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1. Թեմայի արդիականությունը 

1.1. Ներածություն  

1. Հայտնի է, որ մարդու առողջությունը պայմանավորված է ինչպես նրան շրջապատող 

ֆիզիկական, սոցիալական, հոգևոր և տնտեսական միջավայրով, այնպես էլ 

առողջության վերաբերյալ նրա սեփական պատկերացումներով, նրա ընտրած 

ապրելակերպով, օրգանիզմի կենսաբանական առանձնահատկություններով։ 

Հետևաբար առողջության պահպանմանը միտված միջոցառումներն առավել 

արդյունավետ կլինեն առողջությունը պայմանավորող գործոնների լիարժեք ընդգրկման 

դեպքում միայն։ Նման միջոցառումներն  առավել կարևորություն են ստանում, երբ  

ուշադրության կենտրոնում են գտնվում երեխաներն ու դեռահասները՝ այն պարզ 

պատճառով, որ նրանք, աճող և զարգացող օրգանիզմ լինելով, ավելի խոցելի են շրջակա 

միջավայրի գործոնների նկատմամբ։ Այս դեպքում, առողջության վրա ունեցած 

ազդեցության առումով վերը թվարկած միջավայրային փոքր ինտենսիվության 

գործոններին ավելանում է ևս մեկը՝ ուսումնական գործընթացը, որի ազդեցությանը 

երեխան ենթարկվում է օրը 3-6 ժամ, շաբաթվա 5-6 օրը, տարվա 10 ամիսը և 12 տարի 

շարունակ։ Բազմաթիվ գիտական հետազոտություններ ցույց են տվել, որ օրգանիզմի 

առողջության ձևավորման գործում ն արտաքին միջավայրի բազմաթիվ գործոնների 

հետ միասին մեծ նշանակություն ունեն «դպրոցական» գործոնները [1, 4, 5, 9]։ Եթե 

ելնենք նաև այն իրականությունից, որ ժամանակակից կյանքի անընդհատ փոփոխվող 

նոր պայմաններում անհրաժեշտություն է առաջանում կրթել և դաստիարակել սերունդ, 

որը կկարողանա ստացած բազմակողմանի գիտելիքներն օգտագործելով  արագ և 

արդյունավետ ներդրումներ կատարել գիտության, տնտեսության բազմաբնույթ 

բնագավառներում, ապա պարզ է դառնում, որ այդ փոփոխվող պայմանները և 

հատկապես փոփոխվող կրթական գործընթացը  նույնպես պետք է կանոնակարգել և 

նորմավորել։ Հակառակ դեպքում, ինչպես ցույց են տվել մի շարք հետազոտողներ, 

կունենանք փոքր ինտենսիվության ազդող գործոնի  անբարենպաստ ազդեցություն 

ապագա սերնդի առողջության վրա։ Սա է պատճառը, որ ամբողջ աշխարհում այսօր 

գործող «նոր տիպի դպրոցներում», որոնց գլխավոր նպատակը շուկայի պահանջներից 

բխող  հիմնարար գիտելիքներով զինված դպրոցականներ կրթելն է, անհրաժեշտ է 

իրականացնել բժշկահոգեբանական գիտական հետազոտություն՝ կանոնակարգելու 

համար ուսուցման պրոցեսի ինտենսիվացման, պրոֆիլային ծրագրով դասավանդման, 
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կրթական ծրագրերի որակական փոփոխությունների հետ կապված պրոցեսները։ Նման 

դպրոցներում սովորելու ընթացքում հատկապես ավագ դպրոցականներն են առնչվում  

որոշակի դժվարությունների հետ, որոնք երբեմն պատճառ են դառնում դպրոցական 

բնականոն ադապտացիայի խանգարման։ Արդյունքում, ստանալով բազմակողմանի 

գիտելիքներ, երեխաները կարող են կորցնել առողջությունը։   

Վերջին շրջանի մի շարք աշխատանքներում համոզիչ կերպով ապացուցված է, որ «նոր 

տիպի դպրոցներում» ուսուցման ինտենսիվ բնույթը և մեծ ծանրաբեռնվածությունը  

սովորողների առողջության վրա ազդող հիմնական գործոններն են [2, 3, 6, 8]։ Այն 

հատկապես անբարենպաստ գործոն է ավարտական դասարաններում սովորող 

աշակերտների համար, քանզի աճի և զարգացման գործընթացը շատ օրգան-

համակարգերում դեռևս շարունակվում է, իսկ  աշակերտների ծանրաբեռնվածությունն 

ամենամեծն է՝ պայմանավորված ապագա մասնագիտության ընտրությամբ, բուհ 

ընդունվելու հետ կապված նախապատրաստական աշխատանքով և ինչը որ պակաս 

կարևոր չէ՝ նոր միջավայրով [10]։  

Վերջին մի քանի տասնամյակների ընթացքում իրականացված բազմաթիվ 

գիտական հետազոտություններ վկայում են սովորողների առողջական վիճակի տարբեր 

անբարենպաստ փոփոխությունների և քրոնիկ հիվանդությունների աճի մասին՝ 

հատկապես ավագ դպրոցում սովորողների շրջանում։ Դրանք հատկապես բնորոշ են 

նոր տիպի դպրոցների շրջանավարտներին, որոնց մոտ դրանք առավելապես 

արտահայտվում են վեգետոանոթային խանգարումների, նեյրոցիրկուլյատոր 

դիստոնիաների, ասթենոնևրոտիկ խանգարումների ձևով [7]։ 

2006թ․ -ից մեր հանրապետությունում գործում է եռամյա՝ տարրական, միջին և ավագ 

դպրոց կրթական համակարգը, որտեղ հատկապես ավագ դպրոցում սովորող 

աշակերտները ենթարկվում են ոչ միայն որոշակի փոփոխված բեռնվածությանը, այլ 

նաև (որը ոչ պակաս կարևոր է դեռահասային տարիքում գտնվող երեխաների համար) 

փոփոխված միջավայրի բոլոր գործոնների ազդեցությանը։  Այս պայմաններում 

առողջության պահպանման և ամրապնդման համար պետք է հատուկ ուշադրություն 

դարձնել նաև սովորողների նյարդահոգեկան առանձնահատկություններին և 

հարմարողական կարողությունների դրսևորմանը։ Ուսումնական  գործունեության և 

միջավայրի փոփոխությունը ենթադրում են սովորողների օրգանիզմի հարմարողական 

մեխանիզմների լարվածություն։ Հետևաբար, չկանոնակարգված ուսումնական պրոցեսը 
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և միջավայրային փոփոխման խնդիրները կարող են բերել սովորողների շրջանում 

առողջական վիճակի անբարենպաստ փոփոխությունների։ Վերը բարձրացված 

հարցերը լիարժեք ուսումնասիրված չեն և առկա է գիտական համալիր հետազոտության 

անհրաժեշտություն։ 

 

1.2. Ժամանակակից գրականության քննադատական վերլուծությունը  

ա)  Ն.Ն. Քսաջիկյան «Վարժարանի և հանրակրթական ուսուցմամբ սովորողների 

ֆիզիոլոգիական որոշ ցուցանիշների համեմատական վերլուծությունը ուսումնական 

ծանրաբեռնվածության և քննական լարվածության պայմաններում» Գ. 00.09 «Մարդու և 

կենդանիների ֆիզիոլոգիա» մասնագիտությամբ կենսաբանական գիտությունների 

թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն:  Երևան 2006թ. 

Աշխատանքում ուսումնասիրվել են վարժարանի և հանրակրթական դպրոցի 

աշակերտների սիրտանոթային համակարգի,  մարդաչափական և հոգեբանական 

ցուցանիշների փոփոխությունների բնույթը ուսումնական բեռնվածության 

պայմաններում և քննաշրջանի ընթացքում: Բացահայտվել է սիրտանոթային 

համակարգի ցուցանիշների շարժերի և հարմարվողական հնարավորությունների 

կախվածությունը հետազոտվողների սրտի ռիթմի կարգավորման տիպից, տարիքից և 

սեռից, ինչպես նաև վարժարանում սովորողների կարդիոհեմոդինամիկայի 

ցուցանիշների օրական, շաբաթական և տարեկան փոփոխությունների 

օրինաչափությունները: Պարզվել է, որ քննական լարվածության պայմաններում 

վեգետատիվ նյարդային համակարգի սիմպաթոտոնիկ ելակետային տիպով 

վարժարանականները ներկայացնում են «ռիսկի» խումբ: Ինտենսիվ ուսուցման 

դպրոցների դեռահասների մարդաչափական ցուցանիշները ետ են մնում 

հանրակրթական դպրոցում սովորող հասակակիցների համանման ցուցանիշներից։ Այս 

աշխատանքում հետազոտված են միայն սիրտանոթային համակարգի և հոգեբանական 

կարգավիճակի որոշ ցուցանիշներ: 

բ) Ն.Ն.Քսաջիկյան «Բարձր դասարանների սաների հարմարվողականության 

առանձնահատկություններն ուսումնական ծանրաբեռնվածության նկատմամբ», 

«տեսական և կլինիկական բժշկության հարցեր» գիտագործնական հանդես: Երևան 

2012թ. 7 (75) էջ 73-75: 
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Աշխատանքում ուսումնասիրվել է Ա. Շիրակացու անվան ճեմարանի 12-րդ դասարանի 

խորացված ուսուցմամբ սովորող 32 աշակերտների հոգեբանական ցուցանիշների, 

հեմոդինամիկայի և սրտի ռիթմը կարգավորող մեխանիզմների ակտիվության 

դինամիկան՝  ուսումնական տարվա ընթացքում: Ստացված տվյալների վերլուծությունը 

ցույց է տվել, որ աշակերտների մեծ մասի հարմարվողականությունը ուսումնական 

ծանրաբեռնվածությանը  բավարար չէ: Ճեմարանական տևական ուսումնական 

բեռնվածության պայմաններում սրտի կարգավորող մեխանիզմների ակտիվության 

մակարդակի նվազումն առավել արտահայտված է աղջիկների խմբում և արտացոլում է 

գերհոգնածության առաջացման և օրգանիզմի գործառական պաշարների հյուծման 

մասին, որը պահանջում է նրանց օրգանիզմի ռեակցիայի անհատական և 

կենսաբանական չափանիշների գնահատման հատուկ համակարգի մշակում: 

գ)  Լ.Ռ. Ավետիսյան  «Նոր տիպի դպրոցներում ինտենսիվ ուսուցման ռեժիմի հիգիենիկ 

ասպեկտները» ԺԴ. 00.05 «Հիգիենա, պրոֆպաթոլոգիա և թունաբանություն» 

մասնագիտությամբ բժշկական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի 

հայցման ատենախոսություն: Երևան 2003թ. 

Աշխատանքում ներկայացված են ուսումնական մեծ բեռնվածությամբ աշխատող 

դպրոցների բարձր դասարաններում սովորողների առողջական վիճակի դինամիկ 

փոփոխությունների և ուսումնական ռեժիմի միջև առկա պատճառա-հետևանքային 

կապերը և այն միջոցառումների համալիրը, որը ելնելով գիտական 

օրինաչափությունների բացահայտման տվյալներից, մշակվել է ուսումնական պրոցեսի 

արդյունավետության բարձրացման և սովորողների առողջական վիճակի բարելավման 

նպատակով: 

Աշխատանքում ներկայացված են բարձր դասարաններում  սովորողների  

օրգանիզմի ֆիզիոլոգիական ռեակցիաների և առողջական վիճակի խիստ 

անբարենպաստ փոփոխությունները՝ պայմանավորված  չկանոնակարգված 

ուսումնական նոր ռեժիմի երկարատև անբարենպաստ ազդեցությամբ: Տրված է նաև 

ուսումնական ռեժիմի հիգիենիկ գնահատականը և դրա շտկմանն ուղղված նոր 

մոտեցումների գիտական հիմնավորումը: Ուսումնասիրված է նաև մշակված նոր 

տեխնոլոգիաների ազդեցությունը սովորողների առողջության վրա։ Այս աշխատանքում 

ուսումնասիրված չի առողջական վիճակի հոգեհուզական բաղադրիչը: 
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դ) Տ․ Ա․ Խորոշևա, Ա․ Ի․ Բոտխանով «Տարրական դասարաններում սովորողների 

օրգանիզմի զարգացման մորֆոֆունկցիոնալ առանձնահատկությունները», Гигиена и 

санитария, 2006, էջ 58-60 

Հետազոտվել է տարբեր բեռնվածությամբ աշխատող դպրոցների ցածր 

դպրոցական տարիքի 350 երեխաների օրգան-համակարգերի (սիրտ-

անոթային,շնչական,ԿՆՀ) ֆունկցիոնալ վիճակը։ Պարզվել է, որ իննովացիոն 

դպրոցներում ուսումնական բեռնվածությունը գերազանցում է ստուգիչ խմբին 

(հանրակրթական դպրոց) 27,3-50%-ով։ Հետազոտությունն արձանագրել է նաև 

միջավայրային և ռեժիմային գործոնների նորմայից շեղումներ։ Այս ամենով է 

բացատրվում հատկապես մեծ ծանրաբեռնվածությամբ սովորող աշակերտների 

շրջանում սիրտանոթային և շնչառական համակարգերի արտահայտված ֆունկցիոնալ 

լարվածության առաջացումը։ 

ե) Ի․ Է․ Ալեքսանդրովա «Ժամանակակից դպրոցին սովորողի ուսումնական 

պատրաստվածությունը որպես նրա նյարդա-հոգեկան առողջության պահպանման 

գործոն» (Актуальные вопросы психогигиены и охраны психического здоровья детей и 

подростков. Материалы всероссийской научно-практических конференции с 

жеждународным участием), Москва  2008, ․ էջ 

201 երեխաների մոտ հետազոտվել է դպրոցին նրանց պատրաստվածության 

մակարդակը և ուսուցման հաջողությունը, ինչպես նաև ֆակտորային վերլուծության 

միջոցով առանձնացվել են հիմնական ինֆորմատիվ գործոնները։ 

Պարզվել է, որ ընդհանուր դիսպերսիայում բարձր նշանակության գործոններն են 

դպրոցին երեխայի ընդհանուր պատրաստվածության գործոնը, հիշողության 

զարգացման մակարդակը,  ֆիզիկական զարգացման մակարդակը, մանկա-վարժական 

պատրաստվածությունը, երեխայի հոգեշարժական զարգացումը և առողջական վիճակը։ 

զ) Ն․ Ա․ Վսեվոլոդովա «Պրոֆիլային լիցեյների բարձր դասարաններում սովորողների 

հոգեբանական ադապտացիան» 19․ 00․ 07 «Մանկավարժական հոգեբանություն» 

մասնագիտությամբ հոգեբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի 

հայցման ատենախոսություն։ Մոսկվա-2008 

Այս աշխատանքում տրվել է պրոֆիլային դպրոցներում սովորող աշակերտների 

ադապտացիայի կառուցվածքային մոդելը, որն ընդգրկում է ադապտացման 3 

մակարդակ՝ համակարգային ադապտացիա, մասնակի ադապտացիա և 



 – 7 –

դեզադապտացիա։ Որոշվել են ադապտացիայի արտաքին (էքսպերտ) և ներքին 

(ինքնագնահատման) չափանիշները և ըստ այդ չափանիշների  մշակվել է հոգեշտկիչ 

ծրագիր, որը նպաստում է պրոֆիլային դպրոցներում սովորողների ադապտացման 

մակարդակի բարձրացմանն ու նոր կրթական միջավայրում ադապտացիայի 

դժվարությունների հաղթահարմանը։ Որպես խնդիր ունենալով նոր տիպի դպրոցում 

ադապտացիայի ընթացքում սովորողների հոգեբանական առանձնա-հատկությունների 

ուսումնասիրումը՝ հեղինակը  չի անդրադարձել նրանց առողջական վիճակին։ 

Գիտական նորույթը 

Առաջին անգամ տրվելու է դպրոցական բարեփոխումների արդյունքում ՀՀ գործող 

եռաստիճան կրթական համակարգի վերջին մակարդակում՝ ավագ դպրոցներում 

սովորողների հարմարվողական, հոգեհուզական և առողջական հիմնահարցերի 

հիգիենիկ գնահատականը։ 

  

1.3. Օգտագործված գրականության ցանկ 

1․ Ավետիսյան Լ.Ռ. Նոր տիպի դպրոցներում ինտենսիվ ուսուցման ռեժիմի հիգիենիկ 

ասպեկտները /բ.գ.դ. գիտ. աստ. հայցման ատենախոսություն – Եր., 2003, - 217 էջ    

2. Александрова И. Э., Степанова М. И., Седова А. С. Регламентация учебной нагрузки 

как фактор сохранения здоровья школьников //Российский педиатрический журнал. – 

2009. – №. 2. – С. 11-13. 

3. Баранов, А.А. Состояние здоровья современных детей и подростов и роль медико-

социальных факторов в его формировании /А.А. Баранов, В.Р. Кучма, Л.М.Сухарева.// 

Вестник РАМН.-2009.-№5.-С.6-11. 

4. Безруких М.М. Школьные и семейные факторы риска, их влияние на физическое и 

психическое здоровье детей // Вестник практической психологии образования. 2011. № 

1. С. 16–21. 

5. Казаева О. В., Дмитриева О. В., Суворинова И. А. МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ 

ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ //Вестник Тамбовского 

университета. Серия: Естественные и технические науки. – 2013. – Т. 18. – №. 4-1. 

6. Кучма,В.Р. Школа здоровья организация работы, мониторинг развития и 

эффективности (аудит школы в сфере здоровьесбережения детей)/ В.Р.Кучма, Л.М. 

Сухарева, И.К.Рапопорт [и др.].- М.: Из-воПросвещение, 2011 .- 142с 
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7. Овчинниковна З.А.Гигиеническая оценка влияния условий обучения на здоровье 

школьников медико биологических классов, Москва 2015 

8. Петрова Н. Ф., Горовая В. И. Современная школа и проблема здоровья учащихся 

//Успехи современного естествознания. – 2005. – №. 11. 

9. Семенкова Татьяна Николаевна, Касаткина Наталья Эмильевна, Казин Эдуард 

Михайлович Факторы «Риска», влияющие на здоровье обучающихся в процессе 

обучения // Вестник КемГУ. 2011. №2. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/faktory-

riska-vliyayuschie-na-zdorovie-obuchayuschihsya-v-protsesse-obucheniya (дата 

обращения: 01.06.2016).                        ………///////////////////////////////// 

10. Сердюков А.Ю. Оценка состояния здоровья учащихся старших классов в условиях 

профильного обучения 2011 г. 

 

2․ Հետազոտության նպատակն ու խնդիրները 

Նպատակը  Տալ Երևան քաղաքի ավագ դպրոցներում սովորողների հարմարվողական, 

հոգեհուզական հիմնահարցերի և առողջական վիճակի հիգիենիկ գնահատականը և 

մշակել դրանց կանոնակարգմանն ուղղված առողջացուցիչ միջոցառումների համալիր: 

Խնդիրները  

1․  Հետազոտել և գնահատել Երևան քաղաքի ավագ դպրոցներում սովորողների  

ա. բժշկա-սոցիալական կարգավիճակը 

բ. հարմարվողական պոտենցիալը 

գ. հոգեհուզական կարգավիճակը 

դ. ֆիզիկական զարգացումը 

ե. առողջական վիճակը 

2․ Տալ Երևան քաղաքի ավագ դպրոցներում սովորողների ուսումնական ռեժիմների 

հիգիենիկ գնահատականը։  

3. Տալ Երևան քաղաքի ինտենսիվ ուսուցման և հանրակրթական ավագ դպրոցներում 

սովորողների հարմարվողական, հոգեհուզական տարբեր կարգավիճակների և 

առողջական վիճակի համեմատական բնութագիրը: 

4. Մշակել հիգիենիկ միջոցառումներ՝ ուղղված ավագ դպրոցներում սովորողների 

առողջական վիճակի պահպանմանը և բարելավմանը: 
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3․ Հետազոտության տեսակը 

Կլինիկական, հարցաթերթային 

 

4․ Հետազոտության նյութը և մեթոդները  

Երևան քաղաքի հանրակրթական ավագ դպրոցներում սովորող 1110 աշակերտների 

շրջանում իրականացվելու են հետևյալ հետազոտությունները. 

1) սովորողների բժշկա-սոցիալական կարգավիճակի ուսումնասիրում՝ մեր կողմից 

մշակված հարցաթերթային հարցման միջոցով, 

2) հարմարվողական պոտենցիալի որոշում՝ Բաևսկու  մեթոդով, 

3) հոգեհուզական կարգավիճակի ուսումնասիրում՝ Բաս-Դարկի , Ռոջերս-Դայմոնդի  և 

Սպիլբերգեր-Խանինի   մեթոդների միջոցով, 

4) ֆիզիկական զարգացման գնահատում՝ անտրոպոմետրիկ ցուցանիշների 

ուսումնասիրման և ռեգրեսիոն սանդղակի միջոցով՝ ֆիզիկական զարգացման տեմպերի 

գնահատման միջոցով, 

5) առողջական վիճակի հետազոտում 11 բժշկական նեղ մասնագետների բրիգադի 

կողմից՝ ուսումնական տարվա սկզբում և վերջում։  

6) առողջական վիճակի գնահատում՝ ըստ Գրոմբախի կողմից առաջարկված 

առողջական խմբերի, 

7) Exell և SPSS ծրագրերի օգնությամբ վիճակագրական վերլուծությունների 

իրականացում՝ հայտնի վիճակագրական մեթոդների միջոցով: 

 

5․   Աշխատանքի համապատասխանությունը հաստատված թեմային 

Աշխատանքն իրականացվելու է հիգիենայի և էկոլոգիայի ամբիոնի «Ինտենսիվ 

ուսուցման ավագ դպրոցներում սովորողների հարմարվողական ու հոգեառողջական 

հիմնահարցերի հիգիենիկ գնահատականը» թեմայով գիտական աշխատանքի 

շրջանակներում։ 

 

6․  Նախագծի վերաբերյալ հրատարակված աշխատանքներ, գիտական զեկուցումներ 

1) «Երևան քաղաքի ավագ դպրոցներում սովորող աշակերտների ապրելակերպի 

բնութագիրը» Ասլանյան Ա․ Հ․ ,Մկրտչյան Ս․ Հ․ ,Խաչիկյան Ն․ Զ․ , Սիմոնյան 

Ա․ Մ․  «Բժշկություն գիտություն և կրթություն» թ․ 20 հունվար 2016 էջ 91-95 
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2) «Մարմնի զանգվածի շեղումների տարածվածությունը Երևան քաղաքի ավագ 

դպրոցներում սովորող աշակերտների շրջանում» Մկրտչյան Ս․ Հ․ ,Խաչիկյան Ն․ Զ․ , 

Սիմոնյան Ա.Մ., Ասլանյան Ա.Հ. «Բժշկություն գիտություն և կրթություն» թ․ 20 հունվար 

2016 էջ  96-99 

 

7․ Հետազոտության ժամանակացույց 

Գործողությունները Ժամկետները 

1 Գրականության  տեսության 

ուսումնասիրություն 

2014-2016 

2 Հետազոտության համար անհրաժեշտ 

մեթոդների տիրապետում 

2014-2015 

3 Հետազոտության նյութի հավաքում 2014-2016 

4 Հետազոտության տվյալների 

վերլուծություն և ամփոփում 

2015-2017 

5 Հոդվածների հրատարակում 2014-2018 

6 Աշխատանքի փորձաքննություն 2018 փետրվար-մարտ 

7 Աշխատանքի պաշտպանություն 2018 նոյեմբեր-դեկտեմբեր 

 
 
Գիտական ղեկավար՝ Ավետիսյան   Լ․ Ռ․   ____________________ 

     ստորագրություն 
 
 
Հայցորդ՝  Ասլանյան Ա․ Հ․       ____________________ 

      ստորագրություն 
 
հեռախոս  091190602 
e-mail: asmina73@yahoo.com 


