ժամանակակից  թվային  տեխնոլոգիաները,  համակարգչային  ծրագրերը  և  

համացանցի  ընձեռած  լայն  հնարավորությունները  չեն  եկել  

գրադարանավարի  մասնագիտությունը  դուրս  մղելու,  ինչպես  կարելի  էր  

կարծել  առաջին  հայացքից,  այլ  եկել  են  բազում  նորանոր  

առաջարկություններով, համաքայլ  զարգացման  նոր  ուղիներով,  նոր  

հնարավորություններով,  նոր  լուծումներով  և  նոր  հորիզոնների  

բացահայտման  առաջարկներով:   

Եվ  ինչպես  կասեր Գոթֆրիդ  Վիլհելմ  Լայբնիցը՝  «Գրադարանները  

մարդկային  ոգու  բոլոր  հարստությունների  գանձարան  են»:  

Տեղին է ավելացնել, որ գրադարանավարներն  էլ  այդ  հարուստ  

գանձարանների  պահապանողն ու փոխանցողն են: 

Նոր  ժամանակները  եկել   են  կոտրելու  գրադարանավարի   մասին  տարիներ  

շարունակ   ձևավորված  կարծրատիպերը:  

Տվյալ աշխատանքի նպատակն է վեր  հանել  ժամանակակից  գրադարանավարի  

մասնագիտական գործունեության առավելություններն ու թերությունները, 

վերլուծության միջոցով նախանշել արդյունավետ աշխատանքի ուղիներն ու 

ուղղությունները:  
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Աշխատանքս կազմված է 2 կարևոր գլուխներից՝  

 Առաջին գլխի 1․1  ենթաբաժնում   տեղ  են  գտել հետևյալ կետերը՝ դպրոցի  

գրադարանավարի  առջև  դրված  պարտականությունների  ցանկը  նախկինում  և  

հիմա:  Համեմատական  վերլուծությամբ ներկայացվել  է  մասնագիտական  ու  

մարդկային  որակների  հստակ   պահանջները, հմտությունները:  Դպրոցի  

գրադարանավարին  ընձեռվող  աշխատանքային նոր  հնարավորությունները  և  

իբրև  ստեղծագործ անհատ իրեն  դրսևորելու  ուղիները:  

Առաջին գլխի 1․2 ենթաբաժինը ներառում է  դպրոցի  գրադարանի տարածքային և 

գույքային  պայմանների  վերաբերյալ  ժամանակակից պահանջները,  ինչպես  

նաև  գրադարանավարի  աշխատանքային գործիքակազմի,  պայմանների  ու  

ռեսուրսային  հնարավորությունը: 

Երկրորդ գլխի 2․1 ենթաբաժնում   անդրադարձ է արվում գրադարանավարի 

նախագծային աշխատանքին,  որի  ընթացքում  ոչ միայն  ընդգծվում է 

գրադարանավարի մասնագիտական  հմտությունները,  այլ  նաև   սովորողներին  

հնարավորություն է ընձեռվում  ուսումնական  նյութի   յուրացման հարցում  

ունենալ  սեփական  ներդրումը:  

Երկրորդ գլխի 2․2 ենթաբաժնում ներառված են կատարված նախագծային 

աշխատանքների  օրինակներ: 

Աշխատանքն  ունի  նաև  եզրակացություն,  որտեղ  զուգահեռներ  են  տարվում  

մանկավարժի  և  գրադաանավարի  աշխատանքների  միջև,  առաջ  է  քաշվում  

նոր  գաղափարներ  արդի գրադարանավարի  ինքնազարգացման  և  

մասնագիտական  հմտությունների  ձեռքբերման   վերաբերյալ:  Աշխատանքն  

ավարտուն  է  դարձրել  «Հավելված»  բաժինը,  որտեղ  ներկայացված  է 

աշխատանքային  գործիքակազմ,  որը  կարող  է  ծառայել իբրև  լիարժեք  
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ուղեցույց  յուրաքանչյուր  աշխատող  գրադարանավարի  համար  իր  կողմից  

սպասարկվող  ոլորտի  պահանջմունքների,  նախագծային  աշխատանքների  

կազմակերպման  համար։   

Ներկայացված  է  նաև  էլեկտրոնային  և  տպագիր գրականության  ցանկը,  որից  

ազդեցություն է կրել դպլոմային աշխատանքը։ 

 

Գլուխ 1 

1.1. Գրադարանավարի աշխատանքը դպրոցում 

Յուրաքանչյուր դպրոցում կա գրադարան և գրադարանավար: Դիտարկենք  

դպրոցի գրադարանավարին հետխորհրդային Հայաստանում, որտեղ 

գրադարանավարները պատասխանատու էին գրադարանների ռեսուրսների 

կառավարման,  հսկողության, մաքրության, խնամքի, ինչպես նաև դրանց 

շրջանառության և հետվերադարձի,  մատենավարման  և  գործածությունից  

դուրս եկած  գույքի ակտավորման համար: Դպրոցի գրադարանների 

տարածքները չափազանց սահմանափակ էին, դրանցից շատերում քիչ 

նստատեղեր  կային,  իսկ  գրքերի  պահարանները  հաճախ  ծանրաբեռնված  

էին  և  անհրապույր: Դպրոցական գրադարանի «ռեսուրսներ»  հասկացությունը 

սովորաբար սահմանափակվում  էր  միայն  դասագրքերով  և  

գեղարվեստական գրականությամբ՝  դրանք էլ  հայոց  լեզվով էին ու  

սահմանափակ  քանակությամբ:  Դպրոցական  գրադարանի  ռեսուրսները,   

ընդհանուր  առմամբ,  հնացած  էին  և  հաճախ  անպիտան:  Քիչ  էին  նաև  

ակնկալիքները  դպրոցների  գրադարաններից  ու  գրադարնավարներից:  

Դպրոցական  գրադարանները  չէին  դիտվում  որպես  սովորողների  
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հետազոտական  հմտությունների  զարգացման  խթանող  ռեսուրս  

կենտրոններ:  Դպրոցական  գրադարանը  չէր  նպաստում  

աշակերտակենտրոն  ուսումնառությանը,  անհատական  և  փոքր  խմբերով  

սովորողների  աշխատանքների  ու  տարբեր  նախագծերի  կազմակերպմանը:  

Մինչև այժմ էլ գրադարանն ավելի շատ զբաղվում է սովորողների համար 

դասագրքերի ձեռքբերման և դրանց շրջանառության կազմակերպման 

հարցերով:  Ուստի  դպրոցական  գրադարանների  մասին  պատկերացումները  

շարունակվում  են  սահմանափակվել  միայն  դասագրքերի  շրջանառության 

կազմակերպման  գործառույթով:  Կան շատ դպրոցներ,  որոնց  

գրադարանները  դեռևս  գործում  են  սահմանափակ  տարածքով  և  

սահմանափակ  հնարավորություններով՝ շարունակելով  մնալ  դպրոցի  

ամենաանհրապույր  տարածքը:  Տարբեր  պատճառներով  սովորողները  չեն  

կարող   ցանկացած  ժամանակ  օգտվել  գրադարանում  առկա   նյութերից: 

Ելնելով  եվրոպական  երկրների,  ԱՄՆ-ի,  Մեծ  Բրիտանիայի  և  այլ  երկրների  

փորձից,  որոնցում  գրադարանը  համարվում  է  դպրոցի  սիրտը՝  

Հայաստանում  ևս  մշակվել  է  ժամանակակից  գրադարանավարի  նոր  մոդել: 

Հնի  կողքին  կարելի  է արձանագրել նաև նոր շունչ ու թափ ստացող 

գրադարանների առկայությունը,  ինչպիսին  է «Մխիթար Սեբաստացի» 

կրթահամալիրի  «Տիգրան  Հայրապետյան»  գրադարանը: 

Իհարկե,  խոսքը  միշտ  չէ,  որ  դպրոցական  գրադարանին  է  վերաբերում: 

Ինչպիսի՞ն  ենք  պատկերացնում  ժամանակակից  գրադարանավարին,  ի՞նչ  

դեր  ունի  գրադարանավարը  դպրոցի  գրադարանի  զարգացուման  հար                           

ցում։ Բացի  գրադարանավարի  գործառույթի  վերաբերյալ  ձևավորված  

ավանդական  վերոհիշյալ  պարտականություններց, գրադարանավարը 

պատասխանատու  է  գրադարանի  ռեսուրսների կառավարման,   
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հսկողության,  մաքրության,  խնամքի,  ինչպես  նաև  դրանց  շրջանառության՝ 

այն  է՝ սովորողների  և  դասավանդողներին  դասագրքերով,  գեղարվեստական  

գրականությամբ և այլ օժանդակ նյութերով  ապահովելը,  նաև  դպրոցի  

գրադարանավարը  պետք  է  ունենա  հիմնարար  հմտություններ  ՏՀՏ-ից,  

կարողանա  օգտագործել  Microsoft Office  ծրագրերը,  վարի գրադարանային 

բլոգ կամ այլ սոցիալական հարթակ,  որտեղ  հնարավոր  կլինի  լուսաբանել  իր  

աշխատանքային գործունեությունը: Այս տեսանկյունից հիանալի  ուղեցույց  է  

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի  գրադարանավարի բլոգը:  Այս 

բլոգում արտացոլվում  է գրադարանի  առօրյան՝  ինչպես  գրադարանի կողմից 

կազմակերպված  տարաբնույթ  միջոցառումները   այնպես  էլ  հետագա  

անելիքները  և  պլանները:   

Գրադարանավարը պետք  է  ունենա  տարեկան  աշխատանքային  պլան,  որը  

կազմելիս  հաշվի կառնվի  գրադարանային  օրացույցը և  նախագծային 

աշխատանքները: Ավելի նպատակաուղղված  աշխատելու համար  պակաս 

կարևոր չէ, նաև գրադարանի գործունեությանը վերաբերող  հարցումնրի 

իրականացումը: Գրադարանավարը պետք  է  խրախուսի  սովորողներին  և  

նրանց  ձգտումները  տեղեկատվական  տեխնոլոգիաների  յուրացման  

հարցում,  կարողանա  աշխատել  սովորողների  հետ, իմանա  նրանց  

ուսումնական  և  այլ  կարիքները:  Դպրոցի   գրադարանավարը  պետք  է  

մշտապես   ձգտի  մասնակցել  ուսումնական  ծրագրերի  զարգացմանն  ու  

պլանավորմանն  ուղղված  հանդիպումներին  և  գրառումներ  անի  

գրադարանին  անհրաժեշտ  ռեսուրսների  վերաբերյալ:  Համագործակցելով  

դպրոցի  տնօրենի,  փոխտնօրենների  և  այլ օղակների  հետ՝  պետք  է  

ներկայացնի  առաջարկություններ  գրադարանի  ռեսուրսների  համալրման  և  

կրթակարգի  պահանջներին   համապատասխան  անհրաժեշտ  լրացուցիչ  

https://gradaranblog.wordpress.com/2022/05/20/%d5%a3%d6%80%d5%a1%d5%a4%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ae-%d5%a2%d5%a1%d5%aa%d5%ab%d5%b6-%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a1%d5%b4/
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ռեսուրսներով  ապահովելու  վերաբերյալ:  Անհրաժեշտ  է,  որ 

գրադարանավարը  մշտապես  տեղեկացնի  ուսուցիչներին  ռեսուրսների  նոր  

ձեռքբերումների  մասին,  որոնք  վերջիններս կարող  են  օգտագործել  իրենց  

առարկաների  ուսուցման  ընթացքում և մշտապես  տեղյակ  լինեն  ու  

ծանոթանան  գրադարանում  հասանելի  նոր  ռեսուրսներին:  

Գրադարանավարը պետք է սովորեցնի, ուղղորդի  ուսուցչական 

աշխատակազմին և աշակերտներին,  թե  համացանցում ինչպես     կիրառել  

որոնման  տարբեր  եղանակներ  և բանալի բառեր:  Պետք է կարողանա  ճիշտ 

ուղղորդել,  թե ինչպես  կարելի է կանխակալ գնահատում իրականացնել 

համացանցից գտած  նյութի վերաբերյալ: Արդյոք  նպատակահարմա՞ր է  

օգտվել տվյալ հոդվածից,  ո՞վ է տեղեկատվության հեղինակը,  հայտնի՞  

մասնագետ  է  տվյալ  ոլորտում, ունի՞ հրատարակված այլ գրքեր կամ  

աշխատություններ տվյալ առարկայից և, ի վերջո, այլ հեղինակներ մեջբերե՞լ են 

նրա  մտքերը իրենց հրատարակումներում:  Հայտնի՞ է  ուժեղ  հայացքներով  

կամ  լուրջ  հեռանկարներով  տվյալ  թեմայի  շուրջ,  և  վիճելի՞  են  արդյոք  

նրանց  տեսակետները:   

Ոչ  օբյեկտիվ  տեղեկատվությունը  սովորաբար  հեշտ  է  նկատել: Նման 

տեղեկատվությունը  հավանականությամբ  կհովանավորվի 

կազմակերպության  կամ  գործարարների  կողմից:   

Գրադարանավարը  պետք  է  լիովին  ինտեգրված  լինի տվյալ դպրոցի 

գրականության  ծրագրային  նյութերի  ընթերցման  և  ընթերցողական  խմբերի  

ձևավորման  գործին`  սովորողների  մեջ  ընթերցանության  նկատմամբ  սիրո  

ձևավորմանը  նպաստելու  համար,  պատրաստակամ պիտի  լինի  

մասնակցելու  գրադարանից  դուրս  ավելի  լայն  հնարավորություններով  

գործողություններին։  Դրանք  կարող  են  լինել  հանդիպումներ,  
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գործուղումներ,  խաղեր,  բեմադրություններ,  քննարկումներ,  տարբեր  

ակումբներ  և  այլն:  Նա պետք է պատկերացում  ունենա  կրթական  ծրագրի  

պահանջների,  նպատակների  և արդյունքների  վերաբերյալ:  Պետք  է  

կարողանա  ընկալել  համապատասխան  տարիքային   խմբերի   ու   

մակարդակների  համար նախատեսված  ռեսուրսներին  ներկայացվող  

պահանջները,   որպեսզի  ճիշտ  սպասարկում  իրականացնի, ինչպես  նաև  

սովորեցնի   աշակերտներին  արժևորել  ռեսուրսները,  ծանոթացնի  

սովորողներին  գրագողության  դեպքերի  հետ,   ծանոթացնի  սովորողներին  

հեղինակային  իրավունքի  մասին  օրենքի  հիմնական  դրույթներին,  

քաջածանոթ  լինի  դպրոցական գրադարանների  վերաբերյալ  

կառավարության  վերջին  պլաններին  և  նախաձեռնություններին,  լինի  

ակտիվ  և  հնարամիտ  դպրոցի աշխատակազմին  և  սովորողներին  

տրամադրվող  նոր  ծառայությունների  ստեղծման  գործում:  Պատասխան 

չունեցող հարցերին գրադարանավարը պետք է խելամտորեն առաջարկի. «Ե՛կ 

միասին գտնենք»,  և  օգտագործի  այս  հանգամանքը  տեղեկատվական  

գրագիտություն  սովորեցնելու  համար: 

Ժամանակակից  գրադարանավարը  պետք  է  ունենա  գիտելիքներ  

մանկավարժությանից, երեխաների  զարգացման  և  հոգեբանության  

ոլորտներից:  Դա  կարևոր  է  սովորողների  բազմաշերտ  կարիքների  

բացահայտման  և  այդ  կարիքները  պատշաճ  կերպով  բավարարելուն  

ուղղված  ծառայությունների  մատուցման  համար:  

Դպրոցի  տնօրենը  պետք  է  խրախուսի  գրադարանավարին՝  

մասնագիտական  զարգացման  հարցում,  որպեսզի  գրադարանավարը  ձեռք  

բերի  պահանջվող  հմտությունները: Դպրոցի  գրադարանավարը  պետք  է  

նաև  դրսևորի  բավարար  մասնագիտական  պատրաստվածություն,  
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հմտություն,  եռանդ  ու խանդավառություն՝  գրադարանը  մշտապես  ակտիվ  

գործունեության  մեջ  պահելու  համար:    Առաջին  անգամ  գրադարան 

այցելող  սովորողների  համար  ներկայացման  ձև  մշակելով՝    

գրադարանավարը  պետք  է  ծանոթացնի  գրադարանային  գույքից  օգտվելու  

կանոններին՝  միևնույն  ժամանակ  նրանց ցուցադրելով    գրադարանում  

գտնվող  յուրաքանչյուր  իրի  տեղը,  հասանելի  սարքավորումները,  դրանց  

օգտագործման  ժամերը:  Գրադարանը  պետք  է  հասանելի  լինի  

սովորողներին  նաև  ուսումնական  պարապմունքներից  հետո`  դասերից  

դուրս  ժամանակ,  նրանց  համար  պետք  է  երաշխավորվի  ինքնուրույն  

աշխատանքի  հանգիստ  միջավայր,  տրամադրվեն  այն  սարքավորումներն  ու  

ռեսուրսները,  որոնք  տանը  հասանելի  չեն:  Դա  նշանակում  է,  որ  

գրադարանը  պետք  է  բաց  լինի  դասերը  սկսվելուց  առաջ,  ազատ  ժամերին  

և  դասերից  հետո: Դա  կարևոր նախապայման է  գրադարանավարի համար  

սովորողներին  և  ուսուցիչներին  նրանց աշխատանքներում  օգնելու  և  

անձամբ ծանոթանալու  սովորողների  և  նրանց  կարիքների  հետ:   

Պետք  է  ուղղորդել  սովորողներին  տարբեր  լրատվամիջոցներից ստացած  

տեղեկատվության  ինքնուրույն  ուսումնասիրություն  կատարելու,  հղումներ  

անելու հարցում,  ինչպես  նաև  ծանոթացնել  գնահատման մեթոդներին,  

որպեսզի  պատրաստ  լինեն  կյանքին  դպրոցից հետո`  աշխատանքի  վայրում  

կամ  բարձրագույն  կրթության  ոլորտում:  

Գրադարանը  պետք  է  օգտագործվի  դասերի  ընթացքում՝  համագործակցային  

և  ինքնուրույն  ուսումնառության  ու  տեղեկատվության  որոնման  համար:  

Ձևավորելով  սովորողների  խմբեր՝ մենք  նպաստում  ենք  սովորողների  մեջ  

խմբային  աշխատանքի  հմտությունների  ձեռքբերմանը,  երբ  սովորողներն    

ունեն  համատեղ  ուսումնասիրության  նյութ,  սակայն  յուրաքանչյուր  
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սովորող  կատարում  է  աշխատանքի  իր  մասը՝    համագործակցելով  

մյուսների  հետ,  և  խմբերի  բոլոր  անդամները  մասնակցում  են  

վերջնարդյունքի  ներկայացմանը:  Գրադարանում  խմբավորել  գրքասերների  

ակումբներ,  օրինակ՝  մեկը՝  հմուտ ընթերցողների  համար,  իսկ  մյուսը՝  ոչ  

այնքան  հմուտ,  կամ  մեկը՝  հայերեն,  մյուսը`  անգլերեն,  երրորդը`  ռուսերեն  

գրքեր  ընթերցողների  համար  և  այլն:  Կարելի  է  աշխատել  համատեղ  

համայնքի  այլ  գրադարանների  հետ, ունենալ  նույն  տեքստերի  

պատճենները  կարդալու  և  փոխանակելու  համար:  Պետք  է  խրախուսենք  

սովորողներին,  բերել  իրենց  նախընտրած  գրքերը  և  փոխանցել  դրանք  մյուս  

սովորողներին՝  ընթերցելու, ապա գրքի քննարկում կազմակերպելու  համար: 

Այնուհետև  նրանք  կարող են,  այդ  գրքերը  խմբերում քննարկելով,  

խրախուսել  համադասարանցիներին  նույնպես  ձեռք  բերել  և  կարդալ  

դրանք:    

Գրադարանային  ֆոնդի  արդյունավետությունը  որոշվում  է  վերլուծությամբ,  

թե որքան  արդյունավետ  են  օգտագործվում  ռեսուրսները  գրադարանում:  

Փոքրաթիվ ռեսուրսներ  ունեցող  դպրոցական  գրադարաններում,  որտեղ  

գրադարանավարը  լավ  ծանոթ  է  բոլոր  ռեսուրսներին, ֆոնդի  արդյունավետ  

օգտագործմանը  հեշտ  կլինի  հետևել:  Սակայն գրադարանի  ընդլայնման  

դեպքում  հնարավոր  է,  որ  գրադարանի  կառավարման  համակարգի  

վերլուծությունը  տրամադրի  նպատակային  դիտարկում  որևէ  ռեսուրսի  

օգտագործման  վերաբերյալ:   

Այդպիսով,  գրադարանավարը  կունենա  արդարացված  հիմքեր  տվյալ  

ռեսուրսը  պահարանում  պահելու  կամ  այնտեղից  հեռացնելու  համար:  

Արդյոք  քիչ  օգտագործվող  ռեսուրսները  կարո՞ղ  են  օգտակար  լինել  այլ  

դպրոցի  համար:  Հնարավո՞ր  է  ռեսուրսներ  փոխանակել՝  թեկուզ  
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ժամանակավոր  գրադարանը  բավարար  չափով  օգտակար,  արդիական  և  

մտավոր կարողությունները  զարգացնող  ռեսուրսնրով   համալրելու  համար։  

Գրադարանավարը  պետք  է  կարողանա  նաև  ֆինանսական  

ներգրավվածություն  ցուցաբերել:   

Ֆինանսների հայթայթումը, ինչպես և կամավորական աշխատանքը, պետք է 

դառնա վարքագիծ: Եթե լավ ես աշխատում և դրական արդյունք ստանում, 

ապա բոլորը կցանկանան կրկին օգնել:   

Գրադարանավարն  առաջին հերթին պետք  է դիմի  ծնողներին,  բարձր  

դասարանների  սովորողներին  և  համայնքի  կամավորներին,  որպեսզի  օգնեն  

միջոցներ  հայթայթել՝  գրադարանային  ռեսուրսները թարմացնելու   կամ  

ընդլայնելու  նպատակով:  Գրադարանին անհրաժեշտ  կլինեն  նաև  

կամավորներ,  ովքեր  կօգնեն  կազմակերպել  ցանկացած  միջոցառում: Դա 

կարող  է  լինել  մեկ  պատասխանատու  անձ՝  օգնականների  հետ,  կամ  

տարբեր   մարդիկ՝  յուրաքանչյուր  միջոցառման  համար: Հարկ կլինի նաև 

գրադարանում կատարել այլ աշխատանքներ՝ գրքերի վերանորոգում, 

էլեկտրոնային ռեսուրսների հայթայթում, թվայնացման աշխատանքներ: 

1.2.  Ավագ դպրոցի գրադարանի տարածք և կահավորում  

Գրադարանը հնարավորության դեպքում ցանկալի է, որ տեղակայված լինի 

դպրոցի կենտրոնում բոլոր՝ սովորողների և ուսուցիչների` գրադարանից 

օգտվելու հնարավորություններն առավելագույնս ընդլայնելու համար: Այն 

պետք է մոտ գտնվի դասարաններին, որպեսզի սովորողները հեշտ հասնեն 

այնտեղ և վերադառնան դասի: Գրադարանը պետք է լինի լուսավոր, լավ 

նախագծված և ունենա գրավիչ ցուցանակներ՝ դպրոց այցելողների համար: 

Գրադարանն իդեալական վայր է՝ սովորողի բացառիկ աշխատանքները 

ցուցադրելու համար: Տարածքը պետք է հարմար լինի տեխնոլոգիաների, 
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մեթոդաբանության և ուսումնական ծրագրերի ոլորտներում ապագա 

փոփոխություններին համապատասխանեցնելու համար: Սովորողներն ու 

աշխատակազմը պետք է առավելագույնս ձգտեն խնամել այն:  Գրադարանի  

կոկիկ դասավորվածությունը, կահավորանքը  և  ռեսուրսները  ևս  պետք է  

նպաստեն սովորողների և դասավանդողների ուսմանն ու աշխատանքին: 

Նախքան ավագ դպրոցի գրադարանի նախագծելը՝ օգտվողների  հետ  

(սովորողներ,  դասվանդողներ  և  տեղային  համայնքներ)  պետք  է  ստեղծել  

չափանիշային  խորհուրդ`  գրադարանավարների,  եռանդուն  ուսուցիչների,  

ինֆորմատիկայի  ուսուցիչների,  սովորողների,  ոչ  դասավանդող  

աշխատակազմերի,  տեղի  հանրային  գրադարանների,  գրադարանավարների  

և  կամավոր  ծնողների  համար:  Խորհուրդը  պետք  է  քննարկի  և  որոշի  

գրադարանի  կարիքները,  գրանցի  առաջարկությունները,  քննարկի  

ներկայում  հասանելի  միջոցները,  ապագայի  կարիքները՝   խմբավորելով  

դրանք  ըստ  առաջնահերթության,  ընդգծելով  ֆինանսական ծախսերի  

տեսակները:  Եվ  այդ  ամենը,  իբրև  դիտարկում,  արձանագրվի՝   գրադարանը  

ուսումնական  գործընթացում  առավելագույնս  կիրառելի դարձնելու  համար: 

Գրադարանի պլանը պետք է այնպես նախագծվի, որպեսզի առավելագույնս 

ազատ տարածքներ տրամադրվեն: Պետք է լինեն սեղաններ` սովորողների 

աշխատանքի և ուսման համար,  տարածք՝ համակարգիչների համար, 

հարմարավետ  նստելատեղեր՝  ընթերցանության  համար,  ընդ  որում 

ցանկալի է, որ դրանք հարմարեցված լինեն գրականության, ամսագրերի ու 

մամուլի հետ աշխատելու համար:  Հարմար աշխատանքային տարածք, 

դասարանների, փոքր խմբերի, այդ թվում՝ անհատական աշխատանքների 

համար: Գրադարանավարի  գրասեղանից  պետք  է  համապատասխան  

տեսադաշտ  լինի,  որպեսզի  նա  կարողանա  հետևել  սովորողներին:  Գրքերի  
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ստելլաժները  պետք  է  տեղադրվեն  պատուհաններից  հեռու`  ռեսուրսի  

վնասումը  բացառելու  համար:  Համակարգիչները  պետք  է  տեղադրվեն  

պատուհաններից  հեռու,  որպեսզի  դրանց  նայելը  հարմար  լինի  և  բացառվի  

պայծառ  լույսը:  Համակարգիչները  և  մյուս  սարքերը  պետք  է  ապահովված 

լինեն  էլեկտրական  հոսանքի  հարմար  կետերով,  որպեսզի  բացառվի  

լարերի  խճճման  պատճառով  դրանց  անջատվելը  կամ  շրջվելը:  Պետք  է  

լինի  բավարար  տարածք  կահույքի  շուրջ,  որպեսզի  այցելուները  չբախվեն  

միմյանց,  ինչպես  նաև  անհանգստություն  չպատճառեն  գրադարանում  

աշխատողներին,  ինչպես  նաև հարակավոր է ապահովել  բավարար  

տարածք՝  սպասարկման սեղանի մոտ հերթերի դեպքում: Պետք է ներգրավել 

սովորողներին և ուսուցիչներին նախագծման գործընթացում, ինչը, նրանց մեջ 

սեփականատիրոջ զգացում ձևավորելուց բացի, նաև  հետազոտման ու  

ուսուցման արժեքավոր փորձ կլինի: Կարևոր է ապահովել պահարանների 

շարքերի և նստատեղերի շուրջ հեշտ տեղաշարժվելու հնարավորություն, 

որպեսզի պահարաններում որոնման ժամանակ որևէ մեկին անհանգստություն 

չպատճառվի: Պահարանների շարքերի միջև առնվազն 1մ հեռավորության 

պահպանելը, թույլ է տալիս օգտվել դրանցից երկու կողմից և չանհանգստացնել 

ուրիշներին: Նախագծման փուլում պետք է ի նկտի ունենալ  անհատական 

ընթերցանության համար նստատեղերի հարմարավետ տարածք,  

գրադարանից դուրս գտնվող պահոցի տարածք` մշակվող նյութերը, 

քարտադարանի ռեսուրսները, գրենական պիտույքներն ու արխիվը 

տեղավորելու համար:    

 Գրադարանին  անհրաժեշտ  են  տարածքներ`  գեղարվեստական  և  այլ  

գրքերի  լայն  հավաքածուներ  տեղադրելու,  հանրագիտարանների,  

կրթակարգին  համապատասխան  թերթերի  և  ամսագրերի,  թվային  նյութերի  
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ու  պաշարների,  քարտեզների  և  գծապատկերների  ստելյաժները   

տեղադրելու  համար,  ինչպես  նաև  ցուցափեղկային  տարածքներ,  

ուսումնական  տարածքներ,  ընթերցանության  հարմար  տարածքներ,  

ուսուցման  և  աշխատանքային  տարածքներ  փոքր  խմբերի  համար:  

Անհրաժեշտ  է,  որ  գրադարանը  համալրված  լինի  համակարգիչներով  և  

տարբեր  սարքավորումներով,  ունենա  համակարգչային  սեղան  և  

պրոյեկտոր  ցուցադրումների  համար:   Պակաս  կարևոր  չէ  Video/DVD  

դիտումների  տարածքի  առկայությունը:   

Ներկայումս  վերը  նշվածներից  ոչ  բոլորն  են  հասանելի  շատ  դպրոցների  

գրադարանների  համար,  սակայն  գրադարանն  ու  գրադարանավարը  պետք  

է  պատրաստ  լինեն  գրադարանի  նոր  հնարավորությունների,  դրանց  

ստեղծման  հեռանկարների տեսանկյունից:   

 

Գլուխ 2 

     2.1. Նախագծային  աշխատանքը  ավագ  դպրոցում  

Հարց կարող է  առաջանալ,  թե  ի՞նչ    կապ  կարող  է  լինել  գրադարանի  և  

նախագծային  աշխատանքի  միջև: Նշենք, որ հաշվի առնելով  արդի  

գրադարանավարի  առջև առկա  պարտականությունների, գիտելիքի 

ամբողջական ցանկը՝ հարցը տեղին չէ:  Գրադարանավարը պետք է   

օգտագործի ժամանակակից գրադարանավարի գուրծիքակազմը և 

հմտությունները՝ դպրոցում կրթությունը ավելի բազմակողմանի, բազմաշերտ, 

մշակութային առումով ավելի հագեցած դարձնելու համար:  Գրադարանի 

կողմից կազմակերպած  նմանատիպ   նախաձեռնությունների  շնորհիվ  ավելի 

է ուժեղանում սովորողների կապը  գրադարանի  հետ,  նաև նրանց 

հնարավորություն է ընձեռվում գրադարանը  դիտարկել  այլ տեսանկյունից: 
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Հաշի առնելով Հայաստանի դպրոցական գրադարաններից  «Տիգրան 

Հայրապետյան» գրադարանի  տարիների  փորձն  այս գործում՝  երբ 

գրադարանը ապրում է մշակութաին,  կրթական,  կյանքով,  ապա կարելի է 

ասել,  որ այն  դառնում  է լիարժեք  կրթօջախ  կրթօջախի  մեջ:  Այստեղ ոչ 

միայն կիրառում են կրթական  ոլորտի  բոլոր  տեսակի  նորամուծությունները, 

այլև  սովորեցնում  են  անել դա բոլոր  այն  գրադարանավարներին, ովքեր  

ցանկանում  են  կատարելագործվել իրենց  աշխատանքում: Սա են վկայում 

գրադարանավարի ամենամսյա վերապարաստումները:  

Ինչպես  հայտնի  է՝  նախագծային  մեթոդի  կիրառման  գաղափարը  

առաջացել  է  19-րդ  դարի  սկզբին  Ֆրանսիայի  Ճարտարագիտական  

ակադեմիաներից  մեկում,  այնուհետև  լայն  տարածում  է  գտել  գերմանախոս  

երկրներում:  Եվրոպայից  հասնելով  ԱՄՆ՝  1879թ․   Սանտ-Լուիսի  

Վաշինգտոնյան   համալսարանին  կից  հիմնվեց  «Manual Training School»  

դպրոց,  որտեղ լայնորեն  կիրառվում  էր  դասավանդման  նախագծային  

մեթոդը:  Աշակերտները  պետք  է  ոչ  միայն  մշակեին  նախագծերը,  այլ  նաև  

իրականացնեին  դրանք  արհեստանոցներում՝  առանձնակի  ուշադրություն  

դարձնելով  երեք  հիմնական  քայլերի՝ 

1. Գրակնության ընտրություն 

2. Իրական պահանջարկ 

3. Վերջնարդյունք 

1921թ  նախագծային  մեթոդը  ստացավ  վերջնական  ձևակերպում  Վ. 

Կիլպատրիկի  «Kilpatrick, 1921, S. 283» աշխատությունում,  Չնայած   մեթոդի  

հեղինակը  նա  չէր,  բայց  այդ   գործը  դարձավ   հենակետային  և  Նյու-Յորքի  

Կոլումբիական  համալսարանին  կից  գործող  Մանկավարժական  քոլեջի   

տպարանում    նրա  աշխատությունը  վերատպվեց  60000  օրինակ:  
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Նախագծային մեթոդը  զարգացման երկար տարիների ընթացքում բազում 

փոփոխություններ է կրել, բայց հիմնական  գաղափարը  և  նպատակը  մնացել  

է նույնը:   

Նորագույն  տեխնոլոգիաների  դարաշրջանում   ուսուցման նախագծային  

մեթոդը  ենթադրում  է   նորագույն  տեխնոլոգիաների   օգտագործմամբ 

սովորողների   որոշակի  գործողությունների  հաջորդականությունների  

համադրություն:   Ուսումնական  նյութը  յուրացվում  է  մանրամասն   

մշակման՝  դիդակտիկ  նպատակին  հասնելու  համար,  որը,  ամփոփելով  այս  

կամ  այն  ձևակերպումը  ստացած  գործնական   աշխատանքով,  ստանում  

ենք  միանգամայն իրական, շոշափելի արդյունք:  Նախագծային մեթոդը 

հանդիսանում է հետազոտական,   ստեղծագործական մեթոդների 

համադրություն,  որոնք  իրականացվում  են  տրված  առաջադրանքը  

կատարելու  նպատակով՝  յուրաքանչյուր  սովորողի  համար  էական  և  

որոշակի  վերջնական  արդյունքի  տեսքով։  

Ցանկացած նախագծի հիմնական նպատակն է տարբեր կարողությունների 

ձևավորումը, որոնք ժամանակակից մանկավարժությունում անվանում են 

անձնային համալիր առանձնահատկություններ։ Այն է՝ գիտելիքների, 

հմտությունների, արժեքների փոխկապակցում, ինչպես նաև 

համապատասխան իրավիճակում նրանց մոբիլիզացում և կիրառելու 

պատրաստակամություն։  Նախագծային մեթոդը ստեղծում է նպաստավոր 

պայմաններ ռեֆլեկտիվ, որոնողական, հետազոտական,  համագործակցային,  

կառավարման կարողություններ,   շնորհանդեսների պատրաստման և դրանց  

ներկայացման կարողությունների ու հմտությունների ձևավորման ու 

զարգացման համար: 
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Նախագծերը,  ըստ  իրենց տևողության, լինում են երկարաժամկետ, 

միջնաժամկետ, կարճաժամկետ՝ կախված  նպատակից  և   տեսակից:  Իսկ 

նախագծերն  ըստ  տեսակի  լինում  են՝  գործնական,  կողմնորոշիչ,  

անհատական,  տեղեկատվական  և  դերային: Նախագծային աշխատանքի 

կազմակերպումը պետք է սկսել հետևյալ կետերից․ 

1. Նախագծային թեմայի ընտրություն 

2. Թեմայի տրոհում ենթաթեմաների 

3. Նախաձեռնող խմբերի ձևավորում 

4. Տեղեկատվության հավաքագրում 

5. Տեղեկատվությունների քննարկում, մշակում 

6. Թեմայի վերաբերյալ եզրահանգումների ձևակերպում 

7. Հետազոտական հաշվետվության նախապատրաստում 

8. Նախագծի պաշտպանություն (պրեզենտացիա) 

9. Արդյունքների ամփոփում 

 1-ին փուլում նախագծի  կազմակերպիչը՝  տվյալ դեպքում գրադարանավարը,  

առաջարկում  է  նախագծի  թեման,   ներկայացնում  է   նախագծի  

նպատակներն  ու  խնդիրները։  Աշակերտները  թեման ընկալելուց հետո  

կոնկրետացնում  են  նպատակներն  ու  խնդիրները։ 

2-րդ փուլը նախագծման փուլն  է, որում նախագծի համակարգողը 

կազմակերպում  է   նախագծի  գործունեությունը,  առաջարկում  է  կազմավորել   

խմբեր,  բաշխում  է   աշակերտների  դերերը  խմբերում,  պլանավորում 

նախագծի գործունեությունը և ներկայացման հնարավոր ձևերը։ Աշակերտները 
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կամ նախագծի ղեկավարը  իրականացնում  են  խմբերի  բաժանումը,  բաշխում  

են  դերերը  խմբում,  պլանավորում  աշխատանքը,  ընտրում  արդյունքների  և  

շնորհանդեսի  ձևերն  ու  եղանակները։ 

3-րդ փուլոմ  տեղի է ունենում տեղեկատվության որոնումը,  որտեղ նախագծի 

կազմակերպիչը՝ գրադարանավարը,  գործին  չի  մասնակցում։  Նա 

խորհրդատվություն  է  տրամադրում,  հսկում  է  խմբերի  աշխատանքը,  

տալիս  է լրացուցիչ  տեղեկատվություն,  գիտելիք,  օգնում  վերջնարդյունքը 

ներկայացնելու նախապատրաստմանը։ Սովորողները  աշխատում  են  

ինքնուրույն,  ակտիվ,  յուրաքանչյուրն  իր  դերով,  խրհրդակցում  են  իրար  

հետ,  որոնում  և  նախապատրաստում  են  նյութեր ներկայացման  համար։ 

4-րդ  փուլը  նախապատրաստման փուլն է:  Գրադարանավարը  կատարում  է  

դիտումներ,  անհրաժեշտության  դեպքում  սովորողներին  խորհուրդներ  է  

տալիս,  նախապատրաստում  է  նախագծի  պաշտպանությանը։  Սովորողները  

կատարում  են  հետազոտություններ,  վերլուծում  են  տեղեկությունները,  

աշխատում  նախագծի  վրա,  փորձեր  են  անում,  պատրաստվում  նախագծի  

պաշտպանությանը։ 

5-րդ փուլը վերջնական՝ պաշտպանության փուլն է:  Սովորողները  

ներկայացնում  են  ուսումնական  նախագիծը,  իրենց  կատարած 

աշխատանքները,   կատարում  են  խմբային  վերլուծություն,  իսկ  նախագծի 

կազմակերպիչը  լսում   է,  սովորողներին  հարցեր  է  ուղղում,  

անհրաժեշտության  դեպքում  ուղղորդում  է,  գնահատում  է  նրանց  կատարած  

աշխատանքի  որակը  և  խնդրի լուծման  ինքնատիպությունը։ Կատարվում է   

արդյունքների  գնահատում:   Գրադարանավարը  ստանձնում  է մշակողի, 

համակարգողի, փորձագետի, խորհրդատուի դեր։ Սա նշանակում է, որ 
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նախագծային մեթոդի հիմքում ընկած է սովորողի ճանաչողական 

հմտությունների, սեփական գիտելիքներն ինքնուրույն ձևակերպելու, 

տեղեկատվական տարածքում կողմնորոշվելու, քննադատական և 

ստեղծագործական մտածողության ձևավորումն ու զարգացումը։ 

2.2. Նախագծային աշխատանք 

Փորձը ցույց է տալիս, որ գրադարանավարի նախագծային աշխատանքը 

խրախուսելի է և արդյունավետ, հատկապես ավագ դպրոցականների հետ 

աշխատելիս, երբ մի տեսակ օտարում է առաջանում գրադարանից: Համատեղ 

աշխատանքը նպաստում է, որ սովորողները կապվեն գրադարանի հետ, 

հաճախ  լինեն այստեղ, վեր հանեն իրենց հետաքրքրող թեմաները: 

Ժամանակակից գրողների հետ կապը արդյունավետորեն նպաստում է 

ընթերցանության զարգացմանը: Ստորև ներկայացված է երկու արդեն 

իրականացված աշխատանքային նախագծեր, որոնք օգտակար և արդյունավետ 

եղան և մեծ թվով սովորողների  խմբեր ներգրավվեցին: 

Նախագիծ 1՝ «Անհնարինը  հնարավոր» Արփի Վանյանի հետ 

Թեմա՝ «Անհնարինը  հնարավոր» գրքի քննարկում Արփի Վանյանի հետ 

Թեմայի հիմնավորում՝ գրադրանային ընթերցումների ընթացքում 

հոգեբանական  վերլուծությունների  վերաբերյալ  սովորողների  ցուցաբերած  

հետաքրքրությունը  ինձ  միտք  տվեց   ընտրել այս թեման:  

Նախագծի նպատակը՝ տվյալ նախագծի գլխավոր նպատակը սովորողների 

ծանոթությունն է  հայ  ժամանակակից   գրողի   հետ:  

Մասնակիցներ՝  «Հերացի» ավագ դպրոցի 11–րդ դասարանի աշակերտներ 
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Անցկացման վայրը՝  «Հերացի» ավագ դպրոցի գրադարան 

Նախագծի   աշխատանքային փուլերը՝ 

1. «Անհնարինը  հնարավոր» գրքի ընթերցում 

2. Գրքի քննարկում և վերլուծություն 

3. Հանդիպում հեղինակի հետ: 

Նախագծի տևողությունը՝  նախագիծը կարճաժամկետ է (12.05-ից 19.05): 

Նախագծի ամփոփում: Մինչ գրքի քննարկումը սկսելը՝  ցուցադրվեց Արփի 

Վանյանի գործունեությանը վերաբերող սահիկաշարը (պրեզենտացիա)՝ 

գրադարանավարի կողմից պատրաստված, ինչից գրողը տպավորված էր, ապա 

նա  ասաց իր ողջույնի խոսքը՝ սահուն անցում կատարելով գրքի քննարկմանը: 

Սովորողները գրողին ուղղեցին իրենց հարցերը, որոնք առաջացել էին գիրքը 

կարդալիս: Սկսվեց  «Անհնարինը  հնարավոր» գրքի բուռն քննարկումը, որին 

մասնակցեց նաև դպրոցի ուսուցչական անձնակազմը: Հանդիպումն 

ավարտվեց գրողի շնորհակալական խոսքով և սովորողների կողմից Արփի 

Վանյան հեղինակի մեկ ուրիշ գրքի քննարկման ու ևս մեկ անգամ հանդիպելու 

ցանկությամբ ( տե՛ս  ֆոտոպատում 1-ը)։ 

Նախագիծ 2՝  «Մշակութային  օջախներ» 

Թեմա: Մշակութային  օջախներ 

Թեմայի հիմնավորում: Այս նախագծի շրջանակում ես՝ իբրև գրադարանավար, 

համագործակցելով 11-րդ դասարանի դասղեկի հետ, որոշեցի  դիտարկել երեք 

մշակութային օբեկտներ՝ թանգարան, թատրոն և գրադարան:  Քանի որ 

սովորողները դասղեկի ուղեկցությամբ պարբերաբար այցելում են 

մշակութային տարբեր օջախներ և իրենց մոտ արդեն ձևավորվել է 

https://sedaarajyan.wordpress.com/2022/05/27/%d5%ab%d6%80%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d6%81%d5%be%d5%a1%d5%ae-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ae%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d6%84%d5%9d-%d5%a1/
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մշակույթային որոշակի դաստիարակություն, ուստի այս նախագիծը դարձավ 

կիսամյակի լիարժեք ամփոփում:    

Նախագծի աշխատանքային փուլեր՝ 

1. Այց թատրոն, թանգարան, գրադարան 

4. Խմբերի բաժանում՝ ըստ ընտրված թեմաների՝ 1) թանգարան, 2) թատրոն, 3) 

գրադարան 

5. Ըստ թեմաների՝ սահիկաշարի պատրաստում 

Նախագծի նպատակը՝ զուգահեռներ տանելով գրադարանի և թանգարանի, 

գրադարանի և թատրոնի միջև ընդծել գրադարանի դերը մշակույթի 

պահպանման և փոխանցման գործում:  

Նախագծի խնդիրները՝ մերօրյա իրականության մեջ շատ կարևոր է 

սովորողներին տալ մշակութային կրթություն, ձևավորել մշակութային 

որոշակի ճաշակ:  

Մասնակիցներ՝  «Հերացի» ավագ դպրոցի 11–րդ դասարանի աշակերտներ 

Անցկացման վայրը՝  «Հերացի» ավագ դպրոցի գրադարան 

Նախագծի տևողությունը՝   նախագիծը կարճաժամկետ է (29.04-ից 17.05) 

Նախագծի ամփոփումը: Մեկնարկը տրվեց  երեք խմբերի ավագների խոսքով․ 

նրանցից յուրաքանչյուրը ներկայացրեց իր խմբի կատարած աշխատանքի 

ամփոփ բնութագիրը: Ապա առաջին խմբի անդամները ներկայացրին 

թատրոնի վերաբերյալ իրենց կողմից պատրաստված  սահիկաշարը՝  

անդրադառնալով գրադարանավարի կողմից նախապես շեշտադրված բոլոր 

հարցերին, հատուկ ընդգծելով կապը թատրոնի և գրադարանի միջև: Երկրորդ 

խումբը ևս  ներկայացրեց սահիկաշար թանգարանների  գործունեության 

վերաբերյալ, երեխաները բանավոր լրացումներ կատարեցին իրենց կողմից 
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աչքաթող արված հարցերին՝  ասոցացնելով հայկական և համաշխարային որոշ 

գրադարանների, թանգարանների հետ: Երրորդ խումբը, շրջանցելով 

ավանդական գրադարաններին վերաբերվող  թեման, պատրաստել էր 

ուսուցողական նյութ՝ էլեկտրոնային գրադարանների վերաբերյալ: 

Ավարտեցինք  հարցուպատասխաններով, որոնք պատրաստել էին երեք 

խմբերը՝  միմյանց ուղղելու համար ( տե՛ս ֆոտոպատում 2-ը)։ 

 

Եզրակացություն 

Զուգահեռներ  տանելով  գրադարանավարի  և  մանկավարժության  միջև՝ 

ակնհայտ  դարձավ,  որ  գարադարանավարի  մասնագիտությունը,  տարեց 

տարի  զարգանալուց  բացի,  նաև  ձեռք  է  բերում  մասնագիտական  

տարաբնույթ  որակներ:  Գրադարանավարի  կարևոր առաքելություններից  է  

գրադարանը  մշտապես  նորարարություններով  թարմացնելը, նոր  շունչ 

հաղորդելը,  օգտվելով  նորագույն  տեխնոլոգիաներից՝  ընթերցողին  

գրադարան  բերելու  տարբեր  մեթոդների  օգտագործումը:  Ենթարկվելով  

ժամանակի  հրամայականին՝  գրադարանավարը  դրսևորում  է  ճկուն  

մտածողություն:   Բազմակողմանի զարգացած  լինելով՝  նա սովորողների  մեջ 

ընթերցանության  հանդեպ  հետաքրքրությունը  մեծացնելու   նորանոր  

ուղիներ  է  փնտրում,  կամ  նոր  մեթոդներ  կիրառում՝ նոր շունչ  հաղորդելով  

վաղուց  մոռացվածին:   

Մեզ  հայտնի  է,  որ  դեռ  վաղնջական  ժամանակներից  հայկական  հնագույն 

գրադարաններին  կից  գործել  են  դպրանոցներ,  որտեղ   

գրադարանավարներն  են  զբաղվել  դպրությամբ:  Ուստի  մեզանում  նորույթ  

չէ  գրադարանավարի մասնագիտության  մեջ  մանկավարժական  տարրի  

դրսևորումը,  այլ  վաղուց  մոռացված  մշակույթ  է,  որը  կարիք  ունի  

https://sedaarajyan.wordpress.com/2022/06/03/%d5%ab%d6%80%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d6%81%d5%be%d5%a1%d5%ae-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae-%d5%b4%d5%b7%d5%a1%d5%af%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d6%85/
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վերածննդի և  նորովի  մատուցման:  Դպրոցական  գրադարանում 

նախագծային աշխատանքների  կիրառումը  նպաստում է   գրադարանավարի  

մանկավարժական  որակների խթանմանն ու  դրսևորմանը:  Հստակ կարելի է 

ձևակերպել, որ սովորողների համար  դպրոցական  գրադարանը  նախագծային 

աշխատանքներ իրականացնելու, դրանց շնորհիվ   ինքնարտահայտվելու,  

ինքնակրթվելու  լավագույն  վայրն է ու միջոցը։ 
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Օգտագործված գրականության ցանկ* 

1․ Е. С. Палат  Метод проектов 

ВОСХОЖДЕНИЕ К МЕТОДУ ПРОЕКТОВ УЛЬЯМА КИЛПАТРИКА 

Гусаковский М.А. (ред.). - Метод проектов_ Научно-методический сборник 

Вильям Херд Кильпатрик - Метод проектов_ применение целевой установки 

Մկրտումյան Անի. Դպրոցականների հետազոտական կարողությունների զարգացման 
ուղեցույց, «Շիրակացու ճեմարան» միջազգային գիտակրթական համալիր, Եր.2020 թ. 

Պետրոսյան  Հայկ. Ուսուցման ժամանակակից տեխնոլոգիաներ . ԱՆ -ՋՈՆ, 2008. 

Էլեկտրոնային ռեսուրսներ 

1. «Դպիր» էլեկտրոնային ամսագիր 

2. Հայաստանի դպրոցների գրադարանավարների ձեռնարկ. Հունիս 2011, 

Հայաստանի Հանրապետության Կրթության և Գիտության 

Նախարարություն 

3. Ուղեցույց ժամանակակից գրադարանավարների համար. Հունվար 2017, 

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր 

4. Tvorcheskie proekty, Inc.(2013). План оформления творческого проекта. 

Симферополь, Tvorcheskie proekty.  

 

* Օգտագործված գրականության ցանկում տեղ են գտել տպագիր և էլեկտրոնային 

ռեսուրսներ, որից  ազդեցություն է կրել դպլոմային աշխատանքը։ 

https://dpir.mskh.am/
https://gradaranblog.files.wordpress.com/2013/09/handbook_hy.pdf
https://gradaranblog.files.wordpress.com/2013/09/handbook_hy.pdf
https://gradaranblog.files.wordpress.com/2013/09/handbook_hy.pdf
https://lib.mskh.am/388-%D5%B8%D6%82%D5%B2%D5%A5%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%B5%D6%81-%D5%AA%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%AF%D5%AB%D6%81-%D5%A3%D6%80%D5%A1%D5%A4%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%80%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D6%80
https://lib.mskh.am/388-%D5%B8%D6%82%D5%B2%D5%A5%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%B5%D6%81-%D5%AA%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%AF%D5%AB%D6%81-%D5%A3%D6%80%D5%A1%D5%A4%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%80%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D6%80
https://tvorcheskie-proekty.ru/plan
https://tvorcheskie-proekty.ru/plan

