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ՀՏԴ 37.018.26 

ԾԾԾԾնողներինողներինողներինողների    ժամանակակիցժամանակակիցժամանակակիցժամանակակից    մանկավարժական մշակույթմանկավարժական մշակույթմանկավարժական մշակույթմանկավարժական մշակույթիիիի    
էությունըէությունըէությունըէությունը    ևևևև    ազդեցությունըազդեցությունըազդեցությունըազդեցությունը    երեխաներիերեխաներիերեխաներիերեխաների    զարգացմանզարգացմանզարգացմանզարգացման    վրավրավրավրա    

Ստեփանյան ԱնահիտՍտեփանյան ԱնահիտՍտեփանյան ԱնահիտՍտեփանյան Անահիտ    

Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. գործոն, նվազեցում, արժեք, հոգեկան 
զարգացման նախադրյալներ, զարգացման շրջափուլ, մանկավարժական 
հնարավորություններ 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
Մանկավարժական հմտությունների և կարողությունների անընդ-

հատ արդիականացումը հատկապես կարևոր է ծնողների համար, քանի 
որ յուրաքանչյուր սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական, տեխնիկական 
զարգացում ենթադրում է ընտանեկան նոր փոխհարաբերություններ, ար-
ժեքներ և այլն: Ուստի մանկավարժական գործունեություն ծավալելու 
գործընթացում կարևոր է ծնողներին տեսական գիտելիքներով աջակցելը՝ 
վերանայելով համագործակցության մոտեցումները, հասկանալով երե-
խաների զարգացմանը խոչընդոտող գործոնները և բարձրացնելով «ման-
կավարժական մշակույթը» [5, 11]:  

Մանկավարժական գործունեություն ծավալելով ՀՀ Լոռու մարզի 
Վանաձոր քաղաքի «Առավոտ» բարեգործական հասարակական կազմա-
կերպությունում՝ ամեն օր հարաբերվում ենք դժվար իրավիճակներում 
հայտնված երեխաների և ծնողների հետ` հասկանալով, որ նրանց ման-
կավարժական մշակույթի մակարդակը բարձր չէ, ինչը բացասաբար է 
ազդում երեխաների դաստիարակչական գործունեության վրա: 

Սույն հոդվածում ներկայացնում ենք այն սոցիալ-մանկավարժական 
մեթոդները, որոնք կարող են նպաստել հատկապես դժվար իրավիճակ-
ներում գտնվող երեխաների ծնողների ընդհանուր զարգացվածությանը, 
որը կարևոր է երեխայի զարգացման և կայացման գործընթացում: 

Ծնողների մանկավարժական մշակույթի, ընտանեկան կրթության և 
երեխայի զարգացման թերություններն ու բացթողումները խոսում են 
ծնողների մանկավարժական մշակույթի ձևավորման և կատարելագործ-
ման անհրաժեշտության մասին: Ներկայացված ուսումնասիրությունների 
արդյունքում պարզ է դառնում, որ այսօր առավել անհրաժեշտ է անհա-
տական մոտեցման ցուցաբերումը սոցիալ-տնտեսական տարբեր պայ-
մաններում մեծացած երեխաների անձի ընկալման և հասկացման հար-
ցում: Ուստի մանկավարժական կազմակերպության մասնագիտական 
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թիմի ներկայացուցիչները (մանկավարժ, հոգեբան, սոցիալական մանկա-
վարժ, սոցիալական աշխատող և այլք), որոնք տիրապետում են ժամա-
նակակից մանկավարժական տեխնոլոգիաներին, մասնագիտական կա-
րողություններին, պարբերաբար պետք է իրականացնեն լուսավորչական 
աշխատանքներ՝ ծնողներին բացատրելով ընտանեկան դաստիարակու-
թյան նշանակությունը, առանձնահատկությունները և նախապատվու-
թյունները՝ հաշվի առնելով ծնողների կրթական, մանկավարժական իրա-
վասության, տեղեկացվածության, հաղորդակցման հմտությունների մա-
կարդակը [4, 96]: 

Ներկայումս պետության կողմից իրականացվում են տարբեր ծրագ-
րեր և աշխատանքներ՝ ծնողներին երեխաների զարգացման վերաբերյալ 
գիտելիքներ փոխանցելու նպատակով: Այդ ծրագրերի շրջանակներում 
«Առավոտ» բարեգործական հասարակական կազմակերպությունում 
ծնողների համար իրականացված աշխատանքներում հատուկ տեղ են 
զբաղեցրել «դրական ծնողավարման» հմտությունների ձևավորմանը 
միտված դասընթացները [2, 190]:  

Այստեղ շատ կարևորվում է նաև այն փաստը, որ բռնության մասին 
խոսելիս պետք է աշխատել նաև երեխաների հետ, քանի որ նրանց մեծ 
մասը նույնիսկ ապտակը չի գիտակցում և չի ընկալում որպես 
«բռնություն»: 

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը    
Ընտանիքի հետ աշխատանքի ինտերակտիվ ուղղությունը ներկա-

յումս առաջնահերթություն է. ընտանեկան տարբերակված խմբային և 
անհատական աշխատանքներում պետք է օգտագործել օպտիմալ մեթոդ-
ներ՝ բարձրացնելու ծնողների մանկավարժական իրավասությունը:  

Ծնողների հետ աշխատանքի ինտերակտիվ մեթոդներից են՝ 
� մտագրոհ,  
� խնդրահարույց իրավիճակների պարզաբանում, 
� վարպետության դասեր, գործող տեխնոլոգիայի փոխանցում,  
� ծնողների և հեղինակություն վայելող մանկավարժի միջև փորձի 
փոխանցումն ապահովող փոխգործակցություն,  

� աշխատանքի հնարքների ուղղակի և մեկնաբանման միջոցով 
հմտության փոխանցում: 

Այս ամենն իրականացվում է ծնողների մանկավարժական մշա-
կույթի, ծնողավարման, դաստիարակչական կարողությունների ակտի-
վացման և զարգացման համար, քանի որ ոչ բոլոր ծնողներն են տիրապե-
տում երեխայի դաստիարակության ոճերին, դրական ծնողավարման 
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հմտություններին: Շատ ծնողներ չգիտեն երեխայի տարիքային առանձ-
նահատկությունները. փոքր երեխային առավել դժվար առաջադրանքներ 
են տալիս կամ պահանջներ ներկայացնում, իսկ մեծի հետ խոսում են 
որպես փոքր: Ուստի մանկավարժների և ծնողների հանդիպումների ժա-
մանակ պետք է իրականացնել նմանատիպ մտքերի, զգացմունքների թրեյ-
նինգներ՝ ուղղված ծնողների մանկավարժական վարպետության, մշա-
կույթի, երեխայի հոգեբանական առանձնահատկությունների զարգաց-
մանը: Ընտանիքի դաստիարակչական ներուժը մեծապես որոշվում է ծնո-
ղական ենթահամակարգի գործառնման բնույթով և բովանդակությամբ:    

Երեխայի զարգացման և դաստիարակության վրա ազդող օբյեկտիվ 
սոցիալ-տնտեսական գործոններից են նաև երեխաների կենսամակար-
դակի անկումը ընտանիքի նյութական ապահովության վատթարացման 
պատճառով, որը հանգեցնում է հոգևոր և ֆիզիկական զարգացման 
կտրուկ նվազման, անհապատասխանության հասարակության արժե-
քային կողմնորոշումներին: Ծնողների և երեխաների մեջ առաջանում է 
օտարացման աճ: Երբեմն չկարողանալով լուծել այդ խնդիրը ՝ ծնողները 
թուլացնում են իրենց հսկողությունը, որի արդյունքում նվազում կամ 
խզվում է ծնող-երեխա կապը:    

«Դրական ծնողավարման», երեխաների դաստիարակության իրա-
կանացման ժամանակ զարգացման 40 նախադրյալները համարվում են 
հենք, որի վրա կառուցվում և որով պայմանավորվում է հասուն և լիար-
ժեք զարգացում ունեցող երիտասարդների կայացման հնարավորու-
թյունը: 

Այդ նախադրյալները ընդհանուր են տարիքային բոլոր խմբերի 
համար, սակայն դրանց ձևավորման ուղիներն ու միջոցները տարբեր 
տարիքային խմբերում տարբեր են։ Նախադրյալները բաղկացած են 2 
խմբից՝ արտաքին (Տե՛ս աղյուսակ1) և ներքին (Տե՛ս աղյուսակ 2): 

Արտաքին նախադրյալների ձևավորումը պայմանավորված է ընտա-
նիքի, երեխայի անմիջական շրջապատի, դպրոցի, համայնքի, եկեղեցու 
ազդեցություններով: Ներքին նախադրյալների ձևավորումը պայմանա-
վորված է երեխայի անհատական առանձնահատկություններով, անձնա-
յին որակներով, իր անձի և շրջապատողների նկատմամբ նրա ունեցած 
վերաբերմունքով, արժեքային համակարգով: Նախադրյալների յուրա-
քանչյուր խումբն իր հերթին կազմված է 4 ենթախմբերից [1, 7]:     

Երեխայի վերաբերմունքը արտաքին շրջապատի, աշխարհի նկատ-
մամբ ձևավորելու նպատակով անհրաժեշտ է, որ նա զգա ծնողների կող-
մից ընդունված և ցանկալի լինելը: Երեխայի անձի համարժեք զարգաց-
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ման համար կարևոր նշանակություն են ընտանեկան փոխհարաբերու-
թյունների հուզական տոնը և վերահսկման կարգ ու կանոնի տիպը: Երե-
խայի համար ցանկացած տարիքում չափազանց կարևոր են նշանակալի 
մեծահասակների հետ շփումը, նրանց անմիջական մասնակցությունն իր 
կյանքում։ Հակառակ դեպքում երեխան կունենա ֆիզիկական, ճանաչո-
ղական և վարքային զարգացման հապաղումներ (Տե՛ս աղյուսակ 1): 

ԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակ    1.1.1.1.    Արտաքին նախադրյալներԱրտաքին նախադրյալներԱրտաքին նախադրյալներԱրտաքին նախադրյալներ    

Արտաքին նախադրյալներԱրտաքին նախադրյալներԱրտաքին նախադրյալներԱրտաքին նախադրյալներ    ԲաղկացուցիԲաղկացուցիԲաղկացուցիԲաղկացուցիչ չ չ չ մասմասմասմաս    

Աջակցություն 
 

1. Ընտանիքի աջակցություն,  
2. Դրական ընտանեկան կապեր,  
3. Կապ այլ մեծահասակների հետ, 
4. Հոգատար շրջապատ, 
5. Հոգատար դպրոցական միջավայր,  
6. Ծնողիների գրավվածությունը դպրոցում 

Հնարավորությունների  
ընդարձակում 

1. Երեխային արժևորող համայնք, 
2. Երեխաները՝ որպես ռեսուրս,  
3. Աջակցել մյուսներին,  
4. Անվտանգություն տանը, դպրոցում, 
համայնքում: 

Սահմաններ և 
 ակնկալիքներ 
 

1. Սահմանե՛ք ընտանիքում կոնկրետ 
կանոնների ու նորմերի վրա հիմնված 
պահանջներ և հետևողականորեն 
վերահսկե՛ք երեխայի կողմից դրանց 
պահպանումը, 

2. Սահմաններ դպրոցի ներսում,  
3. Սահմաններ թաղամասի ներսում,  
4. Մեծահասակների դերային մոդելներ,  
5. Հասակակիցների դրական ներգործություն,  
6. Մեծ սպասելիքներ 

Ժամանակի արդյունավետ  
օգտագործում 

1. Ստեղծագործական գործունեություն,  
2. Երիտասարդական ծրագրեր,  
3. Հոգևոր համայնք, 
4. Տանն անցկացրած ժամանակ: 

Հայտնի է՝ երեխայի ուսումնական գործունեության արդյունավետ 
կազմակերպման համար պատասխանատու են ոչ միայն դպրոցը և ուսու-
ցիչները, այլև ընտանիքի անդամները, ծնողները: Դրական և արդյու-
նավետ դպրոցական միջավայր ստեղծելու գործում աջակցության 
կարևոր դեր է խաղում դպրոցական կյանքում ծնողների ներգրավումը: 
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Եթե դպրոցն ու ծնողները սերտ համագործակցեն, ապա ոչ մի հակասու-
թյուն նրանց միջև չի լինի, ինչը երեխայի կրթության վճռորոշ տարրն է: 
Ծնողի ներգրավվածության աստիճանը և ձևերը փոխվում են երեխայի 
տարիքին զուգընթաց: Այս առումով չափազանց կարևոր է, որ ծնողները 
աջակցեն ինչպես երեխային, այնպես էլ ուսուցչին՝ երեխաների ուսուց-
ման նշանակությունը, կարևորությունը և մոտիվացիան բարձրացնելու 
նպատակով (Տե՛ս աղյուսակ 2): 

ԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակ    1.1.1.1.    Ներքին նախադրյալներՆերքին նախադրյալներՆերքին նախադրյալներՆերքին նախադրյալներ    

Ներքին նախադրյալներՆերքին նախադրյալներՆերքին նախադրյալներՆերքին նախադրյալներ    ԲաղկացուցիցԲաղկացուցիցԲաղկացուցիցԲաղկացուցից    մասմասմասմաս    

Նվիրված ուսուցում 

1. Ձերքբերումների մոտիվացիա,  
2. Դպրոցական պարտականություններ, 
3. Տնային աշխատանք, 
4. Կապը դպրոցի հետ,  
5. Ընթերցանության հաճույքը 

Դրական արժեքներ 

1. Հոգատարություն,  
2. Հավասարություն և սոցիալական արդարություն, 
3. Անկեղծություն 
4. Պատասխանատվություն, 
5. Զսպվածություն 

Սոցիալական 
կոմպետենտություն 
(փորձիմացություն) 

1. Պլանավորում և որոշումների կայացում, 
2. Միջանձնային հաղորդակցում, 
3. Մշակութային ունակություններ,  
4. Դիմակայելու ունակություններ, 
5. Կոնֆլիկտի խաղաղ լուծում 

Դրական նույնացում 

1. Անձնական ուժ, 
2. Ինքնագնահատական,  
3. Նպատակի զգացում,  
4. Ապագայի հանդեպ դրական 
տրամադրվածություն 

Մանկությունը յուրաքանչյուր մարդու կյանքում անմոռանալի ժա-
մանակ է։ Այն լցվում և բովանդակություն է ստանում ծնողների բարի ձեռ-
քերով: Ծնողական սերը մարդուն տալիս է «ամրության պաշար», ձևավո-
րում է երեխաների մոտ հոգեբանական պաշտպանվածության զգացում: 
Միայն սիրելով, հասկանալով և երեխայի էության մեջ ներթափանցելով ՝ 
ծնողները ի վիճակի կլինեն պատասխանել նրա զգացմունքներին, ներել, 
խրախուսել, օգնել նրան հաղթահարելու կասկածներն ու ինքնավստա-
հություն ձեռք բերել: Մեծահասակների և երեխաների միջև դրական 
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փոխհարաբերությունները երկխոսության արվեստ է:  
 «Առավոտ» բարեգործական հասարակական կազմակերպությու-

նում սույն նպատակին հասնելու համար որոշեցինք ծնողների իրազեկ-
ման համար կիրառել ինչպես ավանդական, այնպես էլ ժամանակակից 
ինտերակտիվ մեթոդներ: 

Ավանդական մեթոդաբանության համաձայն՝ կազմակերպվում են 
թեմատիկ ծնողական ժողովներ, որոնց ընթացքում լսում ենք ծնողների 
խնդիրները, ներկայացնում մասնագիտական խորհրդատվություն, ան-
հրաժեշտության դեպքում կազմակերպում ընտանեկան զրույցներ՝ այցե-
լելով երեխայի ընտանիք: 

Լուսավորչական գործունեության ընթացքում ծնողների համար 
կազմակերպվում են նպատակային հարցեր լուսաբանող դասընթացներ՝ 
«Դրական ծնողավարում», «Ընտանեկան բյուջեի պլանավորում» «Կենցա-
ղավարման հմտություններ» և այլն, որոնց արդյունքում թողարկվում են 
տեղեկագրեր, տեղեկատվական թերթիկներ, բուկլետներ, ծնողական 
«անկյուններ»: 

Ինտերակտիվ վարպետության դասընթացների ժամանակ կազմա-
կերպվում են թրեյնինգներ, որոնց արդյունքում անկետավորվում, 
ախտորոշվում են ինչպես երեխաները, այնպես էլ ծնողները: Հատկապես 
բարենպաստ է լինում «կլոր սեղան» մեթոդի կազմակերպումը, քանի որ 
այս դեպքում միմյանց լսում և միմյանց հետ քննարկումներ են կատարում 
ինչպես ծնողները, այնպես էլ մասնագետները: Փորձը ցույց է տալիս, որ 
կլոր սեղանի շուրջ կատարվող աշխատանքների ժամանակ ծնողները 
սովորում են լսել ոչ միայն մասնագետներին, այլ նաև միմյանց: Հենց այս-
տեղ են բացահայտվում նաև այն սխալները, որ բարդացնում են երեխա-
ների վերադաստիարակումը: 

Ծնողների «մանկավարժական մշակույթը» բարձրացնելու համար 
կիրառում ենք մանկավարժության տեսության մեջ կարևորված գործըն-
թացները՝ համապատասխանեցնելով ժամանակային և տարածքային 
պահանջներին, քանի որ ոչ միայն յուրաքանչյուր ժամանակաշրջանն է 
հուշում իրեն բնորոշ դաստիարակության խնդիրները, այլ նաև յուրա-
քանչյուր շրջան, որն առանձնանում է իր մշակույթով, բնությամբ ունեցած 
ավանդույթներով: 

Մանկավարժական մշակույթի բաղադրիչների իրականացումը 
կարող է նպաստել է ծնողների մանկավարժական մշակույթի մակար-
դակի բարձրացմանը՝ կախված նրանց կրթության և դաստիարակվածու-
թյան մակարդակից, ընդհանուր մշակույթից, կյանքի փորձից, անհատա-
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կան առանձնահատկություններից (ընդունակություններից, խառնված-
քից, բնավորությունից): 

Լոռու մարզի՝ դժվար իրավիճակներում գտնող երեխաների ծնող-
ների մանկավարժական մշակույթի ճանաչողականճանաչողականճանաչողականճանաչողական    բաղադրիչըբաղադրիչըբաղադրիչըբաղադրիչը բարձ-
րացնելու նպատակով իրականացնում ենք զրույցներ՝ քննարկելով երե-
խաների հոգեբանամանկավարժական, ֆիզիոլոգական, առողջագիտա-
կան, իրավական խնդիրները՝ որպես լիարժեք դաստիարակության և 
ընտանիքում զարգացման անհրաժեշտ պայմաններ. 

▪ երեխայի տարիքային առանձնահատկություններ, 
▪ անատոմիական, ֆիզիոլոգիական և հոգեբանական զարգացում,  
▪ ընտանիքի կենսական արժեք, 
▪ սեփական իրավունքների ճանաչում, 
▪ երեխայի անձի տնտեսական պաշտպանության իմացություն և 
ապահովում: 

Հատկապես հետաքրքիր է լինում մանկավարժական մշակույթի օօօօպեպեպեպե----
րացիոնրացիոնրացիոնրացիոն    բաղադրիչբաղադրիչբաղադրիչբաղադրիչի ի ի ի քննարկումը, քանի որ տարբեր ծնողներ տարբեր 
եղանակներով են կազմակերպում երեխայի կյանքն ու հետաքրքրություն-
ները: Դժվար իրավիճակում գտնվող երեխաների ծնողները հաճախ ճիշտ 
չեն ճանաչում իրենց երեխաների ընդունակություններն ու հակումները՝ 
նախընտրելով շրջապատից մեկուսացումը: Այս դեպքում կարևոր է 
«հհհհաղորդակցականաղորդակցականաղորդակցականաղորդակցական    բաղադրիչբաղադրիչբաղադրիչբաղադրիչ» » » » հմտության ձևավորումը հետևյալ կետերի 
ներառմամբ. 

▪ ընտանեկան բարենպաստ հոգեբանական մթնոլորտ, 
▪ երեխաների և ընտանիքի այլ անդամների միջև հասկացվածու-
թյուն,  

▪ այլ կարծիքի նկատմամբ հանդուրժողականություն,  
▪ կոնֆլիկտների հաղթահարում: 
Հաղորդակցումն իրականցվում է զգացմունքային բաղադրիչզգացմունքային բաղադրիչզգացմունքային բաղադրիչզգացմունքային բաղադրիչիիիի    

ներառմամբ, որը գիտակցված ղեկավարելու դեպքում ծնողները կարողա-
նում են դժվար իրավիճակներում կառավարել սեփական զգացմունք-
ները՝ տեսնելով երեխայի խնդիրները: 

Այս ամենը կնպաստեն մանկավարժական մշակույթի    ռեֆլեքսիվ ռեֆլեքսիվ ռեֆլեքսիվ ռեֆլեքսիվ 
բաղադրիչբաղադրիչբաղադրիչբաղադրիչիիիի    կարողության ձևավորմանը, որի արդյունքում ծնողները 
կկարողանան գնահատել երեխաների հետ փոխգործակցության ընթաց-
քում օգտագործվող մեթոդների արդյունավետությունը, վերլուծել հաջո-
ղությունների և դժվարությունների պատճառները, տեսնել սեփական 
անձը երեխայի աչքերով: 
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Մանկավարժական մշակույթի բաղադրիչների ճիշտ յուրացումը 
կարող է ապահովել ընտանիքի կրթական ներուժը՝ որպես անձի ձևավոր-
ման և զարգացման հիմք՝ իրացվելով հանրային հարաբերությունների 
գործունեության տարբեր ոլորտներում և սոցիալական միջավայրերում: 

Ժամանակակից մասնագիտական, սոցիալական մանկավարժները, 
հոգեբանները, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչ-
ները, դաստիարակները, տիրապետելով ընտանիքի հետ աշխատանքի 
վերաբերյալ գիտելիքների և հմտությունների համապատասխան մակար-
դակին, ընտանիքում երեխայի դաստիարակչական գործընթացը կազմա-
կերպելու համար առանձնացնում են հետևյալ հիմնադրույթները. 

▪ ծնողների անձնական օրինակի, նրանց հասարակական դեմքի, 
ակտիվ քաղաքացիական դիրքորոշման վրա հիմնված հեղինակու-
թյունը, 

▪ ընտանեկան ապրելակերպը, ավանդույթները, ներընտանեկան 
հարաբերությունները, 

▪ զգացմունքային բարոյական միկրոկլիման, 
▪ ընտանիքի ազատ ժամանակի և ժամանցի ողջամիտ կազմակեր-
պումը: 

Մանկավարժական գործունեության ընթացքում կարևոր են ծնող-
ների և երեխաների փոխադարձ հարաբերությունները. երեխայի կրթու-
թյան միջոցով ծնողները զարգանում և կատարելագործվում են, թարմաց-
վում են նրանց արժեքները, փոխվում են ծնողական մշակույթի որակա-
կան և քանակական բնութագրերը, երեխայի հետ փոխազդեցության 
գործընթացում իրականացվում են դաստիարակության մեթոդներ [3, 71]: 

Մանկավարժական մշակույթի ձևավորման նպատակով կատարված 
աշխատանքներն ի ցույց դրեցին ինտերակտիվ մեթոդների առավել արդ-
յունավետությունն իրականացվող լուսավորչական միջոցառումներում: 
Այստեղից փոխգործակցության ինտերակտիվ ձևերը հենվում են փոխ-
գործակից երկխոսությունների վրա, որոնց ընթացքում ծնողներն զգում 
են իրենց հաջողությունը, մտավոր կենսունակությունը՝ փոխգործակցու-
թյան գործընթացը կազմակերպելով մասնակիցների ներգրավմամբ: Յու-
րաքանչյուր մասնակից կատարում է իր ուրույն անհատական ներ-
դրումը, հնարավորություն ունի փոխանակվելու գիտելիքներով, սեփա-
կան գաղափարներով, գործունեության եղանակներով, լսելու միմյանց 
կարծիքը [5, 18]:  

Ինտերակտիվ մեթոդների կիրառումը թույլ է տալիս զգալիորեն 
խորացնել մանկավարժի ազդեցությունը ծնողների վրա։ Նրանք ստանում 
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են անմիջապես արձագանքելու հնարավորություն, ինչը նպաստում է 
նրանց հոգեբանամանկավարժական գիտելիքների և հմտությունների 
սահուն ձեռքբերմանը: 

ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    
Ամփոփելով վերը նշվածը՝ գալիս ենք այն եզրահանգման, որ ծնող-

ների մանկավարժական մշակույթը մեծ դեր, նշանակություն և ազդեցու-
թյուն ունի երեխաների ներդաշնակ զարգացման և դաստիարակության 
վրա: Քանի որ երեխաների և ծնողների միջև շփումը բարդ և բազմակող-
մանի գործընթաց է, և շատ առումներով ընտանիքն է որոշում երեխա-
ների դաստիարակության և զարգացման հաջողությունը, ուստի երեխա-
ներին դաստիարակելու բարենպաստ պայմաններ ստեղծելու համար 
ծնողները պետք է ունենան որոշակի մանկավարժական մշակույթ դրա-
կան ծնողավարման, գիտելիքների ու հմտությունների ձևով: 

Ծնողների մանկավարժական մշակույթը դաստիարակության այն 
հիմնական բաղադրիչն է, որով պայմանավորված է ծնողների մանկա-
վարժական գրագիտությունը, և ապահովում է դրական շարժընթացը 
երեխաների դաստիարակության և զարգացման գործընթացում:  

Զարգացման նախադրյալները հնարավորություն են տալիս ձևավո-
րել երեխաների դրական փորձ և անձնային որակներ, նպաստում են 
լիարժեք հարաբերությունների ստեղծմանը և պահպանմանը, հնարավո-
րություն են տալիս կրել տարիքին համարժեք պատասխանատվություն և 
ուրիշների մասին հոգալու կարողություն։ Զարգացման նախադրյալները 
մեծ նշանակություն ունեն երիտասարդներին վնասակար և ոչ ցանկալի 
վարքային շեղումներից պաշտպանելու հարցում։  

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    

1. Մանուկյան Ա., Սվաջյան Ա., Սաֆարյան Ա., Սահակյան Ա., Երե-
խաների զարգացման նախադրյալների ձևավորման հմտություններ, 
Ուղեցույց վերապատրաստվողների համար, Երևան, 2013, 128 էջ: 

2. Միքայելյան Վ., Միքայելյան Լ., Երեխայի հոգեկան զարգացման 
խնդիրները, Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, 2013, 224 էջ: 

3. Սեդրակյան Ս., Ընտանիքի հոգեբանություն (Մեթոդաբանական 
վերլուծություն), Երևան, 2010, 456 էջ: 

4. Ким Т., Воспитательный потенциал семьи, Педагогика, психология и 
медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 
2008. – № 11. С. 95—98  
Урюпина О., Повышение педагогической культуры родителей в 

дошкольной образовательной организации, Екатиринбург, 2018, 63 с. 
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Постоянная модернизация педагогических умений и навыков 
особенно важна для родителей, так как каждое социально-экономическое, 
политическое, техническое развитие предполагает новые семейные взаи-
моотношения, ценности и т.д. Поэтому в процессе осуществления педаго-
гической деятельности важно поддерживать родителей теоретическими 
знаниями, пересматривая подходы к сотрудничеству, понимая факторы, 
препятствующие развитию детей, и повышая «педагогическую культуру». 

Осуществляя педагогическую деятельность в благотворительной 
общественной организации «Аравот» города Ванадзор Лорийской области 
РА, ежедневно общаемся с детьми и родителями, оказавшимися в трудных 
жизненных ситуациях, становится понятно, что уровень их 
педагогической культуры невелик, и это негативно сказывается на 
воспитательной деятельности детей. 

В этой статье мы представляем социально-педагогические методы, 
которые могут способствовать общему развитию родителей детей, 
находящихся в особенно сложных ситуациях, что важно в процессе станов-
ления ребенка. 

Поскольку общение между детьми и родителями — сложный и 
многогранный процесс, и в большей степени семья определяет успех 
воспитания и развития детей, родители должны обладать определенной 
педагогической культурой, иметь знания, обладать навыками 
положительного воспитания детей, для создания благоприятных условий 
для воспитания детей. 

Педагогическая культура родителей — это основная составляющая 
воспитания, обусловленная педагогической грамотностью родителей, 
которая обеспечивает положительную динамику в процессе воспитания и 
развития детей. 
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Constant modernization of pedagogical skills and abilities is especially 
important for parents, since every socio-economic, political, technical 
development implies new family relationships, values, etc. Therefore, in the 
process of educational work, it is important to support parents with theoretical 
knowledge, reviewing approaches to cooperation, understanding the factors 
hindering the development of children, and increasing the «pedagogical 
culture». 

Carrying out educational work in the charitable organization “Aravot” of 
the city of Vanadzor, Lori region of the Republic of Armenia, we daily 
communicate with children and parents who find themselves in difficult life 
situations, realizing that the level of their pedagogical culture is low, which 
negatively affects the educational activities of children. 

In this article we present socio-pedagogical methods that can foster overall 
development of children’s parents who are in extremely difficult situations, 
which, in turn, is important for children’s development. 

Since communication between children and parents is a complex and 
multifaceted process, considering the factor of the family on the success of 
upbringing and education of children suggests that parents must have a certain 
pedagogical culture, knowledge and skills of positive parenting in order to 
create favorable conditions for the upbringing of children. 

The pedagogical culture of parents is the main component of education set 
within pedagogical literacy of parents – providing positive dynamics in the 
process of upbringing and development of children. 
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