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Հարգելի գործընկերներ 

 

 

Գիտաժողովի նպատակն է վեր հանել բարձրագույն բժշկական կրթության 

հիմնախնդիրները և նրանց լուծման ուղիների տեսլականների համադրմամբ 

ձևակերպել բարձրագույն բժշկական կրթության բարեփոխումների ընդհանուր 

մարտավարությունը: Այս միջոցառումը մեր համալսարանում պետք է սկիզբ դնի 

ուսանողակենտրոն կրթական մշակույթի ձևավորման գործընթացին: Ըստ նշված 

հայեցակարգի` անհրաժեշտ է վերանայել առարկայական ծրագրերը, ուսումնական 

պլանները՝ ապահովելով առարկաների միջև ուղղահայաց և դրա հիման վրա նաև 

հորիզոնական ինտեգրացիան: Ցանկացած առարկայի ուսումնական ծրագիր պետք 

է մասնակցի վերջնարդյունքի ձևավորման գործընթացին: 

Ներկայիս բարձրագույն բժշկական կրթության կարևոր բաղադրիչը պետք է 

դառնա ուսանողների հետազոտական աշխատանքը: Անհրաժեշտ է ձևավորել 

կրթություն-հետազոտական աշխատանք արդյունավետ կապը, դասախոս-ուսանող 

հետազոտական գործունեության ցանկացած ձևաչափ պետք է հստակ տեղա-

բաշխումն ունենա ընդհանուր կրթական ծրագրում:  

 

Հարգանքով 

Գիտաժողովի կազմկոմիտե 
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О НОВОМ ПОДХОДЕ ОЦЕНКИ СТУДЕНТОВ В ЕГМУ 

Л.Р. Аветисян, А.М. Маркосян, А.А. Айрапетян, А.М. Мкртчян,  
М.А. Мартиросян, А.В. Сейранян 
ЕГМУ, Центр оценки и контроля качества образования  

 
Один из показателей качества образования это оценка знаний студента. В междуна-

родной практике существует множество методов оценки знаний студентов. В ЕГМУ 
применяются тестовый метод и устная проверка знаний. Центр обеспечения и оценки 
качества образования предполагает новую многофункциональную систему оценки 
знаний, которая включает компоненты участия, текущей успеваемости, исследова-
тельской работы и экзамена (устного или письменного). 
 

 
NEW METHODS OF STUDENTS’ KNOWLEDGE ASSESSMENT IN YSMU 

L.R. Avetisyan, A.M. Markosyan, A.A. Hayrapetyan,  
A.M. Mkrtchyan, M.A. Martirosyan, A.V. Seyranyan 
YSMU, Quality Assessment and Assurance Center 

 
 
One of the criteria of education quality is student knowledge assessment.   
There are a lot of versions of knowledge assessment in international practice. YSMU used 

knowledge assessment the testing system and the version of oral examination. 
The YSMU education quality assessment and assurance center suggests knowledge 

assessment multifunctional system, which includes presence on the lessons, current academic 
progress, research and the results of oral and written exams. 
 
 

 
Բանալի բառեր՝ դասախոսական կազմ, որակի գնահատում, մասնագիտա-

կան վերապատրաստում 
  

Կրթության որակի ցուցանիշներից մեկը ուսանողների գիտելիքների 
գնահատումն է:  

Ուսանողների գնահատման միջոցով հնարավոր է որոշել ուսանողի 
համապատասխանությունը սահմանված նվազագույն որակավորման 

նկատմամբ, տարորոշել այն ուսանողներին, ովքեր պատրաստ են անցնելու 
ուսումնառության հաջորդ մակարդակ կամ պետք է կրկնեն ծրագիրը, թույ-
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լատրել ուսանողին ինքնուրույն հետևելու իր ուսմանը և տեղեկություններ 
տրամադրել ուսանողների առաջադիմության վերաբերյալ: Համաշխարհային 
պրակտիկայում բավական լավ է մշակված գիտելիքի գնահատման ձևերից 
մեկը՝ թեստավորումը: Հանրորեն ընդունված է սովորողի պատրաստվածու-

թյան գնահատման ավանդական փորձագիտական մեթոդի նկատմամբ այս 
մեթոդի առավելությունը՝ օբյեկտիվությունը, արագությունը, տեխնոլոգիա-

կանությունը, ողջ ուսումնական նյութի ներառվածությունը, արդյունքների 
վերլուծության համար մաթեմատիկական մեթոդների կիրառման հնարա-

վորությունը և այլն: 
Բժշկական կրթության գործընթացում կիրառվում են գիտելիքների 

գնահատման տարբեր եղանակներ, որոնցից են պորտֆոլիոները, օբյեկտիվ 
կազմված կլինիկական քննությունները, ձևափոխած ակնարկային հարցերը, 
բազմընտրանքային հարցերը և այլն: Գնահատման բոլոր մեթոդներն ունեն 
առավելություններ ու թերություններ: Գնահատման տարբեր մեթոդների կի-

րառումը և գիտելիքների բազմատեսակ գնահատումը ժամանակի ընթաց-

քում կարող է մասամբ հատուցել այս կամ այն մեթոդի թերությունները [1]:  
Լ. Շուրվիրթը և այլք [2] ամփոփել են բժշկական կրթության մեջ թես-

տային գնահատման դրական և բացասական կողմերը: Ըստ նրանց` բազմ-

ընտրանքային հարցերն ամբողջապես չեն կարող գնահատել ուսանողի` 
բժշկական խնդիրներ լուծելու ունակությունը: Այս ենթադրության հիմքում 
այն տրամաբանությունն է, որ բազմընտրանքային թեստի դեպքում ուսա-

նողը պետք է ճանաչի միայն ճիշտ պատասխանը, մինչդեռ բաց հարցերում 
նա ինքնուրույն պետք է կազմի պատասխանը: Այնուամենայնիվ, հետազո-

տությունները ցույց են տվել, որ կարևոր է ոչ այնքան հարցերի ձևաչափը, 
որքան բովանդակությունը: Դա ամենևին չի նշանակում, որ ձևաչափերն ան-

փոփոխ են, քանի որ որոշ գիտելիքներ հնարավոր չէ ստուգել միայն բազմ-

ընտրանքային հարցերով:  
Հեղինակները եզրակացնում են, որ պետք է ճիշտ ընտրել գնահատվող 

նյութին համապատասխան քննության ժամանակ օգտագործվող թեստերի 
տեսակների հաշվեկշիռը և կիրառել թեստերի տարբեր տեսակներ:  

Բազմաթիվ դասախոսներ, այնուամենայնիվ, թեստավորմանը վերա-

բերվում են ընդամենը որպես նորաձևության տարրի՝ թերագնահատելով մե-

թոդի հնարավորությունները և դերը կրթության արդյունավետության բարձ-

րացման գործում: Ինչպես կարծում են Յու. Նեյմանը և Վ. Խլեբնիկովը [3], դա 
պայմանավորված է թեստերի կազմման և կիրառման հնարավորությունների 
մասին դասախոսների թերի տեղեկացվածությամբ: Բուհերի դասախոսները 
հիմնականում ծանոթ չեն թեստավորման հիմունքներին, որի պատճառով 
ուսումնական գործընթացի արդյունավետության բարձրացման փոխարեն 
թեստերը դասախոսների համար միայն ավելորդ աշխատանք են դառնում:  
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ԵՊԲՀ-ում թեստավորումը կիրառվում է 2003-ից [4]: Այն սկզբում միայն 
որոշ ամբիոններում օգտագործվել է որպես քննությանը թույլատրելու գոր-

ծիք, իսկ 2006-ից, համաձայն համալսարանի համապատասխան կարգի, 
առարկայական բոլոր քննությունները, միջանկյալ հարցումները և պետա-

կան ավարտական քննության երկրորդ փուլն անցկացվում են գրավոր թես-

տերով միայն համակարգչով: Ուսանողների մեծ թիվը, դասախոսների մեծ 
ծանրաբեռնվածությունը և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացումը 
ներկայումս վկայում են մեզանում համակարգչային թեստային քննություն-

ների հաջող ընթացքի մասին, որն ապահովում է կրթական վերջնարդյուք-

ների արագ, հաճախ, հուսալի և վավերական գնահատման մասին և դիտ-

վում է որպես գիտելիքների գնահատման ավելի նորարարական և օբյեկտիվ 
մեթոդ [5, 6]:  

Սակայն ելնելով նրանից, որ ԵՊԲՀ-ում թեստային հարցումների և քըն-

նությունների ժամանակ կիրառվում են թեստային հարցման միայն երկու 
տարբերակ (գոյություն ունեցող 6 տարբերակի փոխարեն), գործնական առա-

ջադրանքներն ընդհանրապես չեն գնահատվում, բանավոր քննություններն 
անցկացվում են միայն հիմնական մասնագիտական առարկաներից՝ մա-

գիստրատուրայի առաջին կուրսում և ավարտական քննություններում, ապա 
պարզ է դառնում, որ գիտելիքների գնահատման գործող համակարգը են-

թադրում է փոփոխություններ: 
ԵՊԲՀ Որակի գնահատման և ապահովման կենտրոնի կողմից մշակվել 

և առաջարկվում է ուսանողների գիտելիքների գնահատման բազմաբաղադ-

րիչ համակարգը, որի հիմնական նպատակն է՝ 
1. ուսումնական կիսամյակի ընթացքում գիտելիքների անընդհատ 

ստուգման և գնահատման միջոցով կազմակերպել համաչափ ուսումնական 
գործընթաց և խթանել ուսանողի ինքնուրույն աշխատանքը, 

2. ընթացիկ առաջադիմության գնահատման միջոցով ներմուծել ախ-

տորոշիչ գնահատման տարր՝ բարելավելով դասընթացի արդյունավետու-

թյան գնահատման հիմնավորվածությունն ու արժանահավատությունը՝ գի-

տելիքների գնահատման գործընթացում կարևորելով ուսումնառության մի 
շարք բաղադրիչներ:  

Ելնելով վերը թվարկածից՝ առաջարկվում է կիրառել գիտելիքների գնա-

հատման հետևյալ բաղադրիչները՝ 
 դասերի մասնակցության գնահատում՝ հաճախումների հաշվառ-

մամբ, 
 ընթացիկ առաջադիմության բանավոր կամ գրավոր գնահատում 

(հարցումներ, լաբորատոր աշխատանք, պրեպարատների ճանաչում, գործ-

նական հանձնարարականի կատարում և այլն), 
 հետազոտական աշխատանքի գնահատում, 
 քննություն (բանավոր կամ գրավոր): 



ԲԲԱԱՐՐՁՁՐՐԱԱԳԳՈՈՒՒՅՅՆՆ  ԲԲԺԺՇՇԿԿԱԱԿԿԱԱՆՆ  ԿԿՐՐԹԹՈՈՒՒԹԹՅՅՈՈՒՒՆՆԸԸ..ՆՆԵԵՐՐԿԿԱԱՆՆ  ԵԵՎՎ  ԱԱՊՊԱԱԳԳԱԱՆՆ 

8 
 

Այս ամենի արդյունքում հաշվարկվում է ուսանողի արդյունարար (ամ-

բողջական) գնահատականը: 10-միավորանոց համակարգով սահմանվում են 
յուրաքանչյուր բաղադրիչին տրվող մասնաբաժինները (օրինակ՝ համապա-

տասխանաբար 20%, 30%, 10% և 40%), այնուհետև յուրաքանչյուր բաղադրիչի 
համար մշակված սանդղակային ցուցիչներով հաշվարկվում է յուրաքանչյուր 
բաղադրիչը և դրանց գումարային արդյունքում՝ արդյունարար միավորը, ու 
տրվում է վերջնական գնահատականը: Համապատասխան համակարգչային 
ծրագրի մշակումը բավականին կհեշտացնի ամբիոններում և դեկանատնե-

րում արդյունարար գնահատականի հաշվարկը և գնահատման գործընթացը:  
Մշակված համակարգը հնարավորություն է ընձեռում, առարկայի 

առանձնահատկություններից ելնելով, փոփոխելու ինչպես բաղադրիչների 
մասնաբաժինը ամբողջի մեջ, այնպես էլ բոլոր բաղադրիչների կիրառումը: 
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METHODOLOGY OF MEDICAL EDUCATION: FROM CLASSICAL TO INNOVATIVE 

S.A. Avetisyan, A.V. Baykov, L.J. Petrosyan  
YSMU, Academic Programs Department 
 
 

In this article several methods of medical education with their advantages and limitations of 
implementation are introduced. The implementation and development of these methods in 
Yerevan State Medical University after M. Heratsi (YSMU) will move the education process to 
students area, will develop their motivation to work independently, to search and will give 
possibilities to convert the information into knowledge, then abilities and then skills. From this 
list of methods only lecture-based learning is traditional, but others (problem-based learning, 
interdisciplinary learning, simulation training, distance learning, use of standardized patients) 
are not implemented or are used episodically, rather than as the component of education 
methodology. Implementation of new methodology and its adaptation to Armenian health care 
labor market is one of the important strategic directions of YSMU.  
 

 
МЕТОДОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: С КЛАССИЧЕСКОЙ 
К ИННОВАЦИОННОЙ 

С.А. Аветисян, А.В. Байков, Л.Дж. Петросян  
ЕГМУ, Отдел образовательных программ  
 
 

В данной статье представлен ряд методов и технологий медицинского образования с 
анализом их сильных и слабых сторон. Внедрение и развитие этих методов в Ереванском 
государственном медицинском университете имени М. Гераци (ЕГМУ) сделает обучение 
более студент-ориентированным, развивая мотивацию студентов работать самостоя-
тельно, искать, изучать, а также способности трансформировать информацию в знание, 
умение и навыки. Из описанных методов только обучение с помощью лекций является 
традиционным, а такие методы, как проблемно-ориентированное, междисциплинарное, 
симуляционное, дистанционное обучение, обучение с помощью актеров-пациентов, 
являются инновацией и применяются эпизодично, а не как полноценные компоненты 
методологии образования. Внедрение новой методологии и ее адаптация к условиям 
рынка труда в сфере медицинских услуг Армении является одним из стратегических 
направлений ЕГМУ. 
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Բանալի բառեր` ուսուցման մեթոդ, դասախոսություն, խնդրի վրա հիմնված ուսու-
ցում, միջառարկայական ուսուցում, սիմուլյացիոն ուսուցում, հեռավար ուսուցում, 
հիվանդ-դերասաններ 
 

Բժշկի կոչումը, մասնագիտությունը եղել է, կա և կմնա ամենապատվա-

վոր ու ամենապատասխանատու մասնագիտություններից մեկը: Շատերը 
կարծում են, որ բժիշկ չեն դառնում, բժիշկ ծնվում են: Սակայն բժիշկ չեն դառ-

նում առանց կրթության, որքան էլ բնությունը, գեները մարդուն օժտած լինեն 
ունակություններով և հակվածություններով: Կրթությունը միայն ինֆորմա-

ցիան ներմուծելու, գիտելիքների պաշար հավաքելու, «ամեն ինչ իմանալու» 
միջոց չէ: Բժշկական կրթության ընթացքում անձը ձեռք է բերում անհրաժեշտ 
գիտելիք, կարողություններ, հմտություններ (այդ թվում գործընկերների, հի-

վանդների հետ հաղորդակցման), տեսական գիտելիքը շոշափելի գործնա-

կանի վերածելու ունակություններ, սովորում է տարբերել կարևորը քիչ կա-

րևորից, կոնկրետ իրադրության մեջ «ուղեղի դարակներից» ճիշտ, պետքա-

կան ինֆորմացիան արագ գտնել, այն օգտագործել: Ինչպես ցանկացած մաս-

նագիտության, բժշկության մեջ ևս կրթությունը պետք է լինի շարունակա-

կան, ողջ կյանքի ընթացքում, պետք է ապահովի շրջանավարտի, բժշկի 
մրցունակության բարձր մակարդակ: Այս երկար ուղու ճիշտ մեկնարկը բու-
հում ամենակարևոր պահերից է: Բուհը մասնագետ է պատրաստում՝ իրա-

կանացնելով մասնագիտական կրթական ծրագիր, ունենալով դասախոսա-

կան կազմ, կլինիկական, նյութատեխնիկական բազա և ուսուցման մեթոդա-

բանություն [2]: Կրթական ծրագիրը կազմվում է «վերևից ներքև» սկզբունքով՝ 
ելնելով ակնկալվող վերջնարդյունքների ցանկից՝ որակավորումների ազգա-

յին շրջանակի և տվյալ մասնագիտության համար հաստատված պետական 
կրթական չափորոշչի պահանջներին համապատասխան [1]: Ինչպես գի-

տենք, ուսումնական պլանը կազմվում է մասնագիտական կրթական 
ծրագիրը իրականացնելու համար: Սակայն իմանալով հանդերձ, թե ով, 
որտեղ, երբ, ում և ինչ պետք է սովորեցնի՝ անչափ կարևոր է, թե ինչպես 
պետք է սովորեցնի: Ուսումնական պլանով նախատեսված դասընթացները 
բուհը կարող է իրականացնել տարբեր եղանակներով՝ պայմանավորված 
բուհում ընդունված մեթոդներով: Որքան բազմազան են այդ մեթոդները, 
այնքան ուսանողին հետաքրքիր է, այնքան ավելի հիմնավոր է գիտելիքը, 
ավելի արդյունավետ է տեսությունից գործնականին անցումը: Մենք 
կփորձենք ներկայացնել բժշկական կրթության մի քանի հին և նոր, դասա-

կան և նորարարական մեթոդներ՝ իրենց ուժեղ և թույլ կողմերով, ներդրման 
սահմանափակումներով: 

Այսպիսով, մենք հակիրճ կներկայացնենք ուսուցման հետևյալ մեթոդ-

ները և տարրերը՝  
1. դասախոսություններ (lecture-based learning), 
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2. խնդրի վրա հիմնված ուսուցում (problem based learning)` դեպքերի վեր-

լուծություն (case-study) և հոդվածների վերլուծություն (article review-
/critique), 

3. միջառարկայական ուսուցում (interdisciplinary, integrative learning), 
4. սիմուլյացիոն ուսուցում (simulation training), 
5. հեռավար ուսուցում (distance learning, e-learning), 
6. հիվանդ-դերասանների միջոցով ուսուցում (Simulated Patient, Standar-

dized Patient): 
Դասախոսություններով ուսուցման մեթոդը բժշկության մեջ ամենադա-

սականներից է և շատ հին: Օրինակ՝ Գերմանիայում բժշկության ոլորտում 
դասախոսություն առաջին անգամ կարդացվել է 1388-ին Հայդելբերգում [5]: 
Մեր օրերում դասախոսությունները բավական փոփոխություններ են կրել. 
հագեցվել են նկարներով, տեսահոլովակներով, ppt-պրեզենտացիաներով, 
որոնց շնորհիվ նյութը դառնում է ավելի տեսարժան, հետաքրքիր, տպավո-

րիչ: Դասախոսությունը հնարավորություն է տալիս ինֆորմացիա հաղորդե-

լու միաժամանակ մեծ թվով ուսանողների: Այն ավելի ճկուն է. դասախոսը 
հնարավորություն է ունենում փոփոխելու իր խոսքի բովանդակությունը, 
որոշելու ուսանողների ներգրավվածության աստիճանը, վարելու կարճ 
քննարկումներ: Հնարավոր է լինում ընդգրկել ամենաժամանակակից տվյալ-

ներ, որը սահմանափակված է դասագրքի դեպքում (դասագիրք հրատարա-

կել ամեն տարի դժվար հարց է), և սա հատկապես արժևորում է դասախոսու-

թյունը: Սակայն դասախոսությունը որոշակի սահմանափակումներ ևս ունի: 
Նախ՝ այն դասախոսակենտրոն է, դասախոսն է ակտիվ դերում, ուսանողը 
հիմնականում լսողի դերում է: Երկրորդ՝ այն շատ հաճախ զուտ ինֆորմա-

ցիա է հաղորդում, քան գիտելիք: Երրորդ՝ դասախոսության արդյունավե-

տությունը մեծապես պայմանավորված է դասախոսի անհատականությամբ՝ 
նրա հռետորական ունակություններով, ուսանողների շրջանում նրա վար-

կանիշով, ձայնային տվյալներով (տոնայնություն, բարձրություն), խոսքի 
պարզությամբ, արագությամբ, լսողներին գրավելու և ղեկավարելու շնորհով 
[12], ինչու ոչ, նաև որոշակի հմայքով: Ոչ բոլոր դասախոսներն են, անկախ 
իրենց մասնագիտական որակներից, հաջողությամբ դասախոսություններ 
կարդում: Նույնիսկ կարևոր են լսարանի ակուստիկ տվյալները, դասախո-

սության տևողությունը: Դասախոսության վրա հիմնված ուսուցման դերը 
մեր օրերում հատկապես բժշկական կրթության ոլորտում աստիճանաբար 
նվազում է, սակայն դրանից հրաժարումը անընդունելի է: 

Յուրաքանչյուրը, ով ցանկանում է բժիշկ դառնալ, այդ մասնագիտության 
հիմնական գործառույթը համարում է հիվանդի հետ աշխատանքը: Սակայն 
ուսումնական պլանով նախատեսված կլինիկական առարկաների դասա-

վանդումը մեր բուհում սկսվում է 3-4 կուրսերում: Մինչ այդ ուսանողը չի 
պատկերացնում շատ հաճախ, թե որն է այսքան բարդ ու բազմաթիվ տեսա-

կան առարկաները սովորելու իմաստը: Հետևաբար սա լուրջ խնդիր է, և 
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դասախոսից մեծ վարպետություն է պահանջվում ուսանողին տեսական 
առարկայի դերը և կարևորությունը բացատրելու համար: Այս հարցում օգ-

տակար է աշխարհի բազմաթիվ բժշկական բուհերում արդեն վաղուց կիրառ-

վող «խնդրի վրա հիմնված ուսուցում» (ԽՀՈւ) մեթոդը: ԽՀՈւ-ն առաջին 
անգամ բժշկության մեջ կիրառվել է 1960-ականներին Կանադայի Մակմաս-

տերի համալսարանում (McMaster University) Հովարդ Բարրոուզի (Howard 
Barrows) և իր գործընկերների կողմից [11]: Մեթոդի էությունը հետևյալն է. 
առաջարկվում է խնդիր (օրինակ՝ կոնկրետ կլինիկական դեպք՝ case study, 
կամ բուժման, ախտորոշման որևէ մեթոդի վերաբերյալ առկա նորագույն 
տվյալների, հոդվածների վերլուծություն), և թիմը լուծում է այն: Թիմը 
կազմված է ուսանողներից և գործընթացը վարողից (facilitator): Կա փորձ, 
ըստ որի՝ վարողը կարող է չլինել բժիշկ-մասնագետ կամ տվյալ ոլորտի մաս-

նագետ: Բավական է, որ նա ճիշտ պատկերացնի առաջադրված խնդիրը և 
այն լուծելու անհրաժեշտ քայլերը: Սակայն սա կարող է աշխատել միայն այն 
դեպքում, երբ թիմի մյուս անդամները՝ այս դեպքում ուսանողները, հնարա-

վորինս պատրաստ են, ունեն անհրաժեշտ մասնագիտական գիտելիքներ և 
հմտություններ՝ վարողի հրահանգներով ուղղորդվելով արդյունքի հասնելու 
համար: Ավելին՝ կատարված հետազոտությունները ցույց տվեցին, որ ուսա-

նողների նույն ելքային պատրաստվածության դեպքում մասնագետի վարած 
ԽՀՈւ դասընթացը առավել արդյունավետ է [6,7]: Խնդրի վրա հիմնված 
ուսուցման մեթոդը կարելի է ներդնել որպես առանձին դասընթաց որևէ 
առարկայի շրջանակներում կամ տարբեր առարկաների (և՛ տեսական, և՛ 
կլինիկական) ուսումնական պլաններում՝ որպես առարկայի բաժինների ամ-

փոփիչ դասեր: Օրինակ՝ ախտաֆիզիոլոգիայի ուսումնական պլանով նախա-

տեսված «Արյան համակարգի ախտաֆիզիոլոգիա» բաժնի ամփոփիչ դասը 
վարել ԽՀՈւ մեթոդով: ԽՀՈւ մեթոդը կարող է իրականացվել ինչպես կլինի-

կական դեպքերի վերլուծության (հատկապես բարձր կուրսերում), այնպես էլ 
հոդվածների վերլուծության, ամսագրային ակումբների (journal club) (և՛ 
բարձր, և՛ ցածր կուրսերում) միջոցով [9]: Դասախոսը այս դեպքում պետք է 
կարողանա ներկայացնել խնդիրներ, որոնք համահունչ են ժամանակակից 
բժշկությանը, չեն հակասում ապացուցողական բժշկության տվյալներին, հե-

տաքրքիր են, դրանց լուծման համար ուսանողն ունի, արդեն ձեռք է բերել 
անհրաժեշտ գիտելիքը կամ ունի այն ձեռք բերելու հնարավորությունները 
(գրքեր, դասախոսության նյութեր, ինտերնետի հասանելիություն): Ամփոփե-

լով՝ նշենք ԽՀՈւ-ի առավելությունները [4]. 
ա. Հետաքրքիր է և հնարավորություն է տալիս ուսանողներին ակտիվ 

լինելու, ինքնուրույն լուծելու առաջադրված խնդիրը, և ոչ թե պասիվ են-

թարկվելու պարտադրված լուծումների:  
բ. Ուսանողն իրեն իսկական բժիշկ է զգում (հատկապես case-study-ի 

դեպքում), որը խթանում է նրա սովորելու ձգտումը, մոտիվացնում է նրան: 
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գ. Ընդգրկում է բազմաթիվ թեմաներ, պահանջում է հիմնավոր գիտելիք-

ների պաշար, պահանջում է միջառարկայական, միջթեմային կապեր գտնել: 
դ. Ուսանողին ստիպում է մշակել քայլեր՝ խնդիրը լուծելու համար, կողմ-

նորոշվել, թե ինչ ինֆորմացիա է իրեն անհրաժեշտ և ինչպես, որտեղից այն 
վերցնել՝ մտածել, փնտրել, գտնել (research activity): 

ե. Ստեղծում է, ամրապնդում է թիմային աշխատանք, դաստիարակում է 
հաղորդակցման հմտություններ (communication skills): 

զ. Դասախոսը հանդես է գալիս որպես ուղղորդող, և ոչ սովորեցնող:  
 

Ներկայացնենք ԽՀՈւ-ի ներդրման սահմանափակումները. 
ա. Թիմը չպետք է բազմանդամ լինի (small group teaching), ոչ ավելի, քան 

5-6 անդամ: 
բ. Կազմակերպողը, տվյալ դեպքում դասախոսը պետք է տիրապետի մե-

թոդին, որը մեր բուհում լուրջ խնդիր է՝ հաշվի առնելով, որ այս մեթոդը գրե-

թե չի կիրառվում: 
գ. Ուսանողները պետք է տիրապետեն նյութին և ոչ միայն տվյալ թեմայի 

շրջանակներում:  
դ. Պետք է հասանելի լինեն ինֆորմացիայի հնարավորինս բոլոր աղբ-

յուրները: 
ե. Առաջադրված խնդիրը, օրինակ՝ կլինիկական դեպքը, պետք է լինի 

նախապես հստակ մշակված, հնարավորինս մոտ իրականությանը: 
 

Միջառարկայական ուսուցումը հեշտությամբ համադրվում է ԽՀՈւ-ին: 
Այս դեպքում առաջադրվում են խնդիրներ, որոնք կարող են դասավորվել 
որպես առանձին դասընթաց կամ դասընթացի մաս, ապա այդ խնդիրների 
շուրջ հրավիրվում են խնդրի տարբեր կողմերին տիրապետող մասնագետ-

ներ, որոնք միասին ներկայացնում են խնդիրը դասախոսությունների, գործ-

նական պարապմունքների, ամսագրային ակումբների կամ կլինիկական 
դեպքերի վերլուծությամբ: Օրինակ՝ որպես խնդիր կարող են ընտրվել սրտի 
իշեմիկ հիվանդությունը, մետաբոլիկ համախտանիշը, աուտոիմուն հիվան-

դությունները, ֆիզիոլոգիական և ախտաբանական ցավը, առողջ ապրելա-

կերպը և սննդակարգը և այլն: Ապա հրավիրել ֆիզիոլոգ, ախտաֆիզիոլոգ, 
ֆարմակոլոգ, մորֆոլոգ, սրտաբան, ռևմատոլոգ, նյարդաբան, էնդոկրինոլոգ, 
դիետոլոգ, ընտանեկան բժիշկ և այլ մասնագետներ, ովքեր միասին կներկա-

յացնեն խնդիրը: Այսպիսի բավական հաջողված փորձ մեր համալսարանն 
արդեն ունի՝ ի դեմս ուսանողական գիտական ընկերության և երիտասարդ 
գիտնականների խորհրդի, երբ կազմակերպվեցին ինտեգրատիվ դասախո-

սություններ: Տարբեր մասնագետների համատեղ աշխատանքը շատ արդիա-

կան ու արդյունավետ է գործնական բժշկության մեջ, և պետք է այս համա-

գործակցությունը տեղափոխել բուհ: Այս մեթոդը հաջողությամբ իրականաց-

նելու համար պետք է՝ 1) ճիշտ ընտրել թեման. ցանկալի է, որ այն լինի 
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արդիական, ժամանակակից առողջապահության խնդիր, 2) հստակեցնել 
բժշկության այն ուղղությունների սպեկտրը, որոնց առնչվում է ընտրած 
թեման, 3) ընտրել մասնագետներ, ովքեր կարող են ներկայացնել խնդիրը 
իրենց տեսանկյուններից, 4) նախապես կազմակերպել մասնագետների աշ-

խատանքը միմյանց հետ, 5) ընտրել ուսուցանվողների շրջանակը՝ կուրս, 
ֆակուլտետ և դասընթացի ձևաչափը:  
 

Սիմուլյացիոն ուսուցումը ժամանակակից բժշկական կրթական հա-

մակարգի անբաժան մասն է: Առաջարկվել է բժշկական սիմուլյատորների 4 
տիպ [10]՝ 1) P1 (patient or process) հիվանդ կամ ախտաբանական պրոցես, 2) P2 

(procedure) պրոցեդուրա, ախտորոշիչ թեստ կամ գործիք, 3) P3 (physician or 
paraprofessional) բժիշկ, 4) P4 (professor) դասախոս: Նաև սիմուլյատորները 
կարող են լինել պասիվ, ակտիվ և ինտերակտիվ՝ պայմանավորված պրոցե-

սում դրանց ներգրավվածության աստիճանով: Նորագույն համակարգչային, 
նանոտեխնոլոգիական զարգացումները հնարավորություն են տալիս իրա-

կանին բավական մոտ մոդելավորելու հիվանդություններ, կլինիկական 
նշաններ, ախտաբանական պրոցեսներ, ստեղծել առողջ և հիվանդ մարդու 
կենսամիջավայր: Մեր համալսարանում տարբեր ամբիոններում օգտագործ-

վում են սիմուլյատորներ, իսկ մոտ ապագայում նախատեսվում է հատուկ 
սիմուլյացիոն կենտրոնի գործարկում: Սիմուլյացիոն ուսուցումը հնարավո-

րություն է տալիս ձեռք բերելու հմտություններ՝ չվնասելով և չձանձրացնելով 
հիվանդին, չկուտակվելով հիվանդասենյակներում, չծանրաբեռնելով կլինի-

կաները և պահելով հիվանդների հետ շփման իրավական նորմերը: Սակայն 
սիմուլյացիոն ուսուցումը անհրաժեշտ մակարդակի հասցնելու համար լուրջ 
ֆինանսներ և հմուտ կադրեր են պահանջվում:  

Հեռավար ուսուցումը էլեկտրոնային մեդիայի, տեղեկատվական տեխնո-

լոգիաների, ինտերնետի միջոցով կրթական գործընթացի իրականացումն է: 
Բժշկության մեջ այս մեթոդի կիրառումը շատ խնդիրներ է լուծում: Նախ՝ մեծ 
են ինֆորմացիա գտնելու հնարավորությունները: Երկրորդ՝ սովորողը 
ստիպված չէ անհրաժեշտ ժամին անհրաժեշտ տեղում լինել և կարող է ընտ-

րել իր համար հարմար միջավայր ու ժամանակ: Երրորդ՝ սովորողը ինֆոր-

մացիոն դաշտում բավականին արագ զտում է և գտնում իրեն անհրաժեշտ 
ինֆորմացիան: Տ. Գրինհոգը կատարել է 12 ռանդոմիզացված հետազոտութ-

յունների վերլուծություն, որոնք տարբեր երկրներում ուսումնասիրել են հա-

մակարգչի միջոցով ուսուցումը (computer-assisted learning): Արդյունքում 12-ից 
9-ը փաստում են հեռավար ուսուցման արդյունավետությունը թե՛ գիտելիքի 
և թե՛ այն ձեռք բերելու համար ծախսված ժամանակի առումով [8]: Բժշկա-

կան շատ բուհեր, առողջապահական հաստատություններ ունեն էլեկտրո-

նային գրադարաններ, հոդվածների, ամսագրերի, վիդեո-դասախոսություն-

ների, թեստերի, խնդիրների on-line բազաներ: Սակայն այդ մեթոդը կիրա-

ռելիս պետք է հստակ մշակված լինեն հեղինակային իրավունքի և իրավա-
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կան այլ հարցեր, հասանելի ինֆորմացիան լինի մշակված, հավաստի, 
մատչելի: Ինչևէ, հեռավար ուսուցումը, լինելով նորարարական և արդյունա-

վետ, չի կարող հիմնական մեթոդ լինել, քանի որ բժիշկ դառնում են հիվանդ-

ների հետ աշխատելով: Այս մեթոդը մասնավորապես կարելի է կիրառել դե-

ղագործներ պատրաստելու գործում: 
Հիվանդ-դերասանների միջոցով ուսուցման մեթոդը օգնում է լուծելու 

կլինիկական դասընթացների առջև ծառացած մի շարք խնդիրներ, ինչպիսիք 
են տվյալ պահին կոնկրետ հիվանդություն ունեցող հիվանդի ներկայացման 
անհնարինությունը կամ հիվանդասենյակներում ուսանողների գտնվելու 
սահմանափակումները: Առաջին անգամ 1963-ին հիվանդ-դերասանի մեթոդը 
կիրառել է Հովարդ Բարրոուզը, որը նյարդաբան էր և դերասանի օգնությամբ 
մշակեց և Հարավային Կալիֆորնիայի համալսարանում երրորդ կուրսի 
ուսանողներին ներկայացրեց ցրված սկլերոզը [3,13]: Մեթոդը դերասանների 
միջոցով կլինիկական դեպքերի, հիվանդությունների ներկայացումն է: Սա 
հետաքրքիր է, ուսանողը ձեռք է բերում գործնական հմտություններ, մեթոդը 
հնարավորություն է տալիս ներկայացնելու հազվադեպ հիվանդություններ, 
խուսափելու իրական հիվանդի հետ շփման ռիսկերից, ստուգելու և գնահա-

տելու ուսանողի գիտելիքները: Սակայն պարզ է, որ դերասանը չի կարող 
ներկայացնել, օրինակ, սրտի աղմուկ կամ արագ կողմնորոշվել այնպիսի 
հարցերում, որոնց վերաբերյալ նախապես ուղղորդում չի ստացել:  

Ամփոփելով կարող ենք ասել, որ բժիշկ կրթելը, 18-ամյա ուսանողին քայլ 
առ քայլ իր երազանքին մոտեցնելը շատ պատասխանատու հարց է: Բուհը 
ներդնում է իր հնարավորությունները և ջանքերը այդ նվիրական գործում: 
Հավանաբար բոլորիս ծանոթությունը բժշկի մասնագիտությանը սկսվել է 
դասախոսություններից և գործնական պարապմունքներից: Դասախոսութ-

յուններ մեծ լսարաններում, գործնական պարապմունքներ փոքր լսարաննե-

րում, սակայն չգիտես ինչու բովանդակությամբ ու ոճով այդքան իրար նման՝ 
դասախոսը գլխավոր դերում, ուսանողը պասիվ: Կրթական գործընթացի 
միատեսակությունը և սահմանափակվածությունը ուսանողին եռանդից 
զրկելու ամենակարճ ճանապարհներն են: Իսկ որքան բազմազան, հետա-

քըրքիր, նորարարական մեթոդներ կիրառվեն, որքան շատ լինեն ուսանողի 
ինքնուրույն աշխատելու, ակտիվ լինելու, մրցակցելու հնարավորություն-

ները, այնքան արդյունավետ կլինի ուսումնառությունը: Ցանկացած նորույթի 
ներմուծում հանդիպում է դժվարությունների: Սակայն լինելով առաջադեմ և 
հաշվի առնելով այն, որ մեր բուհը այժմ հավատարմագրման գործընթացում 
է, և որ այս գործընթացի ընթացիկ աշխատանքների արդյունքները միանշա-

նակ շեշտում են ուսուցման նոր մեթոդներ ներդնելու անհրաժեշտությունը՝ 
կարելի է ընտրել մեթոդների այն ճշգրիտ համալիրը, որը մեր շրջանավարտ-

ներին աշխատաշուկայում կդարձնի առավել մրցունակ: 
 



ԲԲԱԱՐՐՁՁՐՐԱԱԳԳՈՈՒՒՅՅՆՆ  ԲԲԺԺՇՇԿԿԱԱԿԿԱԱՆՆ  ԿԿՐՐԹԹՈՈՒՒԹԹՅՅՈՈՒՒՆՆԸԸ..ՆՆԵԵՐՐԿԿԱԱՆՆ  ԵԵՎՎ  ԱԱՊՊԱԱԳԳԱԱՆՆ 

16 
 

 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ 

 
1. «Բարձրագույն մասնագիտական կրթության բակալավրի որակավոր-

ման պետական կրթական չափորոշիչ», հավելված ՀՀ ԿԳ նախարարի 
2010-ի մարտի 4-ի N81-Ն հրամանի, http://www.arlis.am/DocumentView.-
aspx?docid=58020: 

2. «Մասնագիտական ուսումնական հաստատության ինստիտուցիոնալ 
կարողությունների ինքնավերլուծություն», Երևան, 2013թ., 117 էջ, 
http://www.ysmu.am:  

3. Barrows H., Abrahamson S. The Programmed Patient: A Technique for 
Appraising Student Performance in Clinical Neurology, Journal of Medical 
Education, 1964, 39:802-5. 

4. Barrows H.: Problem-based learning in medicine and beyond: A brief over-
view, New Directions for Teaching and Learning, 1996, pp.3-12 

5. Chenot J.: Undergraduate medical education in Germany, GMS German 
Medical Science, 2009, vol.7 pp.1-11 

6. Davis W.K. et al. Effects of expert and non-expert facilitators on the small-
group process and on student performance, Academic Medicine, 1992, pp. 
407-474 

7. Eagle C.J. et al. Effects of tutors with case expertise on problem-based 
learning issues, Academic Medicine, 1992, pp. 465-469 

8. Greenhalgh T. Computer assisted learning in undergraduate medical 
education,. BMJ, 2001, pp.40-44 

9. Havet E. et al. The article critique as a problem-based teaching method for me-
dical students early in their training: a French example using anatomy, Surg 
Radiol Anat, 2012, pp.81-84 

10. Meller G. A Typology of Simulators for Medical Education, Journal of Digital 
Imaging, 1997, pp.194-196 

11. Neville A. Problem-Based Learning and Medical Education Forty Years 
on, Medical Principles and Practice 18, 2009, vol. 18, pp.1-9 

12. Redish E., Teaching Physics with the Physics Suite, 2003, p.232, chapter 7 
13. Wallace P., Following the Threads of an Innovation: The History of 

Standardized Patients in Medical Education, 1997, pp.5-28 



ԲԲԱԱՐՐՁՁՐՐԱԱԳԳՈՈՒՒՅՅՆՆ  ԲԲԺԺՇՇԿԿԱԱԿԿԱԱՆՆ  ԿԿՐՐԹԹՈՈՒՒԹԹՅՅՈՈՒՒՆՆԸԸ..ՆՆԵԵՐՐԿԿԱԱՆՆ  ԵԵՎՎ  ԱԱՊՊԱԱԳԳԱԱՆՆ 

17 
 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ, ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՈԻՑՄԱՆ 
ՁԵՎԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ ՎՐԱ 

 
1Լ.Ռ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ, 2Ա.Մ. ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ, 3Ա.Վ. ԲԱՅԿՈՎ 

 

1ԵՊԲՀ, Ուսման որակի գնահատման և վերահսկման կենտրոն 
2ԵՊԲՀ, հանրային առողջության և առողջապահության ամբիոն 

3ԵՊԲՀ, Կրթական ծրագրերի բաժին 
 
 

 
УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ, ФОРМЫ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1Л.Р. Аветисян, 2А.М. Маркосян, 3А.В. Байков 

1 ЕГМУ, Центр оценки и контроля качества образования 
2 ЕГМУ, Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

3ЕГМУ, Отдел образовательных программ 
 

За последние десятилетия как в развитых, так и в развивающихся странах возросло внима-
ние к планированию образовательных программ, пересмотру форм медицинского образо-
вания, т.к. доказано, что инновации в сфере медицинского образования влияют на улучшение 
здоровья населения. 

Образовательные программы перманентно изменяются, необходимо периодически оцени-
вать результаты этих изменений. Мы считаем, что инновационный SPICES подход Р. Хардена 
должен постепенно сменить традиционный подход, используемый в ЕГМУ. Элементы интег-
рирированного подхода уже внедрены в образовательные программы в виде горизонтальной 
интеграции дисциплин 2-го и 3-его годов обучения.  

За последние годы наблюдается серьезная тенденция к популяризации создания лабор-
аторий по практическим навыкам, где студенты могут приобрести практические навыки и 
компетенции с помощью моделей, муляжей и симуляторов, возрастает значимось виртуаль-
ных технологий. 

Исходя из вышеизложенного, ЕГМУ начал процесс создания симуляционного образо-ва-
тель-ного центра 2013-2014гг. в рамках грантовой программы Конкурсного фонда инноваций 
высшего образования Армении. 
  
  
AACCAADDEEMMIICC  PPRROOGGRRAAMMSS,,  FFOORRMMSS  OOFF  DDEELLIIVVEERRYY  OOFF  MMEEDDIICCAALL  EEDDUUCCAATTIIOONN  AANNDD  
TTHHEEIIRR  IINNFFLLUUEENNCCEE  OONN  EEDDUUCCAATTIIOONN  QQUUAALLIITTYY  

 

1L.R. Avetisyan, 2A.M. Markosyan, 3A.V. Baykov 
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3 YSMU, Academic Programs Department 
 

 
During the last decades there is a substantial increase of interest to planning academic programs and 

to delivery forms of medical education in medical schools in the developed as well as in the developing 
countries, since it is evident, that innovations in medical education do affect the improvement of public 
health.  

Academic programs are continuously changing and it is very important to assess the results of 
changes. We do think that R. Harden’s SPICES innovative approach should replace traditional approaches 
in Yerevan State Medical University after M. Heratsi (YSMU). The elements of integrated approach are 
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already implemented in form of horizontal integration of disciplines and modules in the 2nd and 3rd years 
of study.  

In the last decade there is a strong growth of ideas of establishment of clinical skills laboratories, 
where students can acquire practical skills and competences with the help of models, moulages and 
simulators, there is a great increase in virtual technology importance.  
Based on the proposed approaches YSMU has started a process of establishment of Simulation Teaching 
Center in 2013-2014 within the framework of Grant project of Competitive Innovation Fund for Higher 
Education of Armenia. 
 
 
Բանալի բառեր՝ բարձրագույն բժշկական կրթության որակ, կրթության մեթոդա-
բանություն, կրթական ծրագրերի բարեփոխումներ, կրթական վերջնարդյունքներ 
 

Վերջին տասնամյակներում ինչպես զարգացած, այնպես էլ զարգացող 
երկրներում զգալիորեն մեծացել է ուշադրությունը բժշկական դպրոցներում 
ուսումնական ծրագրի պլանավորման և բժշկական կրթության մատուցման 
ձևերի վերանայման հանդեպ, քանի որ ապացուցված է, որ բժշկական կրթա-

կան գործընթացի նորարարություններն ազդում են բնակչության առողջու-

թյան բարելավման վրա [5]: Կրթական ծրագրերը մշտապես փոփոխվում են՝ 
պլանավորված կամ ինքնաբերաբար, և անհրաժեշտ է պարբերաբար գնահա-

տել այդ փոփոխությունների արդյունքները [6]:  
Ամբողջ աշխարհում կրթական ծրագրերն անընդհատ ձևափոխվում են՝ 

ժամանակակից բժշկական կրթությանը համահունչ լինելու նպատակով, և 
մեծ ուշադրության են արժանանում ծրագրի բովանդակությունը և դրա հետ 
կապված դասավանդումը, ուսուցումն ու գնահատման տեխնոլոգիաները: 
Այնուամենայնիվ, ցանկացած կրթական ծրագրի կարևոր բաղադրիչ են նաև 
գործընթացի կառավարումը և որակի ապահովման մեխանիզմները [8]: 

Ուսումնական ծրագրի պլանավորումը պայմանավորված է այնպիսի 
սահմանումների զարգացմամբ, ինչպիսիք են «պրոբլեմային ուսուցումը», 
«ուսանողակենտրոն ուսուցումը», «ինտեգրացված դասավանդումը»: Նպա-

տակն այն է, որ ապագա բժիշկները պատրաստ լինեն հասարակության պա-

հանջներին համապատասխանելու առումով:  
Հաճախ, երբ դասախոսներին առաջարկվում է «նորարական ուսում-

նական ծրագիր» և որպես այլընտրանքային` «ավանդական բժշկական 
ուսումնական ծրագիր», նրանք հիմնականում ընտրում են երկրորդ տար-

բերակը: Ռ. Հարդենը և այլք [7] դասախոսներին առաջարկել են բժշկական 
կրթության ուսումնական ծրագրերի ռազմավարական մոտեցումների 
վերաբերյալ մի մոդել, որում ներկայացված են մի քանի բաղադրիչներ`  
 

1. S -ուսանողակենտրոն -----------------------դասախոսակենտրոն, 
2. P -պրոբլեմահեն ուսուցում------------------ինֆորմացիայի կուտակում, 
3. I -ինտեգրացված ուսուցում-----------------առարկայի վրա հիմնված ուսուցում, 
4. C-հասարակության վրա հիմնված---------հիվանդանոցի վրա հիմնված, 
5. E-էլեկտիվներ-----------------------------------------------ստանդարտ ծրագիր, 
6. S-սիստեմատիկ-----------------------------աշակերտական կամ հարմարվող: 
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Ձախ կողմում առաջարկվում են նորարական (SPICES), իսկ աջ կող-

մում՝ ավանդական մոտեցումներ: Հեղինակներն առաջարկել են յուրաքանչ-

յուր մոտեցում քննարկել առանձին, քանի որ այդ դեպքում ավելի հեշտ կլինի 
պատկերացնել ուսումնական ծրագրի վերաբերյալ ամբողջական մոտեցում-

ները:  
Ուսանողակենտրոն մոտեցման դեպքում ուսանողներն իրենք են պա-

տասխանատու իրենց կրթության համար, շեշտը այս դեպքում դրվում է 
ուսանողի վրա և կարևորվում է, թե նրանք ինչ են սովորում: Դասախոսի վրա 
հիմնված մոտեցման դեպքում շեշտադրվում է դասախոսը. դասերն իրակա-

նացվում են ավանդական դասախոսություններով, ուսանողները չեն որո-

շում, թե ինչ սովորեն, ինչ հերթականությամբ և ինչ մեթոդներով: Ուսուցումն 
ավելի շատ պասիվ է, քան ակտիվ: 

Հեղինակները ներկայացնում են նորարարական մոդելը` որպես ին-

տեգրացիոն, սահմանում են ինտեգրացիան` որպես դասավանդման այնպի-

սի կերպ, երբ տարբեր դասընթացներում կամ ամբիոններում դասավանդվող 
նյութը փոխկապակցվում է կամ միասնականացվում: Ավանդական ուսուց-

ման դեպքում առարկաները՝ ինչպիսիք են անատոմիան, ֆիզիոլոգիան, կեն-

սաքիմիան, ախտաբանությունը, վիրաբուժությունը, դասավանդվում են 
առանձին-առանձին, և ուսանողները վերջում պետք է կարողանան կապակ-

ցել ստացած գիտելիքները և ունենալ գիտելիքների ընդհանուր պաշար: Ին-

տեգրացված դասավանդման դեպքում տարբեր առարկաների կապն իրակա-

նացվում է դասախոսի կողմից, ինչպես, օրինակ, սիրտ-անոթային համա-

կարգն ուսումնասիրելու դեպքում քննարկվում է այդ համակարգի անա-

տոմիան, ֆիզիոլոգիան, ռադիոլոգիան, ախտաբանությունը, թերապիան, վի-

րաբուժությունը և այլն:  
Ինտեգրացիան կարող է լինել հորիզոնական և ուղղահայաց: Հորիզո-

նականը զուգահեռ առարկաների ինտեգրումն է, ինչպիսիք են անատոմիան, 
ֆիզիոլոգիան, կենսաքիմիան կամ թերապիան և վիրաբուժությունը: Այսպի-

սի ինտեգրացիան հիմնականում արվում է օրգան-համակարգերի շուրջ: 
Ուղղահայաց ինտեգրացիայի դեպքում կլինիկական առարկաների դասա-

վանդումը սկսվում է առաջին իսկ տարիներից. այս դեպքում, օրինակ, սկսած 
երկրորդ տարվանից՝ ուսանողներին կարելի է բաժանել փոքր խմբերի և 
առաջարկել քննարկել քրոնիկական հիվանդություններով հիվանդների 
պատմությունները՝ կիրառելով հիմնարար բժշկական առարկաներից արդեն 
ձեռք բերած գիտելիքները: Գործնականում ուսումնական ծրագրում ավելի 
օգտակար է ունենալ և՛ հորզոնական, և՛ ուղղահայաց ինտեգրացիայի տար-

րեր: Ինտեգրացիան հնարավորություն է տալիս դիտարկելու հիվանդի 
խնդիրներն ամբողջական տեսանկյունից, խթանում է ուսանողների հետա-
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քըրքրությունը բժշկագիտության նկատմամբ, ինչպես նաև փոխկապակցված 
գիտելիքները դարձնում է մնայուն [14]:  

Դ. Սեմյոնովը [2], խոսելով ինտեգրացիայի մասին, որպես միջոց նա-

խանշում է միջառարկայական ինտեգրացիան, որը հնարավորություն է 
տալիս դասավանդողներին և ուսանողներին կիրառելու յուրաքանչյուր 
առարկայի բովանդակությունը` համապատասխան դիտարկվող երևույթի 
կամ գործընթացի առարկայական կերպը կառուցելու համար, ինչպես նաև 
այն կիրառելու մասնագիտական գործունեության միասնական պատկերի 
մեջ:  

Ա. Ցերկովսկին և այլք [3] առանձնացնում են միջառարկայական հիմքի 
վրա գիտական հասկացությունների ձևավորման մանկավարժական, ընդհա-

նուր դիդակտիկ և հոգեբանական հետևյալ պայմանները՝ 
1. առանձին կրթական առարկաների ուսումնասիրություն, որի դեպ-

քում դրանցից յուրաքանչյուրը հիմնվում է նախորդող հասկացութ-

յունների բազայի վրա և պատրաստում հաջորդ առարկայի հասկա-

ցությունների յուրացմանը, 
2. հասկացությունների զարգացման մեջ հաջորդականության և անընդ-

հատության ապահովման անհրաժեշտություն,  
3. ընդհանուր գիտական հասկացությունների մեկնաբանության միաս-

նականություն, 
4. տարբեր առարկաներ ուսումնասիրելիս միևնույն հասկացություն-

ները կրկնելու բացառում, 
5. հասկացությունների նման կարգերի բացահայտման միասնական 

մոտեցման իրականացում: 
Ռ. Հարդենը [7] վերլուծության մեջ նշում է ինտեգրված ուսուցման հանդեպ 
առարկայի վրա հիմնված ուսուցման հետևյալ առավելությունները. 

 Առարկայի նյութի որոշ կարևոր և հիմնարար մասեր կարող են ան-

տեսվել ինտեգրացված դասավանդման ընթացքում:  
 Դասախոսներն ավելի լավ են դասավանդում մասնագիտական 

առարկան, քան իրենց ոչ այնքան ծանոթ բնագավառին փոխկապակց-

վածը:  
 Պակաս ծախսատար է ժամանակի առումով, որն անհրաժեշտ է պլա-

նավորելու և ծրագիր ներդնելու համար:  
 

Այսպիսով, բժշկական կրթության ժամանակակից միտումները թե՛ 
արևմտյան երկրներում, թե՛ Ռուսաստանում ուղղված են ուսումնական 
ծրագրի բարեփոխումներին՝ ի դեմս ինտեգրված ծրագրի: Այս ուղղությամբ 
ԵՊԲՀ-ում իրականացվել են ծրագրային որոշ փոփոխություններ` պայմանա-

վորված բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ուսումնական ծրագրերի 
ներդրմամբ: ԵՊԲՀ 2-րդ և 3-րդ ուսումնական տարիների առարկայական 
ծրագրերն ամբողջովին ենթարկվել են հորիզոնական ինտեգրացման: 
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Ուսումնական 2-րդ տարում փոխկապակցվել /ինտեգրվել/ են նորմալ անա-

տոմիայի, նորմալ ֆիզիոլոգիայի, հյուսվածքաբանության և կենսաքիմիայի 
առարկայական ծրագրերը, իսկ 3-րդ կուրսում՝ ախտաֆիզիոլոգիայի, ախ-

տաբանական անատոմիայի և ֆարմակոլոգիայի ծրագրերը [9, 10]: 
Առաջարկված SPICES կրթական մոտեցման մեջ Ռ. Հարդենը [7] 

քննարկում է նաև էլեկտիվ առարկաների գաղափարը, դրանց առավելութ-

յուններն ու թերությունները: Սովորաբար բժշկական կրթության ստանդարտ 
ծրագիրը նախատեսում է, որ բոլոր ուսանողները պետք է սովորեն նախա-

պես որոշված առարկաների ծրագրերով: Էլեկտիվ ծրագրերը հնարավորութ-

յուն են տալիս ուսանողներին ընտրելու որոշ առարկաներ` ըստ ցանկության 
և հետաքրքրությունների: Ընդ որում, ուսումնառության ընթացքում էլեկտիվ 
ուսուցման կազմակերպումը կարող է լինել կա՛մ առանձին առարկաներով, 
կա՛մ որոշակի ազատ ժամանակահատվածով, որի ընթացքում ուսանողը 
ինքն է որոշում իր գործողություններն ու ուսումնասիրության առարկան: 
Հեղինակները նշում են, որ էլեկտիվ առարկաների միջոցով հնարավոր է 
դյուրինացնել բժշկական կրթության օրեցօր ծավալվող ուսումնական ծրագի-

րը, ուսանողներն ավելի մեծ պատասխանատվություն են կրում իրենց 
ուսումնառության համար, և որ էլեկտիվ առարկաները հնարավորություն են 
տալիս ուսանողներին ավելի լավ կողմնորոշվելու ապագա մասնագի-

տության ընտրության հարցում:  
SPICES կրթական մոդելում համակարգված մոտեցումը ենթադրում է, 

որ կլինիկական ուսումնական գործընթացը նախապես պլանավորված է, և 
ուսանողները պետք է ձեռք բերեն ծրագրված կլինիկական ունակություններ, 
որոշակի հմտություններ և կոմպետենցիաներ: Աշակերտական մոտեցումը 
ենթադրում է, որ ուսանողները կցվում են մեկ բժշկի, մասնակցում են նրա 
ամենօրյա գործունեությանը, կատարում են նրա հանձնարարությունները և 
սովորում են նրանից:  

Հեղինակները եզրակացնում են, որ յուրաքանչյուր բուհ պետք է ինք-

նուրույն որոշի, թե SPICES կրթական մոդելի ո՞ր մոտեցումն է ավելի նպա-

տակահարմար: «Նոր» կրթական ռազմավարությունները կարծես ավելի 
առավելություններ ունեն, մինչդեռ ավանդական մոտեցումները բժշկության 
ոլորտում ինչ-որ չափով անտեսում են փոփոխությունները: Այնուամենայ-

նիվ, երկու մոտեցումների տարբեր բաղադրամասերի կիրառումը կարող է 
հանգեցնել առավել արդյունավետության:  

Ամբողջ աշխարհում գործնական հմտությունների ձեռքբերումը ամե-

նաարդիական խնդիրներից է: Տարբեր բնույթի գործնական ունակութ-

յունների զարգացման համար կիրառվում են բազմաթիվ մեթոդներ՝ սկսած 
հիվանդության պատմությունների կամ դեպքերի ուսումնասիրությունից, 
վերջացրած ամբուլատոր կլինիկաներում, հիվանդանոցներում գործնական 
դասընթացներով և այլն [11]: 
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Վերջին տարիներին մեծ զարգացում է ապրել կլինիկական հմտութ-

յունների լաբորատորիաների ստեղծումը, որտեղ ուսանողները կարող են 
կլինիկական հմտություններ ձեռք բերել՝ մոդելների, մուլյաժների և սի-

մուլյատորների վրա աշխատելով [4, 12]: Ներկայումս գործնական հմտութ-

յունների ձևավորման արդյունավետ և անվտանգ մեթոդներից են վիրտուալ 
տեխնոլոգիաները: Համակարգիչներում մոդելավորված իրավիճակները ակ-

տիվորեն արձագանքում են ուսանողների քայլերին և ամբողջապես նմանա-

կում են հիվանդի ֆիզիոլոգիական պատասխանը բժիշկի գործողություն-

ներին կամ հյուսվածքների ադեկվատ ռեակցիան վիրաբույժի մանիպուլյա-

ցիաներին: Այն ուսանողները, ովքեր յուրացրել են գործնական հմտություն-

ները վիրտուալ տրենաժորների և սիմուլյատորների միջոցով, հետագայում 
ավելի արագ և վստահ են իրականացնում հիվանդի վրա կատարվող մի-

ջամտությունները, և արդյունքներն ավելի պրոֆեսիոնալ են [1, 13]: 
Այս մոտեցումներից ելնելով՝ ԵՊԲՀ-ն 2013-14-ից սկսել է գործնական 

հմտությունների կենտրոնի ստեղծումը Հայաստանի բարձրագույն կրթութ-

յան նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի կողմից տրված դրա-

մաշնորհի շրջանակներում: Այս ծրագրի հիմնական նպատակներն են 
 

1. Խթանել ԵՊԲՀ-ի կրթական բարեփոխումների որակի և նորարարու-

թյունների զարգացումը, նպաստել կրթական գործունեության որակի 
և արդյունավետության բարձրացմանը: 

2. Ուսումնասիրել և վերլուծել աշխատաշուկայի պահանջները՝ ԵՊԲՀ 
շրջանավարտների գործնական հմտությունների ծավալի վերաբեր-

յալ և կրթական ծրագրերը համապատասխանեցնել այդ պահանջ-

ներին: 
3. Մշակել գործնական հմտությունների և մասնագիտական կարողութ-

յունների ցանկ, որոնց պետք է տիրապետի ԵՊԲՀ շրջանավարտը:  
4. Գործնական հմտություններ ուսուցանելու նպատակով ԵՊԲՀ-ում 

ստեղծել սիմուլյացիոն ուսումնական կենտրոն: 
5. Վերանայել և նորացնել ԵՊԲՀ կրթական ծրագրերը՝ ավելացնելով 

գործնական հմտությունների բաղադրիչը կրթության բոլոր փուլե-

րում՝ բակալավրիատում, մագիստրատուրայում և հետդիպլոմային 
կրթության մեջ: 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ В ПРОЦЕССЕ 
ОБУЧЕНИЯ НА КАФЕДРЕ ДЕРМАТОЛОГИИ И СПИ 
1К.Р. Бабаян, 1Г.А. Арутюнян, 1З.А. Халафян, 1О.А. Оганисян 

ЕГМУ , 1Кафедра Дерматологии и СПИ  
 

 
Целью нашего исследования является оценка эффективности применения фотозадач 

на экзамене по дерматовенерологии. Начиная с 2013/2014 учебного года на кафедре 
Дерматологии и СПИ для оценки знаний студентов применяются фотозадачи. Проведен 
анализ 655 экзаменационных бланков для выяснения связи правильных ответов на 8 
фотозадач и окончательной оценке студента. Выявлена положительная корреляция меж-
ду этими двумя параметрами. Чем выше средняя групповая оценка, тем сильнее связь. 
Исходя из результатов исследования предлагается увеличить количество фотозадач для 
более объективной оценки знаний студентов по дерматовенерологии. 

 
EXPERIENCE OF DIDACTIC MATERIAL USE IN THE THEACHING PROCESS 
AT THE DEPARTMENT OF DERMATOLOGY & STI’s 
1K.R. Babayan, 1G.A. Harutyunyan, 1Z.A. Khalafyan, 1H.A. Hovhannisyan 
YSMU, Department of Dermatology and STI’s  
 

 
The aim of our research is the estimation of the efficiency of using the photo tests during 

dermatology-venerеology exam. Since the 2013/2014 academic year the department of 
Dermatology and STI’s has used photo tests for estimation the students’ knowledge. Analysis of 
655 examination forms was performed to determine the relation between correct answers of the 
8 photo tests and students’ final mark. Positive correlation between these two parameters was 
revealed. The higher the average group score, the stronger the relationship. Proceeding on 
research results increasing the quantity of photo tests is recommended for more objective 
estimation of students’ knowledge on dermatology-venerеology. 
 

 
Բանալի բառեր՝ թեստ, դիդակտիկ նյութեր, ֆոտոհարցեր, քննություն, գիտե-
լիքների գնահատում 
 

Ուսանողների գիտելիքների ճշգրիտ գնահատումը ուսումնական գործըն-

թացի կարևորագույն բաղադրիչներից է: Այս կամ այն մեթոդով ուսանողի գի-
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տելիքները որքան ճշգրիտ գնահատվեն, այնքան այն մեծ արդյունավետու-

թյուն և կիրառություն կունենա ուսումնական գործընթացում:  
Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ամբիոնները շուրջ 10 տա-

րի է, ինչ կիրառում են գիտելիքների ստուգման թեստային ձևը: Խոսքը վերա-

բերում է և՛ ընթացիկ հարցումներին, և՛ եզրափակիչ քննությանը: Ուսանող-

ների գիտելիքների գնահատման թեստային համակարգը հնարավորություն 
է տալիս նրանց հավասար պայմաններում գնահատելու: Բացի դրանից, այս 
դեպքում բացակայում է քննողի սուբյեկտիվ դերակատարությունը ուսանողի 
գնահատման գործում: Թեստային համակարգում ընդգրկված են ուսումնա-

կան ծրագրով նախատեսված առարկայի բոլոր թեմաները, որը հնարավո-

րություն է տալիս ավելի լիարժեք գնահատելու ուսանողի գիտելիքները:  
Բազմաթիվ դրական կողմերի հետ մեկտեղ այն ունի նաև բացասական մի 

շարք երևույթներ: Ուսանողները սովորում են ոչ թե պատասխանել հարցե-

րին, այլ գտնում են ուղիներ և հնարավորություններ, որոնք օգնում են նրանց 
բարձր գնահատական ստանալու: Ուսանողները, մեխանիկորեն հիշելով 
պատասխանները, նշում են թեստերի ճիշտ լուծումները, ստանում են 
գնահատական, բայց, ցավոք, գիտելիքներ չեն ձեռք բերում, ինչքան էլ մեծ 
լինի թեստային բանկի քանակը: Ակնհայտ է նաև, որ ուսանողները չեն կա-

րողանում բանավոր խոսքով արտահայտել իրենց մտքերը: Այս ամենը 
նպաստում է անգամ կլինիկական առարկաների դեպքում տեսական գիտե-

լիքների զարգացմանը, մինչդեռ կլինիկական մտածելակերպ չի ձևավորվում: 
Թեստերը չեն զարգացնում ուսանողի անհատական մտածողությունը, բա-

նավոր խոսքը, ինչպես նաև սահմանափակում են լրացուցիչ գրականությու-

նից օգտվելու անհրաժեշտությունը:  
«Մաշկավեներաբանություն» առարկան որոշ տեսական և կլինիկական 

առարկաների նման ունի մեծ քանակությամբ ցուցադրվող նյութեր՝ հիվան-

դությունների նկարներ և տեսանյութեր: Այդ դիդակտիկ նյութը լայնորեն կի-

րառվում է մաշկաբանության և սեռավարակաբանության ամբիոնի ուսում-

նական գործընթացում: Ամբիոնի վարիչի և աշխատակիցների երկար տարի-

ների աշխատանքի ընթացքում կուտակվել են մաշկախտերով և սեռավա-

րակներով ավելի քան 10 000 հիվանդների կլինիկական դեպքեր, որոնք առ 
այսօր օգտագործվում են գործնական պարապմունքների ժամանակ locus 
morbi-ն նկարագրելու, ինչպես նաև տարբերակիչ ախտորոշումը իրակա-

նացնելու նպատակով: 
Ուսումնական գործընթացում ցուցադրական (դիդակտիկ) միջոցների 

օգտագործումը ներկայումս նպաստում է ուսանողի պատկերավոր մտածո-

ղության զարգացմանը՝ բանավոր և տրամաբանական մտածողության հետ 
միաժամանակ: Եթե տեղեկատվությունը չի ընկալվել, ապա այն չի կարող 
հասկանալի, յուրացված լինել, չի կարող տպավորվել ուսանողի հիշողու-
թյան մեջ: Այստեղից էլ բխում են դրանց օգտագործման նպատակը՝ 
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• բարձրացնել սովորելու մոտիվացիան (շարժառիթը), 
• մեծացնել ուսումնական գործընթացի արդյունավետությունը, 
• նպաստել ուսանողների ճանաչողական կարողությունների զարգաց-

մանը, 
• կլինիկական մտածելակերպի ձևավորմանը, 
• նպաստել մաշկախտերի տարբերակիչ ախտորոշման մտածելակեր-

պի ձևավորմանը: 
Դիդակտիկ միջոցների օգտագործման հիմնական առանձնահատկութ-

յունները օգնում են դասախոսին ստեղծելու բարենպաստ պայմաններ և 
հասնելու նյութի յուրացման բարձր մակարդակի՝ 
•  դիդակտիկ նյութերի ստեղծում և նախապատրաստում /առաջադ-

րանքների տարբերակներ, աղյուսակներ, սխեմաներ, գծագրեր, ցուցապաս-

տառներ և այլն/ 
•  ուսումնական նյութի վերաբերյալ շնորհանդեսի ստեղծում, 
• պատրաստի ծրագրային արտադրանքի օգտագործում, 
•  ինքնակրթության համար ինտերնետ ռեսուրսների փնտրում և 

օգտագործում, 
• տեքստային աշխատանքների ստեղծում, 
•  մեթոդական փորձի ընդհանրացում էլեկտրոնային տարբերակով: 
Բացի վերը նշվածից, դիդակտիկ նյութերը կարելի է օգտագործել նաև 

ուսանողների գիտելիքները գնահատելու համար: Իսկ «Մաշկավեներաբա-

նություն» մասնագիտության մեջ մաշկի և տեսանելի լորձաթաղանթների 
փոփոխությունների տեսողական գնահատումը ախտորոշման կարևորա-

գույն մեթոդներից մեկն է: Այսպիսով, ուսանողների համար դիդակտիկ նյու-
թերով կազմակերպված աշխատանքը նմանվում է հիվանդի հետ շփվելուն:  

Մաշկաբանության և սեռավարակաբանության ամբիոնը 2013-2014 ուս-

տարվանից սկսած թեստային բանկում ընդգրկեց ֆոտոխնդիրներ, որոնք ար-

տացոլում են մեր առարկայի ողջ ուսումնական ծրագիրը: Ֆոտոխնդիրները 
բաշխվեցին բոլոր տարբերակներում 8-ական թեստերով (ընդամենը 80 հարց, 
որոնք ընգրկված են 2013-ին հրատարակված ԵՊԲՀ մաշկաբանության և սե-

ռավարակաբանության ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Կ.Ռ. Բաբայանի հեղի-

նակած «Մաշկային հիվանդություններ» ատլասում: Ֆոտոներով կազմված 
հարցադրումները ներկայացված են իրավիճակային խնդիրներով, որոնք վե-

րաբերում են մաշկային հիվանդությունների և սեռավարակների կլինիկա-

կան պատկերի և տարբերակիչ ախտորոշման հարցերին: Հարցերի միջոցով 
առաջարկվում է վերլուծության ենթարկել ներկայացված կլինիկական ար-

տահայտությունը, ախտորոշել ենթադրյալ հիվանդությունը, ինչպես նաև 
առաջարկել բուժման մեթոդներ: Այսօրինակ թեստային հարցերը, մեր կար-

ծիքով, հնարավորություն են տալիս ուսանողին ի հայտ բերելու իր բժշկա-

կան դատողությունը և, անշուշտ, գործնական ունակությունները:  
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Գործնական պարապմունքների ժամանակ ֆոտոխնդիրների քննարկու-

մը նմանվում է հիվանդի հետ կենդանի շփմանը, որը օգնում է ուսանողներին 
զարգացնելու բժիշկ-հիվանդ հարաբերության հիմունքները: 

Վերը նկարագրված տարբերակը ապահովում է ուսանողների գիտելիք-

ների գնահատման օբյեկտիվությունը, մտքի ճկունության դրսևորումը, տար-

բեր իրավիճակներում մասնագիտորեն ճիշտ կողմնորոշվելու կարողությու-

նը: Բացի դրանից, նման ֆոտոհարցերի ընդգրկումը նպաստեց, որ ուսանող-

ները օգտվեն լրացուցիչ գրականությունից:  
Ուսումնասիրության նպատակը 

- Թեստային քննության մեջ ֆոտոնկարների օգտագործման արդյունա-

վետության որոշումը: 
Ուսումնասիրության խնդիրները 

- Հաշվել ընդհանուր բժշկության, ստոմատոլոգիական ֆակուլտետնե-

րի ուսանողների 2013-2014 ուստարվա միջին քննական գնահատա-

կանը: 
- Որոշել կապը քննական գնահատականի և ֆոտոհարցերի ճիշտ 

պատասխանների քանակի միջև: 
Ուսումնասիրությունը 

Վերլուծել ենք 655 քննական ձևաթերթ: Ճիշտ պատասխանների առավե-

լագույն քանակը եղել է 100, նվազագույնը՝ 23: Պատասխանների միջին արժե-

քը կազմել է 68,8±11,2: Նկարների ճիշտ պատասխանների քանակը տատան-

վել է 0-ից մինչև 8, միջին արժեքը կազմել է 4,6±1,5: 
Վերլուծության ժամանակ թեստային հարցերի ճիշտ պատասխանների 

քանակի կապը ֆոտոխնդիրների ճիշտ պատասխանների միջև որոշելու հա-

մար հաշվարկվել է կորելացիոն գործակից, որի արժեքը կազմել է 0,45 
(p<0,05):  

Ըստ քննական գնահատականների՝ ուսանողների խմբերը բաժանվել են 
3 մասի՝ ցածր, միջին և բարձր առաջադիմությամբ: Ցածր առաջադիմությամբ 
ուսանողների (խմբի միջին գնահատականը 4,8-5,9) դեպքում կորելացիոն 
կապը դրական է, սակայն շատ թույլ և կազմում է 0,24 (p<0,05): Միջին առա-

ջադիմությամբ ուսանողների (խմբի միջին գնահատականը 6,0-6,9) դեպքում 
կապը նույնպես դրական է և կազմում է 0,45 (p<0,05): Բարձր առաջադիմու-

թյամբ ուսանողների դեպքում (խմբի միջին գնահատականը 7,0-8,2) կապը 
բավարար չափով արտահայտված է և կազմում է 0,67 (p<0,05):  
Արդյունքները 

 Թեստային հարցերում ընդգրկված ֆոտոխնդիրները դրական են անդ-

րադառնում ուսանողների վերջնական գնահատականին: 
 Պայմանավորված առաջադիմությամբ՝ փոխվում է կապը ֆոտոխնդիր-

ների ճիշտ պատասխաննների քանակի և վերջնական գնահատականի 
միջև: 
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 Ֆոտոխնդիրները նպաստեցին, որ ուսանողները ավելի ակտիվորեն 
մասնակցեն գործնական պարապմունքներին: 

 Ֆոտոխնդիրները հնարավորություն տվեցին զարգացնելու ուսանող-

ների կլինիկական մտածողությունը և բանավոր խոսքը: 
 Ուսանողներին հնարավորություն ընձեռվեց օգտվելու լրացուցիչ գրա-

կանությունից:  
Մաշկաբանության և սեռավարակաբանության ամբիոնի կողմից կա-

տարված աշխատանքը նպաստեց ուսնողների կլինիկական մտածելակերպի 
զարգացմանը: Դրա հետ մեկտեղ ամբիոնում ուսումնական գործընթացում ոչ 
պակաս կարևոր տեղ է հատկացվում ապագա բժշկի դեոնտոլոգիական 
մտածելակերպի ձևավորմանը, որը բժիշկ–հիվանդ ճիշտ և վստահելի 
փոխհարաբերությունների հիմքում է: 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕПОДАВАНИЮ ПЕДИАТРИИ  

Н.Г. Багдасарян, Г.С. Айвазян 
ЕГМУ, Кафедра педиатрии №1  
 

 

В статье представлены основные положения современного высшего медицинского 
образования, новейшие принципы преподавания педиатрии, такие как принцип интег-
ративного модулирования, формирования компетентности. Описаны также основные 
качества педиатра, которым и он должен обладать согласно принципу компетентности. 
Даны методы преподавания клинической компетентности, основные категории клини-
ческого обучения, методы оценки работы и обеспечения управления процессов обучения 
студентов. Таким образом, интегративный подход к преподаванию педиатрии на любом 
этапе обеспечивает продуктивность медицинского образования и позволяет достичь 
больших результатов в процессе специализированной подготовки студентов. 
 
 
MODERN REQUIREMENTS FOR TEACHING PEDIATRICS 

N.G. Bagdasaryan, G.S. Ayvazyan 
YSMU, Department of Pediatrics №1  
 

 

The article presents the main points of modern medical education, the latest principles of 
teaching pediatrics, such as the principle of integrative modulating and formation of 
competence. We define the basic qualities required for a pediatrician according to the principle 
of competence. Teaching methods of clinical competence, the main categories of clinical 
teaching, methods of evaluation of the work and the management of students’ teaching courses 
are also described. Thus, an integrative approach to teaching pediatrics at any step provides the 
productivity of medical education and allows achieving abundant results in students’ 
specialized training process. 
 
 
 
Բանալի բառեր՝ կլինիկական գիտելիքներ, կոմպետենտություն, մանկավարժական 
մեթոդների նորարարություն, մոդուլային ուսուցում, կլինիկական ուսուցման 
չափանիշներ 
 

Հասարակության սոցիալական փոփոխությունները, գիտատեխնիկական 
առաջընթացը, կրթության զարգացման հետագա միտումները, ինչպես նաև 
մանկավարժության ձեռքբերումները հրամայական են դարձնում բարրա-



ԲԲԱԱՐՐՁՁՐՐԱԱԳԳՈՈՒՒՅՅՆՆ  ԲԲԺԺՇՇԿԿԱԱԿԿԱԱՆՆ  ԿԿՐՐԹԹՈՈՒՒԹԹՅՅՈՈՒՒՆՆԸԸ..ՆՆԵԵՐՐԿԿԱԱՆՆ  ԵԵՎՎ  ԱԱՊՊԱԱԳԳԱԱՆՆ 

30 
 

գույն կրթության ռազմավարության արդիականացումը: Ժամանակակից 
բարձրագույն բժշկական կրթության համակարգը պահանջում է կիրառել 
մանկավարժական մեթոդների նորարարություն, նոր ուսումնական ծրագ-

րեր, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ուսուցման ներդրում, ուսանողի 
ինքնուրույն աշխատանքի ակտիվացում, գիտելիքների վարկանիշային 
ստուգման կիրառում, մրցակցության բարձրացում ուսանողների և դասա-

խոսների շրջանում:  
 Մանկաբուժության դասավանդման նորարարական մեթոդների հիմքում 

ինտեգրատիվ մոդուլային մոտեցումն է: Մոդուլը դիդակտիկ մեթոդական 
ամբողջություն է՝ ներառելով բովանդակությունը, գործընթացը և արդյունք-

ները. այն հնարավորություն է տալիս լիարժեք հաշվի առնելու ուսանողի 
անհատական առանձնահատկությունները, առարկայի, առանձին թեմայի 
ուսուցման պատրաստվածության մակարդակը՝ մեծացնելով ինքնուրույն 
աշխատանք կատարելու հնարավորությունները [1]: Ժամանակակից փու-

լում բժշկական կրթությունը ներդնում է նորարարական ուղղվածություն` 
կոմպետենտության մոտեցումը (Competency-based Education): Կոմպետենտու-

թյունը անհատի ինտեգրալ հատկությունն է, որը բնութագրվում է սեփական 
պոտենցիալը որոշակի բնագավառում իրականացնելու ձգտումով և ունա-

կությամբ (գիտելիքները, կարողությունը, փորձը, անձնական հատկանիշնե-

րը և այլն)՝ արդյունավետ գործունեություն ծավալելու նպատակով [2]: Հա-

մաձայն ներկա պահանջների յուրաքանչյուր մոդուլ ներառում է մի քանի 
դասեր, որոնք մոտ են նպատակներով, խնդիրներով, թեմաներով: Մոդուլա-

յին ուսուցման առանձնահատկությունն է ուսումնական ժամանակը առավե-

լագույնս հատկացնել ուսանողի ինքնուրույն աշխատանքին: Կլինիկական 
մոդուլը ներառում է դասախոսություններ, սեմինարներ, հիվանդ և առողջ 
երեխայի զննման իրականացում, ուսանողի անհատական և ինքնուրույն 
աշխատանք, թեստեր, իրավիճակային խնդիրներ, հիվանդության պատմու-

թյան ներկայացում, անհետաձգելի մանկաբուժության թեմայով ռեֆերատներ 
և այլն: Ընտրովի մոդուլները հնարավորություն են տալիս յուրաքանչյուր 
ուսանողին զարգացնելու իր սեփական կրթական ուղին: Բժշկի պատրաս-

տումը ենթադրում է ոչ միայն ուսանողների կողմից ինֆորմացիոն գիտելիք-

ների սերտում, այլև բժշկական մտածողության ձևավորում, որը ձեռք է 
բերվում ընդհանուր և մասնագիտական կոմպետենտության ձևավորմամբ: 

 Բժշկական կրթության համակարգի կարևորագույն կլինիկական առար-

կաներից է մանկաբուժությունը: Ուսուցման ընթացքում ձեռք բերված գիտե-

լիքներն ու հմտությունները պետք է օգտագործվեն մասնագետի ինքնուրույն 
գործունեության մեջ առաջին իսկ օրվանից: 

Մանկաբուժության դասավանդման նպատակն է ստեղծել գիտելիքների, 
գործնական հմտությունների և ունակությունների գնահատման, հսկման ու 
ստուգման օպտիմալ համակարգ, որը ձեռք կբերվի ուսանողների կողմից 
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կլինիկական ուսուցման բոլոր փուլերում: Առարկայի դասավանդման 
խնդիրներն են ուսանողների կլինիկական մտածողության գնահատումը և 
կոնկրետ կլինիկական իրավիճակների դեպքում ուսանողի օպտիմալ որո-

շումներ կայացնելու ունակության, գործողությունների նպատակահարմա-

րության գնահատումը: Մանկաբուժություն առարկայի դասավանդման գոր-

ծունեության սկզբունքը կոմպետենտության ձևավորումն է, որը մեկնա-

բանման և մոտեցումների կատարելագործման կարիք ունի. 
 Նպաստո՞ւմ է արդյոք դասավանդումը կոմպետենտության ձևավոր-

մանը: 
 Գնահատում ենք կոմպետենտությո՞ւնը, թե՞ միայն տեսական գիտե-

լիքները: 
 Ինչպե՞ս ստուգել և գնահատել կոմպետենտությունը: 

Ամերիկյան մանկաբուժական խորհրդի կողմից տրված են կոմպետենտու-

թյան չափանիշներ, ըստ որի՝ մանկաբույժը պետք է լինի ալտրուիստ, ունակ 
կարեկցանքի, լինի ազնիվ մարդ, հարգանք տածի մյուսների նկատմամբ, լի-

նի հուսալի և պատասխանատու, ինքնակատարելագործվի, հաղորդակցվի և 
համագործակցի [3]: Լիարժեք մասնագետ պատրաստելու համար կոմպե-

տենտության մոտեցումով դասավանդումը հնարավոր է իրականացնել հա-

մալիր միջոցառումներով:  
Մանկաբուժության մեջ կլինիկական կոմպետենտության  
դասավանդման մեթոդները՝ 

 հիվանդի վարում, 
 ուսումնական և առկա հիվանդության պատմության վարում, 
 հիվանդի ներկայացում,  
 իրական և ստանդարտ հիվանդների ֆիզիկական քննություն, 
 միջամտության հմտություններ, 
 հաղորդակցման հմտություններ, 
 աշխատանք թիմում,  
 կլինիկական աշխատանքների քննարկում,  
 աշխատանք փոքր խմբերով /սեմինարներ/,  
 դասախոսություններ /ելույթներ/, 
 ուսանողների կողմից պայմանական հիվանդներին խորհրդա-

տվություն,  
 դերային խաղեր, 
 ուսումնական կոնֆերանսներ (Didactic conferences),  
 կլինիկական ուսուցում (Clinical teaching),  
 կլինիկական դեպքի վրա հիմնված ուսուցում (Case based 

teaching), 
 ամսագրային ակումբ (Journal Club), հոդվածների քննարկում 

(ապացուցողական մանկաբուժություն),  
 սիմուլյացիոն դասավանդում (Simulation), 
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 հետազոտական աշխատանքներ (Research projects), 
 տեսաձայնագրություններ քննարկումների համար, 
 տեսաձայնագրություններ մեկնաբանություններով, 
 ուսանողների օրագիր (այսինքն՝ սեփական դիտարկումների 

վերլուծություն): 
Կլինիկական ուսուցման հիմնական կատեգորիաներն են՝ ուսուցման 

միջավայրի ստեղծումը, պարապմունքների վերահսկումը, նպատակների 
փոխանցումը, գիտելիքները պահպանելու և ամրապնդելու համար պայման-

ների ստեղծումը, գնահատումը, հետադարձ կապը (feedback), ինքնուրույն 
աշխատանքի խրախուսումը [4]: 
Կոմպետենտության փաստագրում` կոմպետենտությունն ունի բաղադրիչ-

ներ, որոնք պետք է ձևավորվեն ուսանողների շրջանում և գնահատվեն դա-

սախոսի կողմից. 
 գիտելիքներ (ձևավորման և գնահատման ձևեր), 
 հմտություններ և գործնական ունակություններ (ձևավորման և գնա-

հատման ձևեր): 
Մանկաբուժական գիտելիքների և հմտությունների ձևավորումը պահան-

ջում է առողջ և հիվանդ երեխայի հետազոտում, որը կազմակերպվում է 
նախադպրոցական և դպրոցական հաստատություններում, համալսարա-

նական պոլիկլինիկաներում և կլինիկաներում: Ժամանակակից մանկաբու-

ժության դասավանդման հիմնական ուղղություններն են` երեխաների ընդ-

հանուր խնամքը, առողջ երեխան, մանկական հիվանդությունների պրոպե-

դևտիկան, մանկական հիվանդությունները, մանկական վարակիչ հիվան-

դությունները, անհետաձգելի և ամբուլատոր մանկաբուժությունը:  
 Մանկաբուժության դասավանդումը ներառում է ավանդական կրթական 

ռեսուրսներ (դասախոսություն, գործնական պարապմունքներ, ստուգիչ դա-

սեր), ինքնուրույն ուսումնառության ռեսուրսներ դասախոսի մասնակցութ-

յամբ (վերահսկվող ինքնուրույն աշխատանք), ինքնավար ուսուցման միջոց-

ները, որոնք չեն պահանջում դասախոսի մասնակցությունը (դասագրքերի, 
ձեռնարկների էլեկտրոնային և տպագիր տարբերակներ, օնլայն ռեսուրս-

ներ): Կրթական գործունեության միասնական հսկումը ապահովելու, ինչպես 
նաև ուսանողների համակարգված աշխատանքի մոտիվացիա ստեղծելու 
նպատակով կիսամյակի ընթացքում անհրաժեշտ է ներդնել վարկանիշային 
համակարգ: Վարկանիշային գնահատման համակարգի հիմնական նպա-

տակը ուսումնական գործընթացի կառավարման ապահովումն է ինչպես 
ուսանողների, այնպես էլ դասախոսների կողմից: Դրան կարելի է հասնել` 

 դասախոսի կողմից ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքը 
խթանելով, 

 խթանների կիրառում ուսանողների կրթական և հետազոտական 
գործունեության համար, 
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 յուրաքանչյուր դասի սկզբում դասախոսի կողմից սահմանելով 
ուսումնական գործունեության և դրա արդյունքների ստացման պա-

հանջները,  
 ուսանողի գնահատման թափանցելիությանը և առաջադիմության 

բարձրացմանը նպաստելով, 
 ուսումնական գործընթացում դասախոսի և ուսանողի պատասխա-

նատվության հստակ սահմանազատմամբ: 
Մանկական հիվանդությունների ուսումնասիրության խորացմանը զուգ-

ընթաց՝ հմտությունների գնահատման սկզբունքը ընդլայնվում է, լրացվում 
են հիվանդության պատմություններ, բժշկական դեղատոմսեր, ինքնուրույն 
հերթապահություններ կլինիկական բազաներում: Վերջինս ևս հսկման մի ձև 
է (այս դեպքում վերահսկողությունը իրականացվում է հերթապահ բժշկա-

կան թիմի կողմից): Այս փուլում գնահատվում են ուսանողի հետևյալ կարո-

ղությունները. երեխայի վիճակի փոփոխությունների գնահատում, որոնք 
պահանջում են անհապաղ միջամտություններ, բացահայտել և ձևակերպել 
համախտանիշները, որոնք բացատրում են ծանրության աստիճանը ու պա-

հանջում դինամիկ հսկողություն, հմտություններ՝ երեխայի ծնողների հետ 
շփվելու և անհրաժեշտ տվյալներ ստանալու համար, բժշկական փաստա-

թղթերի ձևակերպումը, հիվանդին գործընկերներին ներկայացնելու կարո-

ղությունների ձևավորումը: 
Համաձայն կոմպետենտության համակարգի՝ եթե դասախոսը իրականաց-

րել է իր պարտականությունները ըստ վերոհիշյալ սկզբունքների, ապա 
ուսանողը ամբողջությամբ պատասխանատու է իր ուսումնական արդյունք-

ների և այստեղից բխող հետևանքների համար:  
 Այսպիսով, մանկաբուժության դասավանդման ինտեգրալ մոտեցումը 

յուրաքանչյուր փուլում ապահովում է բժշկական կրթության ուսուցման 
արդյունավետությունը և ուսանողների մասնագիտական պատրաստման 
գործընթացում հնարավորություն տալիս հասնելու ավելի լավ արդյունք-

ների: 
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НЕКОТОРЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ 
НА КАФЕДРЕ УПРАВЛЕНИЯ ФАРМАЦИИ ЕГМУ 

М.Г. Бегларян, К.М. Саакян  
ЕГМУ, Кафедра управления фармации 
 

 
Развитие рыночных отношений в фармацевтической сфере в рамках обучения сту-

дентов фармацевтического факультета требует подготовки высококвалифи-цированных 
специалистов, имеющих теоритические знания, практические навыки и умения. 

Важнейшими задачами управления фармации является разработка методов органи-
зации обеспечения лекарствами населения и лечебных учреждений, финансово-эконо-
мической деятельности фармацевтических организаций, исследования свойств лекарства, 
как товара, и парафармацевтических товаров, а также управления фармацевтической 
деятельностью. 

Поэтому преподавание управления фармации занимает достойное место в системе 
обучения студентов фармацевтических факультетов высших медицинских учебных 
заведений. Кафедра управления фармации обеспечивает также последипломное обучение 
для специалистов со средним и высшим фармацевтическим образованием.  
 

 
SOME METHODOLOGICAL PECULIARITIES OF TEACHING AT THE 
DEPARTMENT OF PHARMACEUTICAL MANAGEMENT, YSMU 

M.G. Beglaryan, K.M. Sahakyan 
YSMU, Department of Pharmaceutical Management  
 

Business-oriented nature of contemporary pharmaceutical field makes it vitally important to 
educate and train pharmacy students with relevant knowledge and practical skills. Among the 
most important tasks of pharmaceutical management are: provision of the population and 
primary health care facilities with pharmaceuticals and para-pharmaceutical products; as well as 
overseeing the financial operations of various pharmaceutical enterprises; studying medicines 
and para-pharmaceutical products as goods and elaboration of new methods of pharmaceutical 
management. This makes the study of pharmaceutical management a valuable resource within 
the whole scope of disciplines taught to the students of pharmacy in any institution of higher 
education. The Department of Pharmaceutical Management also offers post-graduate edu-
cational programs designed for graduates from Pharmacy schools: both college and university.
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Բանալի բառեր` դեղագործական մարկեթինգ, մենեջմենթ, շուկայական հարաբե-

րություններ, դեղագետ, ինտերակտիվ ուսուցման մոդել 
 

Դեղագործության ոլորտում շուկայական հարաբերությունների զարգաց-

ման պայմաններում պահանջվում են տեսական գիտելիքներով, գործնական 
հմտություններով և կարողություններով զինված բարձրակարգ դեղագետ-

ներ, քանի որ բարձրագույն բժշկական դպրոցի արդի խնդիրը ժամանա-

կակից պրակտիկ առողջապահության պահանջներին համահունչ բանիմաց 
մասնագետների արդյունավետ պատրաստումն է:  

 Ինտեգրումը եվրոպական կրթական համակարգին ենթադրում է հայկա-

կան դեղագործական գործարարական ոլորտում դեղագետի որակավորմամբ 
մասնագետների պատրաստման ժամանակակից միասնական կրթական 
համակարգի ձևավորում՝ ոչ մասնագետ անձանց գործունեությունը բացա-

ռելու նպատակով:  
Առկա խնդիրների լուծումը գործնական դեղագործության կողմից իրակա-

նացվում է հետևյալ հիմնական ուղղություններով՝ դեղերի տեխնոլոգիա և 
կենսատեխնոլոգիա, դեղագործական մարկեթինգ և մենեջմենթ, կենսադեղա-

գործական վերլուծություն, քիմիական և դեղաբանաքիմիական մոնիթորինգ, 
կլինիկական դեղագործություն, դեղաբույսերի ֆարմակոգնոստիկ ուսումնա-

սիրություն [3, էջ 18]: Լինելով այս կարևորագույն ուղղություններից մեկի` 
դեղագործական մարկեթինգի և մենեջմենթի գիտամանկավարժական առա-

ջատարների շարքում՝ ամբիոնում մշակվում են մեթոդական առաջարկութ-

յուններ, որոնց ճիշտ կիրառումն օգնում է ուսանողին խորությամբ և դյուրին 
յուրացնելու առարկան: 

Դեղագործական կազմակերպությունների գործունեությունը կրում է 
տնտեսական մեխանիզմի շուկայական գործոնների ազդեցությունը: Այդ 
պատճառով էլ դեղագործական բնագավառի աշխատակիցների նկատմամբ 
առաջ են քաշվում նոր պահանջներ՝ արագ հարմարվել փոփոխվող շուկայա-

կան պայմաններին, ապահովել ֆինանսական և հոգեբանական կայունու-

թյուն, մրցունակություն և այլն:  
Դեղագործական գործունեության զարգացումը յուրաքանչյուր աշխա-

տակցից պահանջում է համապատասխան գիտելիքների իմացություն և 
մասնագիտական հմտությունների մշտական կատարելագործում: Այդ իսկ 
պատճառով ամբիոնը երկաստիճան (բակալավր, մագիստրոս) կրթությունից 
բացի, ապահովում է նաև հետդիպլոմային կրթություն` միջնակարգ և 
բարձրագույն դեղագործական կրթությամբ մասնագետների համար: 

 Դեղագետի նոր մոդելը` նպատակաուղղված լինելով դեղագործության 
բնագավառի գործնական կարիքների բավարարմանը, անհատ-գործող մաս-

նագետի նկարագիրն է` տարբեր գործառութային պարտականություններով: 
Մոդելը բովանդակում է որակավորման պահանջներին վերաբերող երեք 
հիմնական բաղկացուցիչների հանրագումարը՝ արհեստավարժ պատրաստ-
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վածություն, արհեստավարժորեն կարևոր որակների զարգացում, դեղագետի 
կրթվածություն [3, էջ 18]: Ապագա մասնագետների ցանկալի մասնակցութ-

յունը ժողովրդավարական ժամանակակից հասարակության և նորարական 
տնտեսության կառուցման գործընթացներին հատկապես կարևորում է 
վերջինիս դերը` աշխատաշուկայի փոփոխվող կարիքները բավարարելու 
նպատակով, ապահովելու շրջանավարտների ծառայունակության ավելի 
մեծ հնարավորությունները երկրի ներսում և արտերկրում [2, էջ 4]: 

 Մեր բուհում ուսուցման կազմակերպման կրեդիտային համակարգի 
ներդրումը ամբիոնում արմատական ծրագրային վերափոխումներ կատարե-

լու անհրաժեշտություն առաջացրեց՝ հաշվի առնելով առկա համաշխարհա-

յին մանկավարժական տեսական ու գործնական փորձը [4, էջ 309-317], [5, էջ 
9], [6, էջ 42]: 

 Բացի դրանից, սկսած 2010 թվականից՝ ամբիոնի ուսումնական մասի 
վարիչ, դոց. Կ.Մ. Սահակյանի առաջարկով գործնական պարապմունքների 
ժամանակ ներկայումս կիրառվում է գիտելիքների ստուգման միօրինակա-

նացված եղանակը: Վերջինս բոլոր ուսանողների համար ստուգման հավա-

սար ու օբյեկտիվ պայմաններ է ապահովում և ուսանողներից պահանջում 
առաջադրված յուրաքանչյուր հարցադրմանը տալ կարճ ու հստակ պատաս-

խան: Թեմայի քննարկումից հետո անմիջապես գիտելիքների ստուգումն ու 
սխալների ուղղումը նպաստում են ուսուցանվող նյութի արդյունավետ յու-
րացմանը: Գործնական պարապմունքի ընթացքում ուսանողին առաջա-

դրվում են տարատեսակ իրավիճակային խնդիրներ, որոնց լուծումը պա-

հանջում է ստացված գիտելիքների կիրառում, ինքնուրույն աշխատանք և 
ստեղծագործական մոտեցում: 

 Գործնական պարապմունքի ժամանակ օգտագործվում է նաև ինտեր-

ակտիվ ուսուցման մոդելը, որը նախատեսում է իրավիճակային խնդիրների 
մոդելավորում` օգտագործելով թեմային համապատասխան դերային խաղեր 
և խնդրի միասնական լուծում: Ուսանողը ազդեցության օբյեկտից վերածվում 
է փոխազդեցության սուբյեկտի` ակտիվորեն մասնակցելով իր ուսուցման 
գործընթացին` ունենալով սեփական ուսուցման անհատական ուղի: Դերա-

յին խաղերում ուսանողները հանդես են գալիս առողջապահության և դեղա-

գործական ոլորտների ղեկավարների դերում և փորձում են հնարավոր լու-
ծում տալ բնակչության կամ կոնկրետ անհատի առջև դրված առողջական 
կամ դեղագործական ոլորտին առնչվող խնդրին: Երբեմն ուսանողների 
կողմից առաջարկվում են այնպիսի լուրջ մոտեցումներ, որոնք լսելի լինելու 
դեպքում կարող են զարգացնել և առավել կատարելագործել ՀՀ առողջապա-

հական համակարգի գործող դեղագործական ոլորտը: 
Այսպիսով, արդի դեղագործական ոլորտում շուկայական հարաբերութ-

յունների զարգացման պայմաններում, կիրառելով համաշխարհային գիտա-

կան գրականության և ԵՊԲՀ դեղագործության կառավարման ամբիոնի 
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տասնամյակների մանկավարժական փորձը, դասախոսական անձնակազմը 
ձգտում է լուծել կարևորագույն խնդիրներից մեկը` տեսական գիտելիքներով, 
գործնական հմտություններով և կարողություններով զինված բարձրակարգ 
դեղագետների պատրաստումը: 
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О НЕОБХОДИМОСТИ НЕПРЕРЫВНОСТИ РАЗВИТИЯ 
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ И ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ У 
БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ-ОФИЦЕРОВ 

С.Г. Галстян, Г.Р. Варданян, А.В. Назарян 
ЕГМУ, Военно-медицинский факультет  
 

Согласно литературе, боеспособность вооруженных сил слагается из суммы боеспо-
собностей ее компонентов, в том числе и медицинской службы. Только во время боевой, 
специальной подготовки и повседневной деятельности медицинская служба приобретает 
навыки, позволяющие слаженно решать задачи медицинского обеспечения в мирное и 
военное время. 
 Одним из составляющих боеспособности медицинской службы является ее укомп-
лектованность квалифицированными кадрами. В подготовке квалифицированных офи-
церских кадров войскового звена медицинской службы неоценима роль периодически 
проводимых тактических (тактико-специальных) занятий и учений. 
 Предложенный нами и внедренный в учебный процесс новый подход при проведении 
тактических (тактико-специальных) учений в составе медицинской службы полка, а 
также учебный цикл боевой и медико-тактической подготовки врачей-интернов военно-
медицинского факультета может стать для будущих офицеров стимулом развития 
навыков самостоятельной и творческой деятельности, а так же повышения эффектив-
ности при формировании практических умений по вопросам организации процесса 
медицинского обеспечения боевых действий войск и управления медицинскими 
подразделениями. Впоследствии при исполнении служебных обязанностей в качестве 
офицеров медицинской службы войскового звена, навыки приобретенные ими могут 
благотворно сказаться на повышении боевой и специальной готовности медицинской 
службы. 
 
ON THE NECESSITY OF CONTINUITY DEVELOPMENT ORGANIZATIONAL 
ABILITIES AND SKILLS IN THE FUTURE DOCTORS-OFFICERS 

S.G. Galstyan, G.R. Vardanyan, A.V. Nazaryan 
YSMU, Military Medical Faculty 
 

 
According to the literature data, the fighting efficiency of the armed forces is composed of 

the sum of its components, including medical services. Only during fighting, training and 
everyday activities the Medical Service gains the skills which allow to solve the problems of 
medical care in peacetime and wartime in a well-coordinated way.  
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One component of the fighting efficiency of the medical service is its manning with 
qualified personnel. The role of periodic tactical (special tactical) training and exercises is 
invaluable in training qualified officer personnel of medical service troop level.  

We have proposed and implemented in the educational process a new approach to tactical 
(special tactical) exercises considered as part of the medical service of the regiment, as well as a 
combat training cycle, medical and tactical training of interns in Military Medicine Faculty. All 
this can become a stimulus for future officers for developing independent and creative activity 
skills, as well as improving the efficiency of practical skills formation in the organization of the 
medical support process for combat operations and health unit management. The acquired skills 
may be beneficial for increasing the combat readiness and special medical services later during 
their service as medical officers.  

 
 
Բանալի բառեր՝ արտակարգ իրավիճակների բժշկություն, աղետների 

դասակարգում, ախտահարվածներ, զանգվածային սանիտարական կորուստներ, 
բուժօգնության ցուցաբերում 

 

Արդիականությունը: Համաձայն մասնագիտական գրականության տվյալ-

ների՝ զինված ուժերի մարտունակությունը ձևավորվում է նրա յուրաքանչ-

յուր բաղադրիչի, այդ թվում նաև բուժծառայության, մարտական պատրաս-

տականության աստիճանով, ընդ որում, տարբեր մասնագետների կարծիքով 
միայն մարտական պատրաստականության և առօրյա գործունեության ըն-

թացքում է բուժծառայությունը ձեռք բերում հմտություններ, որոնք հնարա-

վորություն են տալիս համահստակեցված լուծելու զորքերի բուժապահով-

ման խնդիրները խաղաղ և պատերազմական պայմաններում [4,6,9] : 
 Հայտնի է, որ բուժծառայության մարտական պատրաստականությու-

նը բժշկական ստորաբաժանումներում, զորամասերում և հաստատություն-
ներում ուսուցման, զինվորական դաստիարակման, աշխատանքի համա-

հըստակեցման, բարձր մարտական պատրաստականության ապահովման և 
խաղաղ ու պատերազմական պայմաններում ըստ նախանշանակության 
բուժապահովման խնդիրների լուծմանն ուղղված միջոցառումների համալիր 
է [7,8]: 

 Զինված ուժերի բուժծառայության մարտունակությունը, գործունեու-
թյան արդյունավետությունը և ռազմական բժշկության պատրաստականութ-

յունը խաղաղ և պատերազմական պայմաններում բուժապահովման խնդիր-

ները լուծելու նպատակով մեծապես պայմանավորված են նրա զորամասա-

յին օղակի գործունեությամբ [2,3,11]: 
 Այսպիսով, բուժծառայության մարտունակության ապահովման կա-

րևորագույն նախապայմաններից մեկը որակյալ, տեսական գիտելիքներով և 
գործնական հմտություններով օժտված կադրերի պատրաստումն ու նրան-

ցով բուժծառայության զորամասային օղակի համալրումն է [1,5,10]: 
Նպատակը: Տվյալ աշխատանքի նպատակն է ուսումնասիրել ԵՊԲՀ 

ռազմաբժշկական ֆակուլտետի կուրսանտների շրջանում բուժապահովման 
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խնդիրների լուծմանը վերաբերող գործնական հմտություններ ձեռք բերելու, 
ապագա բժիշկ-սպաների բժշկական ծառայության կառավարման ոլորտում 
ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու, մարտական գործողությունների բուժ-

ապահովման պլանավորման ու իրականացման վերաբերյալ գիտելիքների 
ձեռքբերման շարունակականությունը ապահովելու գործընթացը: 
 Արդյունքները և դրանց  քննարկումը: ՀՀ ԶՈՒ զարգացման ներկայիս 
փուլում ռազմաբժշկական կադրերի (բժիշկ-սպաների) պատրաստման խըն-

դիրը դրված է ԵՊԲՀ ռազմաբժշկական ֆակուլտետի վրա: 
 Ռազմաբժշկական ֆակուլտետում բժիշկ-սպաների պատրաստման 

ռազմամասնագիտական բաղադրիչը կազմակերպվում և իրականացվում է 
ԵՊԲՀ-ի ռազմաբժշկական ֆակուլտետի ամբիոննների և ցիկլերի կողմից՝ 
համաձայն ՀՀ ՊՆ և ԵՊԲՀ, հաստատված ծրագրերի և պլանների: 

 ԵՊԲՀ ռազմաբժշկական ֆակուլտետի ուսումնական գործընթացում 
կիրառվում են ուսումնական պարապմունքների հետևյալ հիմնական ձևերը՝ 
դասախոսություններ, սեմինարներ, գործնական պարապմունքներ, խմբային 
վարժություններ և պարապմունքներ, մարտավարական (մարտավարական 
հատուկ) պարապմունքներ և զորավարժություններ: 

 Ռազմաբժշկական ֆակուլտետի ամբիոններում և ցիկլերում, ելնելով 
դասավանդվող առարկաների առանձնահատկություններից, այս կամ այն 
բաղադրիչները գերակշռում է վերը նշված դասավանդման ձևերից: Օրինակ՝ 
«Բժշկական ծառայության կազմակերպում և մարտավարություն» (ԲԾԿՄ) 
առարկայի դասավանդման գործընթացում առկա են վերը նշված բոլոր բա-

ղադրիչները: 
 Ռազմաբժշկական ֆակուլտետի կուրսանտների ու շրջանավարտնե-

րի բազմաթիվ ատեստավորումների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ մաս-

նավորապես ԲԾԿՄ առարկայի յուրացման հարցում տեսական գիտելիքների 
պակաս սովորաբար չի նկատվում, որը չի կարելի ասել առարկայի գործ-

նական հմտությունների վերաբերյալ: ՈՒստի բժիշկ-սպաների պատրաստ-

ման գործընթացում հատուկ կարևորվում են մարտավարական (մարտավա-

րական հատուկ) պարապմունքներն ու զորավարժությունները: 
Մարտավարական հատուկ զորավարժությունը բուժծառայության անձ-

նակազմի պատրաստման բարձրագույն ձևն է, որը հնարավորություն է 
տալիս անցկացնելու զորքերի բուժապահովման կազմակերպմանն առնչվող 
պարապմունքներ մարտական պայմաններին առավելապես մոտեցված պայ-

մաններում, նախապատրաստել կուրսանտներին զբաղեցրած պաշտոննե-

րում ծառայողական պարտականությունների ինքնուրույն կատարմանը, 
համահստակ գործել բժշկական ստորաբաժանումների կազմում: 

ԵՊԲՀ-ի ռազմաբժշկական ֆակուլտետում բժիշկ-սպաների պատրաստ-

ման ծրագրով նախատեսված է ռազմաբժշկական ֆակուլտետի մագիստրա-
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տուրայի 1-ին կուրսի կուրսանտների հետ «Ճամբարային հավաքի» անց-

կացում ՀՀ ԶՈՒ զորամասերից մեկում: 
Ճամբարային հավաք անցկացնելու նպատակն է ամրապնդել կուր-

սանտների կողմից ուսումնառության տարիների ընթացքում ձեռք բերած 
ռազմամասնագիտական գիտելիքները, կատարելագործել գործնականում 
տեսական գիտելիքների կիրառման հմտությունները, ապահովել դրանց 
կիրառումը մարտականին մոտեցված պայմաններում, ներդաշնակել գնդի 
բուժծառայության ստորաբաժանումների աշխատանքը մարտական տարբեր 
իրավիճակներում, դյուրին դարձնել ռանզմաբժշկական առարկաների միջա-

ռարկայական ինտեգրացումը և ի վերջո պահպանել ու բարձրացնել ռազմա-

բժշկական ֆակուլտետի սպայական անձնակազմի մարտական և հատուկ 
պատրաստականության մակարդակը: 

Ճամբարային հավաքն ավարտվում է գնդի բուժծառայության կազմով 
«Ամառ 20__» մարտավարական հատուկ (բժշկամարտավարական) զորա-

վարժությամբ: 
Նախքան զորավարժության փուլը ԵՊԲՀ-ի ռազմաբժշկական ֆակուլ-

տետի ամբիոնները և ցիկլերը, համաձայն նախապես մշակված ու հաստատ-

ված պլանների, կազմակերպում և իրականացնում են գործնական պարապ-

մունքներ, խմբային վարժություններ և պարապմունքներ, որոնց նպատակն է 
կուրսանտներին տալ տեսական գիտելիքներ և նրանցում զարգացնել գործ-

նական հմտություններ տարբեր պայմաններում վարվող մարտական գոր-

ծողությունների առանձնահատկությունների, դրանց բուժապահովման կազ-

մակերպման սկզբունքների, մարտական ախտահարումների ծագման 
առանձնահատկությունների, ժամանակակից պայմաններում հավանական 
սանիտարական կորուստների առաջացման, նրանց մեծության ու կառուց-

վածքի հաշվարկի, վիրավորներին ու հիվանդների բուժօգնության տեսակ-

ների ցուցաբերման, մարտի դաշտից դուրսբերման և տարհանման, ինչպես 
նաև բժշկական ստորաբաժանումների ծավալման, նրանցում աշխատանքի 
կազմակերպման վերաբերյալ: 

«Ամառ 20__» բժշկամարտավարական զորավարժությանը նախորդում է 
ռազմաբժշկական ֆակուլտետի դասախոսական անձնակազմի հետ անց-

կացվող հրամանատարաշտաբային զորավարժությունը, որի ընթացքում 
ձևավորվում է «Ամառ 20__» բժշկամարտավարական զորավարժության 
մտահղացումը, կազմվում է զորավարժության անցկացման պլանը, մշակ-

վում են ներածականներ:  
Դասախոսական անձնակազմի հետ անցկացվող հրամանատարա-

շտաբային զորավարժությունը մեր կողմից դիտվում է որպես բուժծառայու-

թյան հրամանատարական անձնակազմի մարտական և մասնագիտական 
պատրաստության բաղադրիչ, որը հնարավորություն է տալիս կուրսանտ-

ների հետ տարվող գործընթացին զուգահեռ պահպանելու և բարձրացնելու 
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ռազմաբժշկական ֆակուլտետի դասախոսական (սպայական) անձնակազմի 
մարտական ու մասնագիտական պատրաստականության մակարդակը, 
դյուրին դարձնելու միջառարկայական ինտեգրացումը, պլանավորելու և 
համահստակեցնելու գործունեության սկզբունքները, նշանակելու պատաս-

խանատու սպաներ զորավարժության բոլոր փուլերը կազմակերպելու և 
վերահսկելու համար: 

Ըստ այդմ էլ ճամբարային հավաքի ժամանակ ԵՊԲՀ-ի ռազմաբժշկա-

կան ֆակուլտետի ամբիոնների ու ցիկլերի կողմից անցկացվում են դաշտա-

յին խմբային պարապմունքներ, որոնց ընթացքում կատարելագործվում են 
կուրսանտների զորավարժության մտահղացմամբ նախատեսված ֆունկցիո-

նալ պարտականությունների կատարման, դաշտային պայմաններում բուժ-

ծառայության ստորաբաժանումների ծավալման, նրանցում աշխատանքի 
կազմակերպման, նյութատեխնիկական ապահովման, բժշկական ստորա-

բաժանումների կառավարման հմտությունները: 
Կուրսանտների կողմից ծրագրային նյութն ամբողջական յուրացնելուց 

հետո ուսումնական խմբերի ղեկավարները, ելնելով կուրսանտների կարո-

ղություններից, բաշխում են նրանց ըստ ծառայողական հաստիքներիի սանի-

տար-պատգարակակիրներ, գումարտակի բուժկետի պետ և անձնակազմ, 
գնդի բուժկետի պետ, ֆունկցիոնալ ստորաբաժանումների անձնակազմ և ի 
վերջո գնդի բուժծառայության պետ: 

Տարիներ շարունակ անցկացվող նմանատիպ զորավարժությունների 
փորձի ամփոփումը վկայում է, որ «Ամառ 20__» բժշկամարտավարական 
զորավարժությունը ծառայում է նպատակին: Զբաղեցրած պաշտոններում 
կուրսանտները սովորաբար պատվով են կատարում ուսումնական առա-

ջադրանքը, ցուցաբերում են գիտելիքների և հմտությունների յուրացման 
առավելագույն մակարդակ, սակայն նրանցում կաղում է կառավարման ոլոր-

տում բացառիկ կարևորություն ունեցող բաղադրիչը՝ ստեղծագործական 
գործելակերպը: Մեր կարծիքով վերջինս պայմանավորված էր այն հանգա-

մանքով, որ կուրսանտական ուսումնական խմբերում ինչպես զորավար-

ժության նախապատրաստական, այնպես էլ բուն զորավարժության ընթաց-

քում զբաղեցրած պաշտոններում նրանց աշխատանքն անմիջականորեն ղե-

կավարվում էր պատասխանատու սպաների կողմից: 
Սկսած 2011 թվականից՝ որոշում կայացվեց կիրառել զորավարժության 

կազմակերպման նոր մոտեցում՝ կուրսանտական ուսումնական խմբերին 
ներկայացվեց բժշկամարտավարական զորավարժության միայն մտահղա-

ցումը՝ հնարավորություն տալով նրանց զարգացնելու ինքնուրույն որոշում-

ներ կայացնելու հմտություններն ու մոտիվացնելու ստեղծագործական աշ-

խատանքը բժշկական ծառայության կառավարման ոլորտում:  
Զորավարժության ավարտին կուրսանտների տեսական գիտելիքները 

ստուգվեցին թեստային եղանակով, որի արդյունքում ակնհայտ դարձավ, որ 
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զորավարժության կազմակերպման վերջին եղանակը կիրառելու դեպքում 
բուժծառայության կառավարման և մարտական գործողությունների բուժա-

պահովման վերաբերյալ տեսական գիտելիքների յուրացման մակարդակն 
ավելին էր, քան նախորդ տարբերակի դեպքում, իսկ ստորաբաժանման կազ-

մով ուսումնական խմբերի գործնական աշխատանքի գնահատականները 
դարձան «լավ»: Այդ երևույթը պահպանվեց նաև հաջորդ տարիներին տեղի 
ունեցած բժշկամարտավարական զորավարժությունների ժամանակ:  

Վերը նշվածը ցույց է տալիս, որ ՀՀ ԶՈՒ բժշկական ծառայության սպա-

յական կադրերի պատրաստման գործում անգնահատելի է պարբերաբար 
անցկացվող մարտավարական (մարտավարական հատուկ) պարապմունք-

ների և զորավարժությունների դերը՝ հատկապես համաձայն մեր կողմից 
մշակված տարբերակի [12]: 

Ապագա բժիշկ-սպաների բժշկական ծառայության կառավարման ոլոր-

տում ինքնուրույն որոշումների կայացումը, մարտական գործողությունների 
բուժապահովման պլանավորումն ու իրականացման վերաբերյալ գիտելիք-

ների ձեռքբերման շարունակականությունն ապահովելու նպատակով ՌԲՖ-
ի ուսումնամեթոդական խորհրդի կողմից որոշում կայացվեց ռազմա-

բժշկական ֆակուլտետի ինտերնատուրայի ծրագրում կատարել փոփոխութ-

յուններ՝ ներդնել 2 շաբաթ տևողությամբ մարտական և բժշկամարտավարա-

կան պատրաստության ցիկլը: 
Դասընթացը պլանավորվում է անցկացնել բժշկական ծառայության 

հրամանատարաշտաբային զորավարժությմբ [3,4,8]: 
Հրամանատարաշտաբային զորավարժության նախապատրաստական 

փուլում ԲԾԿՄ ամբիոնի և ՌԲՖ-ի համազորային պատրաստության ցիկլի 
համատեղ ուժերով կմշակվեն մարտական գործողությունների և դրանցում 
ձևավորված բժշկական իրավիճակի հստակ մտահղացումների տարբերակ-

ներ, մարտական և բժշկական իրավիճակների փոփոխությունների ներածա-

կաններ: 
Ելնելով ինտերների ունակություններից՝ յուրաքանչյուր ուսումնական 

խմբում կձևավորվեն կառավարող մարմին և ենթակա բժշկական ստորաբա-

ժանումների ղեկավարներ: 
Քանի որ բժշկական ծառայության հրամանատարաշտաբային զորա-

վարժությունները պահանջում են տեսական լավ գիտելիքների առկայութ-

յուն, ուստի նախապես պլանավորվում է ինքնապատրաստման ճանապար-

հով ինտերներին տալ հանձնարարականներ մարտական գործողություննե-

րի հիմնական ձևերի բժշկական ապահովման տեսական նյութը յուրացնելու 
վերաբերյալ: 

Բուն զորավարժության փուլում յուրաքանչյուր ուսումնական խումբ 
հաջորդաբար կիրականացնի մտահաղացմամբ նախատեսված հաստիքնե-
րում բուժծառայության ղեկավարող մարմինների և ստորաբաժանումների 



ԲԲԱԱՐՐՁՁՐՐԱԱԳԳՈՈՒՒՅՅՆՆ  ԲԲԺԺՇՇԿԿԱԱԿԿԱԱՆՆ  ԿԿՐՐԹԹՈՈՒՒԹԹՅՅՈՈՒՒՆՆԸԸ..ՆՆԵԵՐՐԿԿԱԱՆՆ  ԵԵՎՎ  ԱԱՊՊԱԱԳԳԱԱՆՆ 

44 
 

ղեկավարների գործառույթները (մարտական իրավիճակի արտացոլում 
ուսումնական քարտեզի վրա, մարտական և բժշկական իրավիճակի գընա-

հատում, հավանական սանիտարական կորուստների պարզաբանում, բ/ծ 
ուժերի և միջոցների հաշվարկ, բուժապահովման որոշման կայացում, պլանի 
ձևակերպում և այլն), որից հետո յուրաքանչյուր ինտերն կզբաղեցնի իր 
տեղը՝ մշակված պլանի համաձայն: 

Ուսումնական խմբի ղեկավարը զորավարժության ընթացքում կներ-

մուծի մարտական և բժշկական իրավիճակի փոփոխությունների որոշակի 
ներածականներ: 

Դերային խաղի ավարտին ուսումնական խմբի ղեկավարը հնարավո-

րություն կունենա գնահատելու մարտական գործողությունների բուժապա-

հովման կայացված որոշման համարժեքությունը, ղեկավարող փաստաթղթե-

րի ձևակերպման ճշտությունը, իրավիճակի փոփոխությանը օպերատիվ և 
ճկուն արձագանքման ունակությունները, ինչպես նաև կառավարող մարմնի 
ու բժշկական ստորաբաժանումների ղեկավարների միջև գործող հրահանգ-

չային և իրավիճակային տեղեկատվական ինֆորմացիայի բովանդակութ-

յունն ու ամբողջականությունը: 
Այսպիսով, կարելի է եզրակացնել, որ 2011-2012 ուսումնական տարում 

մշակված և գործարկված «Ամառ 20__» բժշկամարտավարական զորավար-

ժության կազմակերպման և անցկացման նոր մոտեցումը, ինչպես նաև 
ինտերների հետ անցկացվելիք մարտական և բժշկամարտավարական պատ-

րաստության ցիկլը կարող են խթան դառնալ ապագա բժիշկ-սպաների 
կողմից ԲԾԿՄ առարկայի գործնական հմտությունների ձևավորման գործըն-

թացի արդյունավետության բարձրացման, ստեղծագործական ունակություն-

ների ձևավորման համար, հնարավոություն տալ նրանց շրջանում էապես 
բարելավել տարբեր պայմաններում վարվող մարտական գործողությունների 
բուժապահովման կազմակերպման, բուժծառայության ստորաբաժանում-
ների կառավարման վերաբերյալ տեսական գիտելիքներն ու գործնական 
հմտությունները, հետագայում, արդեն որպես զորամասային օղակի բժիշկ-
սպաներ, կիրառել ծառայողական պարտականությունների կատարման ըն-

թացքում և նպաստել բուժծառայության մարտունակության էլ ավելի բարձ-

րացմանը: 
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КЛИНИЧЕСКИЙ УЧИТЕЛЬ В ПЕДИАТРИИ 

М.Е. Григорян, Н.Г. Багдасарян  
ЕГМУ, Кафедра педиатрии №1 
 

 

Эта статья рассматривает последние представления о знании и роли клинических 
учителей, обучении и организационных стратегий. Обучение в клинической среде ориен-
тированօ на реальные проблемы в контексте профессиональной практики. Учащиеся мо-
тивированы ее актуальностью и своим активным участием. Профессиональное мышле-
ние и поведение "моделируются" клиническими учителями. Клиническая среда – единст-
венное место, где навыкам анамнеза, физического обследования, клинической аргумен-
тации, принятия решений, эмпатии и профессионализма можно научить и научится в 
контексте единого целого. На кафедре педиатрии № 1 ЕГМУ были разработаны и при-
меняются клинические учебные курсы на следующих уровнях: 1. Превью и демонстра-
ция: лекционные презентации (мультимедиа, видео и т.д.); клинические разборы, вир-
туальные пациенты и клинические ситуации, ролевые игры); участие в больничных об-
ходах и клинических исследованях; 2. Практическое применение знаний; 3. Трансформа-
ция знаний - научная деятельность, новые рабочие идеи, клинические рассуждения... 
Также были разработаны конкретные типы медицинской истории, которые позволяют не 
только описать и смоделировать пациентов, но и развивать структурированное клиничес-
кое мышление и познавательный процесс. Все это позволяет клиницистам быстро опре-
делить заболевания, облегчить дифференциальную диагностику, оценить фактические и 
потенциальные проблемы пациента и осуществлять обоснованные вмешательства. Дейст-
вующие стандарты и руководящие принципы медицинских учебников и протоколов 
ограничены, но реальные клинические ситуации бесконечны. Таким образом, врач дол-
жен иметь гибкий подход для лечения пациента, а не ''протокольную'' болезнь.  

Во всем мире существует тенденция двигаться в направлении образования, основан-
ного на компетенциях. Проект ACGME (Accreditation Council for Graduate Medical Educ-
ation) усиливает акцент на результатах обучения при аккредитации программ рези-
дентуры. 

ЕГМУ, как и большинство университетов во всем мире, все еще использует тради-
ционный предметно-ориентированный подход к учебной программе. Переход к учебной 
программе, основанной на компетенциях, будет огромной задачей, которая потребует 
тщательного планирования и времени для поэтапного внедрения. 
 

THE CLINICAL TEACHER IN PEDIATRICS 

Grigoryan M.E. Baghdasaryan N.G.  
YSMU, Department of Pediatrics №1 
 

 

This article deals with recent ideas about clinical teachers' knowledge and roles, teaching 
and organizational strategies. YSMU Department of Pediatrics No1 has developed and applied 
clinical training courses in the following levels: 1. Preview and demonstration: lecture presenta-
tions (multimedia, video, etc.); case-based presentations and other innovative teaching methods 
and technologies (in particular, virtual patients and clinical situations, role-playing games); 
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participation in hospital and classroom rounds, clinical researches; 2. Practical application of 
knowledge; 3. Transformation of knowledge - scientific activity, new working ideas... Specific 
types of medical history have been developed, which allow not only describe and simulate the 
patients, but also develop structured clinical thinking and cognitive process. All this allows us 
to quickly identify diseases, facilitate differential diagnosis, assess the patient's actual and 
potential problems and implement justified interventions. The current medical textbook 
standards and guidelines are limited, but the real clinical situations are infinite. Therefore, the 
clinician is required to have a flexible approach for treating the patient, not just the ‘‘textbook 
or directory’’ illness. 

The Yerevan State Medical University, like most universities around the world, still uses the 
traditional object-oriented approach to education. Transition to a competency-based education, 
will be a huge task that will require careful planning and time for gradual implementation. 
 
 

 
Բանալի բառեր՝ կլինիկական ուսուցիչ, բժշկական կրթություն, մանկաբուժական 
կրթություն, պրոֆեսիոնալիզմ, կոմպետենտության վրա հիմնված կրթություն, 
գնահատման մեթոդներ: 
 

 

Կլինիկական ամբիոններում ուսուցման և գնահատման առկա համակար-

գը չի նպաստում ուսանողների կողմից կլինիկական ունակությունների 
ձեռքբերմանը, ուսանողները միայն պասիվ ունկնդրի դերում են և ավելի հե-

տաքրքրված են գնահատականներով: Նման պայմաններում հնարավոր չէ 
նրանց ներգրավել կլինիկական և գիտահետազոտական ինտեգրված գործու-
նեության մեջ: Չկա նաև գիտելիքների ստուգման և գնահատման արդյունա-

վետ համակարգ: Կլինիկական առարկաների, մասնավորապես մանկաբու-

ժության դասավանդումը պետք է ունենա ծրագրային և կլինիկական գիտե-

լիքների գնահատման հստակ տարբերակումներ կրթական նախա- և հետ-

դիպլոմային մակարդակներում: Կլինիկական օրդինատորը պետք է ունենա 
ինքնուրույն գործունեության հստակ մոդել՝ սկսած հիվանդի՝ կլինիկա ըն-

դունվելու պահից մինչև դուրսգրումը, ինչպես նաև հետագա հսկողության 
ընթացքում:  

Ուսանողների բժշկական կրթության մանկաբուժական խորհուրդը (The 
Council on Medical Student Education in Pediatrics - COMSEP) կլինիկական 
ուսուցչին սահմանում է որպես անձի, որը համագործակցում է ուսանողի 
հետ հիվանդի շարունակական խնամքի գործընթացում [1]: Ուսուցումը կլի-

նիկական միջավայրում կենտրոնացված է իրական խնդիրների ուսում-

նասիրության վրա: Սովորողները մոտիվացվում են նրա կարևորությամբ և 
իրենց ակտիվ մասնակցությամբ: Դա այն միակ տեղն է, որտեղ կարելի է սո-

վորեցնել և հաղորդակցման հմտություններ ձևավորել, անամնեզ հավաքել և 
ֆիզիկական քննության ենթարկել, կլինիկական հիմնավորումներ և որոշում-

ներ կայացնել սովորեցնել, մասնագիտական հմտություններ ձևավորել: 
Մասնագիտական մտածելակերպը, վարքագիծը և վերաբերմունքը ‹‹մոդելա-

վորվում›› են կլինիկական ուսուցչի կողմից [1,2,3]:  
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ԵՊԲՀ մանկաբուժության թիվ 1 ամբիոնի կողմից մշակվել և կիրառություն 
են գտել մասնագիտական ուսուցման հետևյալ մակարդակները.  

1. Ծանոթացում, ցուցադրում. 
- դասախոսություններ, հիվանդության դեպքերի վրա հիմնված շնորհան-

դեսներ և ուսուցման այլ նորարարական ձևերի ու տեխնոլոգիաների ներդ-

րում (մասնավորապես վիրտուալ հիվանդներ ու կլինիկական դեպքեր, դե-

րային խաղեր), մասնակցություն հիվանդասենյակային և լսարանային հա-

մայցներին, կլինիկական հետազոտություններին, ծանոթացում դեոնտոլո-

գիայի ու բժշկական էթիկայի հիմունքներին: 
2. Հմտացում (գիտելիքների գործնական կիրառում). 
- ուսանողների ինքնուրույն աշխատանք հիվանդ երեխաների ու նրանց 

ծնողների հետ, 
- ուսանողների ամենօրյա աշխատանքներն արտացոլող օրագրերի 

մշակում և վարում: 
3. Գիտելիքների տրանսֆորմացիա` գիտական գործունեություն, նոր 

գաղափարներ, կլինիկական մտածողության բանաձևերի մշակումներ: 
Կազմակերպվում են ուսանողական կոնֆերանսներ, ելույթներ, որտեղ ուսա-

նողները և կլինիկական օրդինատորները մասնակցում են միջին բուժանձ-

նակազմի և բժիշկների կատարելագործման խնդիրներին:  
Մշակվել են հիվանդության պատմագրերի ուրույն տեսակներ, որոնք 

հնարավորություն են տալիս ոչ միայն նկարագրելու և մոդելավորելու հի-

վանդներին, այլև զարգացնելու ուսանողների դիտողականությունը, համա-

կարգված կլինիկական մտածողությունը և ճանաչողական գործընթացի կազ-

մակերպումը: Այս ամենը հնարավորություն է տալիս արագ ճանաչելու հի-

վանդությունները, հեշտացնելու տարբերակիչ ախտորոշումը, գնահատելու 
հիվանդի առկա և պոտենցիալ խնդիրները, իրականացնելու հիմնավորված 
հետազոտություններ և միջամտություններ: Ներկայիս բժշկական դասա-

գրքերը և ուղեցույցները սահմանափակ են, իսկ իրական կլինիկական իրա-

վիճակները` անսահման: Ուստի կլինիցիստից պահանջվում է գործնական 
հմտությունների ձևավորում ու կատարելագործում ստեղծված բոլոր իրավի-

ճակներում ճկուն մոտեցում մասնագիտական հմտություն ցուցաբերելու 
համար:  

Արդի կլինիկական կրթության ներքին կառուցվածքն էապես փոխվել է 
վերջին տարիներին: Այսպես՝ ԱՄՆ-ում բժշկական կրթության մեջ լայնորեն 
տարածվել է կոմպետենտության վրա հիմնված կրթությունը (Competency-
based Education), որը միտված է ուսումնական պլանի խնդիրների և նըպա-

տակների արդյունավետությանը, այլ ոչ թե ուսումնական գործընթացի որա-

կական և քանակական ապահովմանը [4,5]: ACGME ծրագրում (Accreditation 
Council for Graduate Medical Education) հիմնական շեշտը դրվում է ուսուցման 
արդյունքների և կոմպետենցիաների ձեռքբերման վրա ռեզիդենտուրայի 
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ծրագրերը հավատարմագրելիս: Այս ծրագրի շրջանակներում կազմավորվել 
է նաև մանկաբուժական հիմնաքայլերի ծրագիր (The Pediatrics Milestone 
Project), որը բաղկացած է հետևյալ կոմպետենցիաներից՝ հիվանդի խնամք, 
բժշկական գիտելիքներ, պրակտիկայի վրա հիմնված ուսուցում և 
կատարելագործում, հաղորդակցման հմտություններ, պրոֆեսիոնալիզմ, 
համակարգերի վրա հիմնված պրակտիկա, անհատական և մասնա-

գիտական զարգացում [6]:  
Ներկայումս մեծ տեղ է տրվում նաև կլինիկական ուսուցման ամբուլատոր 

մոդելի ձևավորմանը [7] և կրթության որակի հսկմանը [8]: 
ԵՊԲՀ-ում, ինչպես և արտերկրի շատ բժշկական համալսարաններում 

դեռևս կիրառվում է ուսումնական ծրագրի առարկայական-կողմնորոշիչ մո-

տեցումը: Անցումը կոմպետենցիաների վրա հիմնված ծրագրին կարևոր 
խնդիր է, որի համար անհրաժեշտ է մանրակրկիտ պլանավորում և ժամա-

նակ ծրագրի փուլային ներդրում:  
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ВЕДЕНИЕ БЛОГА КАК ИНТСТРУМЕНТ ПОДДЕРЖКИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

А.С. Григорян, Д.М. Казарян 
ЕГМУ, Кафедра патофизиологии  
 

 
Доказано, что комбинирование элементов электронного и традиционного обучения 

значительно повышает эффективность образовательного процесса. В статье обсуждаются 
возможности блоггинга как вспомогательного средства электронного обучения. За 
последние 6 лет существования нашего блога (pathphys.livejournal.com) он использовался 
как средство передачи материалов лекций, доска объявлений, площадка для консуль-
таций и дискуссий, средство для проведения социологических опросов, обсуждения 
анализа типичных ошибок (после экзаменационного тестирования), а также для видео-
лекций. Несмотря на положительные результаты блоговедения, представляется целесооб-
разным переход на более  специализированные платформы, какой является Moodle. 
 

BLOGGING AS A SUPPORTIVE TOOL IN MEDICAL EDUCATION 

A.S. Grigoryan, D.M. Ghazaryan 
YSMU, Department of pathophysiology  
 

 
It is proven that computer/internet supported learning increases the efficacy of educational 

process. During previous six years this support was made with the help of a blog 
(pathphys.livejournal.com). It was used as a storage for lecture materials, as an announcement 
board, stage for discussions (forum), site for surveys, feedback of student assesment results as 
well as the site for videolectures, etc. Despite overall positive attitude and a good outcome it is 
evident that better results could be anticipated if the abovementioned activities are implemented 
in a specialized learning platform like Moodle.  
 
 
Բանալի բառեր՝ էլեկտրոնային ուսուցում, e-learning, բլոգ, moodle, կրթական պլատ-
ֆորմ, օնլայն ուսուցում, ասինխրոն ուսուցում 
 

 

Արդի ժամանակաշրջանում համացանցով ընձեռվող հնարավորություն-

ները այնքան են մեծացել, որ կրթության ոլորտը չի հասցնում լիովին օգտվել 

դրանցից: Սակայն էլ-ուսուցումը տարեցտարի ավելի է ընդլայնում կիրառ-

ման շրջանակները, և աստիճանաբար ավելի մեծ թվով կրթական հաստա-

տություններ են կիրառում այն: Ցույց է տրված, որ համակցված դասընթաց-

ները, որոնցում կիրառվում են ավանդական դասավանդման և օնլայն 
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ուսուցման տարրեր, ավելի արդյունավետ են, քան դրանցից յուրաքանչյուրն 

առանձին վերցված [1]:  

Վերջին վեց տարիների ընթացքում ախտաֆիզիոլոգիայի դասավանդմա-

նը տարբեր առումներով օժանդակեց մեր կողմից բացված բլոգը (pathphys.-

livejournal.com/): Այն չենք դիտարկում իբրև ինքնուրույն էլ-ուսուցման փորձ, 

այլ ուսումնական գործընթացի լրացման ասինխրոն միջոց: Այս հոդվածի 

նպատակն է գնահատել բլոգավարման առավելություններն ու թերություն-

ները՝ ուսումնական գործընթացին աջակցելու առումով, ինչպես նաև ուր-

վագծել մեր բուհում այս ոլորտի զարգացման հեռանկարները: 

1. Բլոգը որպես դասախոսությունների ներկայացումների շտեմարան 

Բլոգի այս ֆունկցիան մեր կողմից առավել շատ կիրառվածն է: Դասախո-

սության ավարտից հետո նրա power point ներկայացման ֆայլերը վեր-

բեռնվում են որևէ ֆայլապահարան (մենք հիմնականում օգտվել ենք Yandex 

disk-ից), իսկ համապատասխան հղումը ներկայացվում է բլոգում՝ լեզվի ու 

ֆակուլտետի մասին տեղեկատվության հետ մեկտեղ: Շատ ավելի գրավիչ է 

ստացվում, երբ հղումը տեղադրվում է թեմային առնչվող նկարով, որի վրա 

սեղմելիս ներբեռնվում է համապատասխան ֆայլի էջը [2]: Նույն սկզբունքով 

բլոգում տեղադրվում են ամբիոնի կողմից պատրաստված այլ նյութեր (ինք-

նուրույն աշխատանքի համար նախատեսված տեքստեր, ներկայացումներ, 

պարզաբանումներ):  

2. Հեռահար կոնսուլտացիաների հարթակ 

Բլոգը յուրաքանչյուր հրապարակում ունի մեկնաբանման հնարավորու-

թյուն, որի միջոցով ուսանողները կարողանում են հղել իրենց հարցերը, իսկ 

ամբիոնի աշխատակիցները նույն տեղում տալիս են համապատասխան բա-

ցատրություն: Մեր տպավորությամբ այս հնարավորությունից ուսանողներն 

օգտվում են պակաս եռանդով, որի հնարավոր պատճառներից է շփման «չա-

փազանց» թափանցիկությունը. մի մասը խուսափում է հրապարակավ շատ 

պարզ հարցեր տալուց Վիճակի որոշ աշխուժացում երբեմն դիտվում է հար-

ցումներից ու քննություններից առաջ: 

3. Հայտարարությունների տախտակ 

Համալսարանի յուրաքանչյուր ամբիոն ունի իր հայտարարությունների 

տախտակը, որից սակայն ուսանողները քիչ են օգտվում: Պատճառը նաև այն 

է, որ այդ տախտակների վրա երբեմն չի երևում, թե որն է նոր հայտարարութ-

յունը, որը՝ հինը, այնինչ բլոգային տարբերակում ժամանակագրությունը 

հստակ արտացոլվում է: Բացի դրանից, հարցաշարերը կամ օրացուցային 

պլանները ամբիոնի ցուցատախտակին լինելու դեպքում նախկինում ուսա-

նողները ստիպված էին արտագրել: Այնուհետ օգնության եկան պատճենա-

հանման սարքերը: Սակայն բլոգում տեղադրելու դեպքում բոլորը շահում են. 

խնայվում է թե՛ ուսանողի ժամանակը, թե՛ թուղթը (կամ գումարը). բոլոր 

անհրաժեշտ ծրագրերը և հարցաշարերը առկա են բլոգում: 
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4. Դասընթացի արդյունքների գնահատում 

Երբեմն ամբիոններին կարող է չգոհացնել «Դասախոսը ուսանողի աչքերով» 

հարցումը: Սեփական հարցում անցկացնելու համար կարելի է օգտվել պայ-

մանական անվճար մի շարք գործիքներից (օրինակ` SurveyMonkey®-ը), որ-

տեղ կարելի է մուտքագրել սեփական հարցախույզ. ստանալ այն հարցերի 

պատասխանները, որոնք ամբիոնն ուզում էր իմանալ, սակայն ԴՈւԱ-ի մեջ 

այդ հարցերն ընդգրկված չեն: Բլոգում տեղադրվում է հարցման հղումը, և 2-3 

օրում կարելի է ստանալ անհրաժեշտ հետադարձ կապը [3]: 

5. Դասախոսությունների հեռադիտում 

Այս դեպքում նախքան բլոգին դիմելը անհրաժեշտ է տեսաձայնագրել դասա-

խոսությունը: Դրա կարիքը կարող է ծագել ինքնուրույն ուսուցման համար 

նյութերի վերաբերյալ դասացուցակային դասախոսության բացակայության 

պայմաններում: Համացանցում կարելի է գտնել դասախոսությունների օֆ-

լայն տեսաձայնագրման համար մի շարք ծրագրեր: Մեր կողմից փորձարկվել 

են դրանցից երկուսը՝ BB Flashback Express Recorder և Jing ծրագրերը: Դրանք 

պայմանականորեն անվճար են ու կիրառելու համար մատչելի: Տեսաձայ-

նագրումից հետո դասախոսությունը վերբեռնվում է Youtube-ում, իսկ հըղու-

մը՝ տեղադրվում բլոգում [4]: 

6. Սխալների վերլուծություն 

Հարցումների ժամանակ ուսանողների թույլ տված առավել հաճախ հանդի-

պող /տիպական/ սխալների քննարկումը վերջին տարիներին մեր համալ-

սարանում հաճախ քննարկվող մեթոդական խնդիրներից է: Բլոգի ձևաչափը 

այս խնդիրը լուծելու լավ հնարավորություն է ընձեռում: Մեր մոտեցումը 

հետևյալն է: Նախ և առաջ դուրս են բերվում հարցումների արդյունքներով 

լավ և գերազանց առաջադիմությամբ ուսանողների սխալները, առանձնաց-

վում են թեստային այն հարցերը, որոնց պատասխանելիս առավել հաճախ 

են սխալվում: Վերլուծության ժամանակ կատարվում է տարբերակում. 

 Որոշ հարցեր բարդ են, և դրանց սխալ պատասխանելը հիմնականում 

զարմանալի չէ:  

 Երբեմն պարզվում է, որ ծրագրային նյութի որոշակի հատվածներ բա-

վարար մատչելի չեն շեշտել դասագրքում, դասախոսության մեջ կամ գործ-

նական պարապմունքների ընթացքում: 

 Որոշ դեպքերում թեստերում առկա են տեխնիկական խնդիրներ, որոնք 

մեծացնում են սխալվելու հավանականությունը: 

Վերլուծության արդյունքները կարող են տեղադրվել բլոգում համապա-

տասխան տեքստի [5] կամ էլ տեսաձայնագրության ձևաչափով [6]: Արդյուն-

քում տնտեսվում է հարցմանը հաջորդող գործնական պարապմունքի ժամա-

նակը, ինչպես նաև բոլոր ուսանողներին ցուցաբերվում է միատեսակ մոտե-

ցում (ուսանողները ստանում են նույն հետադարձ կապը՝ անկախ խումբը 

վարող դասախոսից):  
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Բլոգի միջոցով ուսումնական պրոցեսի օժանդակումն ունի, սակայն, մի 

շարք թերություններ: Այն պահանջում է ամբիոնի կազմի կողմից ինֆորմա-

ցիոն տեխնոլոգիաների կիրառման որոշակի գիտելիքներ ու փորձառություն: 

Բացի դրանից, բոլոր հրապարակումները շարվում են ըստ ժամանակագրու-

թյան, և անհրաժեշտ գրառումը փնտրելը դժվարացած է: Լրացուցիչ խնդիր-

ներ կարող են ծագել անգլալեզու ուսանողների շրջանում. բլոգի ընդհանուր 

համակարգում լեզվի ընտրության հնարավորություն չկա: Այս և մի շարք այլ 

խնդիրներ լուծում են դրանց համար նախատեսված հատուկ պլատֆորմ-

ները: Դրանցից են Moodle, Blackboard, Aplia, Aduro, Totara և այլն: 

Moodle-ր (modular object-oriented dynamic learning environment) էլեկտ-

րոնային ուսուցման համար ստեղծված շատ հարմարավետ պլատֆորմ է: 

Այն էլեկտրոնային կրթական պլատֆորմների առաջատարն է աշխարհում և 

առաջին անգամ ներդրվելով 2002 թվականին՝ արդեն 12 տարի անց՝ 2014 

թվականից ունի գրեթե 72 միլիոն օգտատեր, և նրանում առկա են մոտ 7,5 

միլիոն կրթական կուրսեր (235 երկրներում 75 լեզուներով) [7]: Moodle-ի յու-

րահատկություններից է ինֆորմացիայի ֆիլտրման լայն հնարավորությունը, 

որի շնորհիվ կրթական մոդուլի ղեկավարը ընտրում է կուրսի մասնա-

կիցների համար մասնակցության մակարդակը՝ սկսած կրթական մոդուլի 

մշակմանն ու ձևավորմանը մասնակցությունից, ավարտած՝ պասիվ տեղե-

կատվություն վերցնելու հնարավորությամբ: Moodle-ի (նաև որոշ այլ կրթա-

կան պլատֆորմերի) հնարավորություններից են նաև՝  

 հանձնարարությունների օնլայն կատարումը և դրա վերահսկումը. սրա 

միջոցով ուսանողները կարող են տնային հանձնարարությունները կատա-

րելուց հետո մուտք անել համակարգ, 

 գնահատում, որը հնարավորություն է տալիս առաջադրած հանձնարա-

րությունից հետո գնահատելու մասնակիցներին, ասենք օրինակ, թեստային 

հարցման միջոցով, 

 ֆորումներ, 

 ֆայլերի ներբեռնում, 

 հաղորդագրություններ, 

 օրացույց /ժամանակացույց/, 

 ցանցի ներսում նորություններ և հայտարարություններ, 

 առցանց թեմատիկ մրցույթների անցկացում, 

 վիկի (տեղային վիկիպեդիա). մասնակիցները կարող են անընդհատ 

թարմացնել որևէ եզրույթի, երևույթի, պրոցեսի, թեմայի շուրջ եղած տեղե-

կատվությունը, կարճ ասած, բազմակողմանի անընդհատ թարմացվող հան-

րագիտարան (այսինքն՝ նույն այն սկզբունքը, որը գործում է վիկիպեդիայի 

դեպքում): 

Կուրսի կազմակերպիչները հնարավորություն են ունենում նաև ամե-

նատարբեր հավելումներ (plug-ins) տեղադրել առաջարկվող մոդուլներում, 
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ինչպես օրինակ՝ ինքնության հաստատման (լոգին և գաղտնաբառ), սոցիոլո-

գիական հարցումներ, տվյալների բազաներ, կրթական խաղային հավելում և 

այլն: 

 Այսպիսով, ժամանակն է եկել «նախորդ դարի» բլոգից անցնելու արդի 

պլատֆորմներին:  
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Контроль знаний является важной частью учебного процесса. Несмотря на значительный 
опыт составления тестовых заданий, качество вопросов, зачастую, оказывается неудов-
летворительным, что неблагоприятным образом сказывается на контроле знаний и уров-
не обучения. Данная статья посвящена выявлению наиболее часто встречающихся оши-
бок, путям их устранения, а также методам анализа качества заданий посредством учета 
статистических данных ответов студентов при компьютерном тестировании. 
 

THE WAYS OF IMPROVEMENT OF STUDENT ASSESSMENT TESTS AND 
EXAMS 

A.S. Grigoryan, G.A. Navasardyan, S.A. Avetisyan, A.A. Papyan,  
L.J. Petrosyan, S.G. Varderesyan 
YSMU, Department of Pathophysiology 
 

 
Knowledge control is an integral part of educational process. Despite the huge experience in 
constructing multiple choice questions (MCQ) for students’ knowledge assesment, there is still 
lack of high quality tests, and this negatively affects quality control, as well as educational pro-
cess in general. This article  reveals the most common flaws in MCQ construction and methods 
of their improvement, as well as revealing the possibilities of item analysis available through 
computer testing. 
 
 
Բանալի բառեր՝ թեստ, գիտելիքի գնահատում, բազմակի ընտրությամբ հարց, համա-
կարգչային թեստավորում 
 

Գիտելիքը ստուգելու համար ԵՊԲՀ-ում լայնորեն կիրառվում է թեստային 
եղանակը: Համեմատած ստուգման այլ եղանակների՝ թեստային քննությունը 
առանձնանում է մեծ օբյեկտիվությամբ, որը «ռոտացիոն» համակարգի պայ-

մաններում շատ կարևոր գործոն է: Սակայն ավելի քան 10 տարվա թեստա-

յին հարցերի կազմման զգալի փորձը անբավարար է ուսումնասիրվել [1], 
ուստի և գիտելիքների գնահատման այս եղանակը շատ թերություններով է 
գործում: Բազմակի ընտրությամբ հարցերի (ԲԸՀ) օգնությամբ գիտելիքների 
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ստուգման քննադատները պնդում են, որ բարձրակարգ ուսուցումը չի կարող 
ստուգվել թեստերով: Սակայն այս քննադատությունը առավելապես վերաբե-

րում է թեստային հարցեր կազմելու թերություններին, քան ԲԸՀ-երի իրական 
հնարավորություններին: Անշուշտ, գիտելիքների գնահատումը չպետք է 
սահմանափակվի ԲԸՀ թեստերով, սակայն ԲԸՀ-ի ճիշտ կազմումը կարող է 
էականորեն բարձրացնել ոչ միայն գիտելիքների ստուգման որակը, այլև 
դրականորեն անդրադառնալ ուսուցման որակին [4]: Որակյալ ԲԸՀ կազմման 
համար բազմաթիվ ուղեցույցներ են գրվել [3,5,6]:  

Այս աշխատանքի նպատակն է անդրադառնալ թեստային հարցերի կազ-

մելու առավել հաճախ հանդիպող թերություններին, դրանց շտկման եղա-

նակներին, ինչպես նաև գնահատել համակարգչային քննության անցկաց-

ման պայմաններում ձևավորվող հետադարձ կապի հիման վրա առկա թես-

տային բազայի լրամշակման հնարավորությունները: 
Թեստերի վալիդությունը 
Թեստի վալիդությունը նրա որակի այն բաղադրյալն է, որը պատասխա-

նում է հետևյալ հարցին. արդյո՞ք ստուգում ենք այն, ինչը ուզում ենք ստու-

գել: Հաճախ ստուգվում է ոչ թե գիտելիքը, այլ այն ինֆորմացիան, որը պետք 
է համապատասխան գիտելիքի հիմքում լինի:  

Այդ մոտեցման դեպքում ստացվում է, որ կիրառվող հարցադրումը ուղ-

ղակիորեն կրկնում է դասագրքում կամ դասախոսության նյութում բերված 
արտահայտությունը: Արդյունքում նմանօրինակ հարցերը «խրախուսում են» 
անգիր անելով գնահատական ստանալը: Դրանից կարելի է խուսափել՝ հար-

ցադրումը փոխելով այնպես, որ արդյունքում պահանջվի ոչ միայն հա-

մադրում ստացված հում նյութի հետ, այլև օգտագործվի այն գիտելիքը, որը 
պետք է ձևավորվի այդ նյութի հիման վրա: Դա նպաստում է գիտելիքի 
կառուցվածքում կոգնիտիվ ավելի բարձր մակարդակների ներառմանը 
[նկար 1]:      

Նկար 1. 
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Բլումի տաքսոնոմիկ բուրգի կառուցվածքը և դրա բաղադրյալների ստուգ-

մանն ուղղված թեստերը (ցույց են տրված սլաքներով). ձախ կողմում բերված 
է այժմ մեծ մասամբ կիրառվող տարբերակը, աջ կողմում՝ ցանկալի (առա-

ջարկվող) տարբերակը 
Ասվածը պարզաբանենք օրինակով: 

Դիցուք, ուզում ենք ստուգել, թե ուսանողը արդյոք գի՞տե ինչ է ռիսկի 
գործոնը: Բերենք բազմակի ընտրությամբ հարցերի (ԲԸՀ) 2 օրինակ, որոնց 
միջոցով դա կստուգվի: 

1. Այն գործոնը, որը մեծացնում է հիվանդության առաջացման հա-
վանականությունը, կոչվում է ... 

ա. պատճառ բ. ախտանիշ գ. ռիսկի գործոն դ. պաթոգենետիկ օղակ 
 

2. Հետազոտության արդյունքում պարզվել է, որ Սյունիքի մարզի 
բնակիչների շրջանում սրտի իշեմիկ հիվանդությամբ տառապողների  
67%-ի դեպքում առկա է ճարպակալում, այնինչ հսկիչ խմբի մոտ այն 
հայտնաբերվել է 18% դեպքերում: Հետևաբար ճարպակալումը կարող է 
դիտարկվել որպես … ՍԻՀ-ի զարգացման համար: 

ա. պատճառ բ. ախտանիշ գ. ռիսկի գործոն դ. պաթոգենետիկ օղակ 
 

Բերված օրինակներից երևում է, որ «ռիսկի գործոն» հասկացության բո-

վանդակությունը իրականում արտացոլվում է 2-րդ թեստում: Ընդ որում, 
վերջինս ավելի բարդ չէ, քան առաջին թեստը. երկուսն էլ բավականին հեշտ 
են: Սակայն, եթե առաջին թեստին կպատասխանեն բոլոր այն ուսանողները, 
ովքեր սերտել են դասախոսության սլայդները («բինգոն» չհաշված), ապա 2-
րդ թեստին՝ նրանք, ովքեր իրապես հասկացել են, թե ինչ է նշանակում ռիսկի 
գործոն տերմինը1: Բանավոր քննության դեպքում դասախոսը, հասկանալու 
համար ուսանողը անգի՞ր է արել, թե՞ հասկանացել է, կիրառում էր հայտնի 
սկզբունքը՝ ասելով՝ օրինակ բերե՛ք: Եթե ուսանողը կարող է օրինակ բերել, 
ուրեմն մտովի կատարել է վերլուծություն-համադրություն, հետևաբար 
տվյալ հարցի շուրջ գիտելիք ունի: Օրինակ բերելու միջոցով գիտելիքը հիմ-

նավորելու ուսանողի կարողությունը թեստային քննության պայմաններում 
ստուգվում է ներկայացված 2-րդ ն հարցադրման միջոցով, որը կարելի է 
համարել պարզագույն իրավիճակային խնդիր: 2-րդ հարցադրումն ունի նաև 
այն առավելությունը, որ այն կարող է ենթարկվել բազմաթիվ մոդիֆիկացիա-

ների՝ տալով մեզ անհրաժեշտ ունիֆիկացված բազմազանությունը: Օրինակ՝ 
քննության համար կիրառելիս (կիսամյակի վերջում) այն կարելի է ձևակեր-

պել այլ կերպ՝ « ... սրտի իշեմիկ հիվանդությամբ տառապողների 67%-ի դեպ-

                                                 
1 Իրականում թեստին ճիշտ կպատասխանեն նաև այն ուսանողները, ովքեր 

պարզապես կգուշակեն ճիշտ պատախանը՝ ելնելով նրանից, որ «գ» տարբերակը 

«սազում» է, այլ կերպ ասած, կգուշակեն ճիշտ պատասխանը: Ճիշտ պատասխանելու 

այս երևույթը պետք է տարբերել «բինգոյից», քանի որ այս դեպքում ճիշտ պատաս-

խանն ընտրվում է ոչ թե պատահական սկզբունքով, այլ որոշակի «հոտառությամբ»:  
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քում ՄԶԻ>25, այնինչ առողջ հսկիչ խմբի դեպքում ՄԶԻ-ն գերազանցել է 25-ը 
միայն 18% դեպքերում»: Բերված երկու հարցերի միջև տարբերությունն էլ 
ավելի լավ դրսևորվում է Բլումի տաքսոնոմիայի տեսակետից:  
Բացարձակության ձգտում 
Ասում են՝ «մի՛ վախեցիր կատարելությունից, այն քեզ չի սպառնում»: Հաս-

կանալու համար ասվածի ճշմարտացիությունն ու «բացարձակության» 
ձգտման թերությունը՝ բերենք օրինակ: 
NO-ն սրտային անբավարարության դեպքում ունի. 
ա) միայն դրական ազդեցություն  
բ) միայն բացասական ազդեցություն 

գ) և՛ դրական, և՛ բացասական ազդե-

ցություն 
դ) ոչ մեկը 

  

Կարելի է ենթադրել, որ հարցադրման հեղինակը հույս ունի, որ ուսանո-

ղը թեստին ճիշտ պատասխանելու համար պետք է վերհիշի ազոտի օքսիդի 
ազդեցությունները, նրա անոթալայնիչ և հակաագրեգանտ ազդեցություն-

ները, ադհեզիայի մոլեկուլների էքսպրեսիան ընկճելու նրա հատկությունը, 
մյուս կողմից՝ սուպերօքսիդ ռադիկալի հետ պերօքսինիտրիտի առաջա-ցու-

մը, և ամբողջացնելով տարբեր ազդեցությունները՝ հանգի գ տարբերակին: 
Այնինչ քիչ թե շատ խելք ունեցող ուսանողը (իսկ մեր օրերում պարզապես 
թեստեր լուծելու մի քիչ փորձ ունեցողը, ասել է թե՝ 2-րդ կուրսեցին), կիրա-

ռելով իրեն շատ հայտնի մի սկզբունք, կլուծի թեստը՝ նույնիսկ առանց թեստի 
հարցադրումը կարդալու: Բավական է իմանալ, որ «միայն, ցանկացած, 
միշտ» բառերը այնքան «խիստ» են, որ 99% դեպքերում կապված են սխալ 
պնդման հետ: Նույնքան բացարձակ է ոչ մեկը պնդումը. չի կարող որևէ նյութ 
ոչ մի նշանակություն չունենալ որևիցե հարցում: Ուստի ճիշտ պատասխանը 
ակնհայտ է, և թեստի հեղինակը, այսպիսով, ոչ թե ստուգում է տվյալ նյութի 
շուրջ շատ կարևոր ու հետաքրքիր գիտելիքը, այլ ստանում է կեղծ դրական 
պատասխան: 

Այսպիսով, թեստեր կազմելիս պետք է խուսափել միայն, ցանկացած, 
միշտ, երբեք, չի կարող բառերից, դրանք օգտագործել միայն հատուկենտ 
դեպքերում: 
 

«Հուշումներ» 
Փորձված ուսանողները (կարծում եմ՝ այդպիսին են մեր բուհի ուսանողները՝ 
2-րդ կուրսից սկսած) լրացուցիչ հուշում կարող են ստանալ նաև հետևյալ 
դեպքերում. 
1) Քերականական հուշում. դիստրակտորներից (ենթադրվող սխալ պատաս-

խաններից) մեկը կամ մի քանիսը քերականորեն չեն համապատասխանում 
հարցադրմանը: Նման բան լինում է հատկապես այն դեպքում, երբ թեստի 
հեղինակը ուշադիր է միայն ճիշտ պատասխանը ձևակերպելու հարցում: Առ-

հասարակ դիստրակտորները պետք է խելքին մոտ լինեն և՛ քերականորեն, և՛ 
տրամաբանորեն: 
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2) Տրամաբանական հուշում 
Դիտարկենք դիստրակտորների հոմոգենությանը վերաբերող հարցերի 2 
օրինակ. 
Օրինակ I.  
Անտինոցիցեպտիվ համակարգի միջնորդ չէ՝ 
ա. էնդոմորֆինը բ. դինորֆինը գ. էնդորֆինը դ. հիստամինը  
 

Նույնիսկ եթե ուսանողը չգիտի, որ առաջին երեք պատասխանները էնդո-

գեն օպիատների խմբին պատկանող միջնորդներ են, իսկ հիստամինը՝ ալգո-

գեն, նա կարող է հեշտությամբ գուշակել ճիշտ պատասխանը, քանի որ առա-

ջին երեքը թե՛ հնչյունաբանորեն, թե՛ քիմիականորեն հոմոգեն են, իսկ հիս-

տամինը բառակազմական տեսանկյունից զատվում է նրանցից: Թեստը գոնե 
մասամբ կշտկվի, եթե, օրինակ, էնդորֆինը փոխարինենք սերոտոնինով: 
Արդյունքում կունենանք 2 էնդոգեն օպիատ և 2 բիոգեն ամին: Հարցում ինչ-որ 
ինտրիգ կառաջանա: Էլ չեմ ասում, որ հարցադրումը շատ ավելի հետա-

քըրքիր կլինի, եթե կրկին ներկայացվի իրավիճակային խնդրի տեսքով:  
 

Օրինակ. 
Հենրիխ Մխիթարյանը խաղի ժամանակ բախվեց հակառակորդ թիմի պաշտ-
պաններից մեկին ու վնասեց ոտքը: Սակայն մինչև խաղի ավարտը ցավը 
նրան քիչ էր անհանգստացնում: Մեծ կարանի կորիզից ծագող, դեպի 
substantia gelatinosa հասնող վայրէջ ուղիով ո՞ր միջնորդի ձերբազատման 
ուժեղացումը կարող է մեղմել ցավը նման դեպքում.  

ա. գլիցին բ. սերոտոնին գ. նորադրենալին դ. ԳԱԿԹ 
 

Օրինակ II 
Պրոտոպաթիկ ցավի հատկություն չէ՝ 
ա. ընկալման ցածր շեմը 
բ. ընկալման բարձր շեմը 
գ. ալգոգենի վերացումից հետո դանդաղ անհետացումը 
դ. տևական լատենտ շրջանը 
 

Սա այն տեսակի թերություններից է, երբ «ա» և «բ» պատասխանները 
միմյանց հակասում են, և նույնիսկ պրոտոպաթիկ ցավի մասին գաղափար 
չունեցող ուսանողի համար ակնհայտ է, որ ճիշտ պատասխանը դրանցից 
որևէ մեկն է: Արդյունքում «գ» և «դ» տարբերակների բացառման շնորհիվ 
պատահական սկզբունքով ճիշտ պատասխանելու հավանականությունը 
դառնում է 50% (ելքային 25%-ի փոխարեն): Եվ հաշվի առնելով մեր սանդ-

ղակը՝ դա նշանակում է, որ այսպիսի թեստերից կազմված տարբերակի դեպ-

քում, առանց առարկայից որևէ գիտելիք ունենալու, հնարավոր է ստանալ 
դրական գնահատական: Հետևաբար թեստը շտկելու համար առնվազն 
անհրաժեշտ է ընկալման բարձր շեմի փոխարեն գրել ցավի այս տեսակին 
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բնորոշ որևէ այլ բան, օրինակ՝ հաղորդվում է հիմնականում միելինազուրկ 
նյարդաթելերով:  
Պրոտոպաթիկ ցավի հատկություն չէ՝ 
ա. ընկալման ցածր շեմը 
բ. հաղորդվում է հիմնականում միելինազուրկ նյարդաթելերով 
գ. ալգոգենի վերացումից հետո դանդաղ անհետացումը 
դ. տևական լատենտ շրջանը 
 

Այսպիսով, տարբերակների զուտ տրամաբանական համահավանակա-

նությունը վերականգնվում է: 
Տրամաբանական հուշում է պարունակում նաև այն թեստը, որը պահանջում 
է ընտրել որևէ հասկացության ճիշտ բնորոշումը, և ճիշտ պատասխանը 
ստացվում է ավելի երկար, քան դիստրակտորները: 
 

Օրինակ. 
Ախտաֆիզիոլոգիան գիտություն է, որն ուսումնասիրում է հիվանդություն-
ների, ախտաբանական պրոցեսների՝ 
ա. ռիսկի գործոնները 
բ. առաջացման, զարգացման, ընթացքի և ելքի առավել ընդհանուր օրինա-

չափությունները 
գ. առաջացման պատճառները 
դ. զարգացման մեխանիզմները 
 

Սակայն նկարագրված գրեթե բոլոր օրինակները ունեն ևս մեկ թերութ-

յուն. դրանք չեն համապատասխանում լավ ԲԸՀ-ի անատոմիական ստան-

դարտներին: Ուստի՝ ամփոփելով ասվածը՝ անդրադառնանք լավ ԲԸՀ-ի չա-

փորոշիչներին: 
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1. Ճիշտ կառուցվածք.  

թեստային հարցը պետք է պարունակի՝  
 ներածություն (իրավիճակի նկարագրություն, վինյետ, սցենար),  
 հարցադրում, 
 պատասխանի տարբերակներ: 

 
2. Իրավիճակի նկարագիրը կարող է բավական երկար լինել, որպեսզի 

պարունակի հարցին ճիշտ պատասխանելու համար բավարար ինֆորմա-

ցիա: Միաժամանակ ցանկալի չէ ավելորդ տեղեկատվության առկայությու-

նը: Սովորաբար այն ներառում է հիվանդի տարիքը, սեռը, հիմնական գան-

գատները, ֆիզիկական զննման կամ լաբորատոր հետազոտման տվյալները 
և այլն: Ախտաֆիզիոլոգիայի դեպքում այն կարող է ներառել փորձի նկարա-

գիր: 
3. Հարցադրումը պետք է լինի կարճ և իրավիճակի հետ կապված: Օրի-

նակ՝ ո՞րն է առավել հավանական ախտորոշումը: Լավ կազմված թեստի 
դեպքում սովորաբար իրավիճակի նկարագրությունից ու հարցադումից 
հետո, նույնիսկ առանց պատասխանի տարբերակներին նայելու, պետք է 
հնարավոր լինի հարցին ճիշտ պատասխանել (սակայն պետք է համոզվել, որ 
հարցին հնարավոր չէ պատասխանել առանց իրավիճակի նկարագրության): 

4.Պատասխանի տարբերակները պետք է լինեն բավականին կարճ, 
քերականորեն ու տրամաբանորեն ճշգրիտ: Կարևոր է, որ դիստրակտորները 
որևէ կերպ արհեստականորեն չհուշեն իրենց սխալ լինելու մասին: 

Հասկանալի է, որ նման թեստին պատասխանելու համար ավելի շատ 
ժամանակ է անհրաժեշտ, քան ներկայիս մեր իրականության մեջ կիրառվող 
թեստերի մեծ մասի դեպքում: Հետևաբար անհրաժեշտություն է առաջանում 
վերանայել ուսանողներին տրված ժամանակը և կամ թեստերի քանակը: Ի 
վերջո, ինչո՞ւ է որոշվել, որ ամենաճիշտ մոտեցումը «1 հարցին՝ 1 րոպե» 
սկզբունքն է: Իսկ գուցե այսօր կիրառվող հարցադրումների համար դա 
փոքր-ինչ շա՞տ է: Սակայն այս հարցում ևս պետք է կիրառել գիտականորեն 
/մեթոդաբանորեն/ հիմնավորված մոտեցում: 

Թեստերի կազմումը ժամանակատար և բարդ գործընթաց է, իսկ ուսա-

նողների հիշողությունը՝ շատ տարողունակ: Ուստի հաճախ որակի հաշվին 
մենք ստեղծում ենք պակաս որակյալ մեծաքանակ ԲԸՀ-եր: Գուցե հարկ է 
փոքրացնե՞լ հարցման և քննության ժամանակ կիրառվող թեստերի քանակը՝ 
միաժամանակ էականորեն բարելավելով դրանց որակը: Այս առումով լրա-

ցուցիչ հարուստ աղբյուր է հետադարձ կապը, որը կարող է ստացվել քննութ-

յունների համակարգչային եղանակը կիրառելու պայմաններում [4]: Այս 
դեպքում համակարգչային ծրագիրը յուրաքանչյուր թեստային հարցի հա-

մար առանձին հաշվառում է ուսանողների տված պատասխանները՝ ձևավո-

րելով համապատասխան աղյուսակ: Ընդ որում, քանի որ այս հաշվարկները 
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կատարվում են քննությունից հետո, ապա ծրագիրը հեշտությամբ հաշվար-

կում է ոչ միայն տվյալ ԲԸՀ-ի բարդությունը (p=տվյալ հարցին ճիշտ պա-

տասխանած ուսանողների քանակ, տվյալ հարցին պատասխանած ուսա-

նողների քանակ), այլև հնարավոր է դառնում հաշվարկել դիսկրիմինացիոն 
տարբերությունը: Վերջինս ցույց է տալիս, թե որքանով է տվյալ ԲԸՀ-ն հնա-

րավորություն տալիս տարբերակելու բարձր և ցածր առաջադիմությամբ 
ուսանողներին: Օրինակներով քննարկենք այդպիսի «փաթեթավորումով» 
հետադարձ կապերի վերլուծման հնարավորությունը: 
 

Հարց #1  

Խումբը ա բ* գ դ 
«Բարձր» խումբ2 123 78 5 5 

«Ցածր» խումբ 16 60 10 14 

Ընդհանուր 15 68 7 10 

p=0,68, դիսկրիմինացիոն տարբերությունը ԴՏ = 78-60=18 
 

Մեկնաբանություն. նորմալ հարց է: 
 

Հարց #2  

Խումբը ա* բ գ դ 
«Բարձր» խումբ 10 80 5 5 

«Ցածր» խումբ 15 55 16 14 

Ընդհանուր 13 67 10 10 

p=0,13, ԴՏ=10-15=-5 
Մեկնաբանություն. դատելով պատասխանների բաշխման պատկերից, 

անհավանական ցածր p ցուցանիշից և բացասական դիսկրիմինացիոն ին-
դեքսից՝ կարելի է եզրակացնել, որ ամենայն հավանականությամբ թեստի 
պատասխանի «շաբլոնում» է սխալը, ճիշտ պատասխանը հավանաբար «բ» 
տարբերակն է: Սակայն դրանում դեռ պետք է համոզվել՝ հարցի բովանդա-
կությանը անդրադառնալով: Եթե պարզվի, որ ճիշտ պատասխանն իսկապես 
«բ»-ն է, ապա հարցում որևէ բան փոխելու կարիք չկա, այդ դեպում p=0,67, 
ԴՏ=80-55=25: 

Հարց #3  

Խումբը ա* բ գ դ 
«Բարձր» խումբ 0 0 10 90 

«Ցածր» խումբ 2 2 40 56 

Ընդհանուր 1 1 28 70 

p=0,70, ԴՏ=90-56=34 

                                                 
2 «Բարձր» և «ցածր» խմբերը ձևավորվում են քննության ավարտից հետո մեխանիկորեն: 50 և 

ավելի ուսանողների միաժամանակյա քննության դեպքում «բարձր» խմբի մեջ են մտնում 

լավագույն 25%-ը, «ցածր» խմբի մեջ՝ նվազագույն արդյունքներով ուսանողների 25%-ը:  
3 Այս և նման մյուս աղյուսակներում թվերը ներկայացված են տոկոսներով: 
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Մեկնաբանություն. հարցի բարդությունը (p=0,7) և դիսկրիմինացիոն տարբե-
րությունը (ԴՏ=34) միանգամայն նորմալ են, սակայն «ա» և «բ» դիստրակ-
տորները վերանայման կարիք ունեն. այս տարբերակները հավանաբար 
ակնհայտ սխալ են, և դրանք ոչ ոք չի ընտրում: 

Հարց #4  
Խումբը ա* բ գ դ* 
«Բարձր» խումբ 48 45 2 3 

«Ցածր» խումբ 40 40 10 10 

Ընդհանուր 44 42 6 7 

p=0,44, ԴՏ=48-40=8: 
Մեկնաբանություն. հարցը շատ բարդ է. ուսանողների ընդամենը 44%-ն է 

ճիշտ պատասխանել: Պետք է համոզվել, արդյոք «բ» պատասխանը ևս չի՞ 
կարող ճիշտ լինել: Նույնիսկ եթե «բ» դիստրակտորի հետ կապված ամեն ինչ 
նորմալ է, պետք է համոզվել, որ նման հարցերը տարբերակում շատ չլինեն 
(p<0,3 և p>0,9 բարդության հարցերը պետք է եզակի լինեն): 
 

Քննության ավարտից հետո ամբիոնը, ստանալով բոլոր կիրառված 
ԲԸՀ-երի վերաբերյալ այսպիսի տեղեկատվություն, կարող է շտկումներ կա-

տարել թեստային բազաներում՝ իրագործելով «Ուսանողների գնահատման 
համակարգում ստուգարքների և քննությունների անցկացման ու հանձնման 
կարգով» [2] սահմանված 10% թարմացման պահանջը: Վերանայելիս հարկ է 
ուշադրություն դարձնել ոչ միայն առանձին ԲԸՀ-երի բարդությանը և ԴՏ-ին, 
այլև պատասխանների բաշխման պատկերին: Անշուշտ, դիստրակտորների 
թույլատրված քանակի մեծացումը կարող է մեծացնել գիտելիքի ստուգման 
հավաստիությունը: 

Քննության համակարգչով անցկացնելու կարգը ևս երկու օգտակար 
հնարավորություն է ընձեռում: Առաջին՝ քննության ավարտից հետո կարող է 
հաշվվել քննության միջին բարդությունը: Դրա համար կիրառված 100 ԲԸՀ-
երի p ցուցանիշների միջինն է հաշվվում: Երկրորդ՝ վերոբերյալ սկզբունքով 
հաշվարկված p ցուցանիշը կարող է «կցվել» տվյալ ԲԸՀ-ին՝ որպես նրա բար-

դության ցուցանիշ՝ ըստ հետևյալ սանդղակի. 
 հեշտ միջին բարդ շատ բարդ 
p ցուցանիշ  
(հաշվարկված ըստ նախկին 
քննությունների  
արդյունքների) 

0,8-1,0 0,65-0,8 0,50-0,65 <0,50 

Բարդության աստիճանը 1 2 3 4 
 

Նման դասակարգումը հնարավորություն կտա հետագա քննություն-

ներն անցկացնելիս կիրառելու ռանդոմիզացիան այնպես, որ քննության 
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միջին բարդությունը տարբեր հոսքերի համար նույնը լինի (ղեկավարելի 
կդառնա): 

Այդպիսով, բացի ԲԸՀ տիպից (այսպես կոչված I, II, III տեսակի հար-

ցեր), ամեն ԲԸՀ կունենա բարդության աստիճան (1-ից 4): 
Քանի որ թեստային քննությունները մեր բուհում (գոնե առաջին կուր-

սերում) գիտելիքի ստուգման միակ միջոցն են, ուստի և պահանջում են իրա-

գործման մասնագիտական բարձր որակ: 
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ԲԻՈԷԹԻԿԱՆ՝ ԵՐԿԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Ս.Հ. ԴԱՎԹՅԱՆ 
 

ԵՊԲՀ, հասարակական գիտությունների ամբիոն 
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի բիոէթիկայի ամբիոնի միջազգային ցանցի  

հայկական մասնաճյուղի վարիչ 
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В данной статье  автор отмечает, что лекция – это исскуство, это диалог между 
преподавателем и студентами и можно изучать студентов на докоммуникативной и пост 
коммуникативной стадиях. Статья написана на основе социологических исследований. 
 
 

 
BIOETHICS AS A DIALOGUE 
 

S.H. Davtyan 
YSMU, Department of Social Sciences 
Head of Armenian Unit of International Network of UNESCO Chair in Bioethics  
 

 
In this article the author notes that to deliver a lecture is an art. It is a dialogue between the 

lecturer and the student. 
We can study the participants of that dialog on the precommunicative and 

postcommunicative stages. The article is based on the results of sociological survey. 
 
 
Բանալի բառեր՝ հաղորդակցություն, երկխոսություն, համոզում, թեստային համա-
կարգ, կարծիք, արվեստ 
 

Մեր խորին համոզմամբ դասախոսություն կարդալը արվեստ է: Հայտ-

նի է, որ արվեստի յուրաքանչյուր ստեղծագործություն ենթադրում է ընկալող 
հասարակություն. ֆիլմը ենթադրում է հանդիսատես, սիմֆոնիան՝ ունկնդիր, 
վեպը՝ ընթերցող: Եվ դա միշտ: Այդպես էլ կրթական համակարգում: Այն են-

թադրում է հաղորդակցություն դասախոսի և լսարանի միջև:  
 Լսարանը ուսումնասիրվում է երկու տեսանկյունից՝ 

1. մինչև հաղորդակցությունը (докоммуникативная стадия изучения 
аудитории), 

2. հաղորդակցությունից՝ հետո կամ վերջում (посткоммуникативная 
стадия изучения аудитории): 

Սովորաբար կիրառվում է Լոսուելլի հանրահայտ բանաձևը.  
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 Ո՞վ է խոսում (տվյալ դեպքում՝ դասախոսը): 
 Ո՞ւմ համար է խոսում (տվյալ դեպքում՝ ուսանողի համար): 
 Ի՞նչ է հրամցնում կամ ներկայացնում (դասախոսություն): 
 Ինչպե՞ս է այն անում, ի՞նչ միջոցներով, ի՞նչ ճանապարհով (միայն 

բառերո՞վ, թե՞ դիդակտիկ առարկաների կիրառումով, կինոնկարների 
ցուցադրումով և այլն): 

 Ի՞նչ արդյունավետությամբ է դա կատարվում (արդյունքում ի՞նչ է 
ստացում): 

Հենվելով սոցիոլոգիայի, ինչպես նաև մանկավարժության բնագավա-

ռում ունեցած մեր փորձի ու գիտելիքների վրա՝ փորձել ենք ուսումնասիրել 
ուսանողին վերոնշյալ սկզբունքով: Այսինքն՝ ուսումնասիրել ենք ուսանողին 
մինչև հաղորդակցությունը սկսելը՝ պարզելու համար, թե ինչ գիտի այն գի-

տաճյուղի մասին, որ պիտի դասավանդվի և հաղորդակցության վերջում՝ 
պարզելու համար, թե ինչ փոփոխություն է նկատելի նրանց մտածողության 
և գիտելիքների մեջ: 
 

*** Ի՞նչ կարդալ և ինչպե՞ս կարդալ: Այս հիմնահարցը մանրամասն 
քննարկման է ենթարկվել նաև ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի բիոէթիկայի ամբիոնի հերթա-

կան գիտաժողովում, որ տեղի է ունեցել Սինգապուրում 2011-ի մայիսի 22-30-
ը, որտեղ զեկուցումով հանդես եկավ տողերիս հեղինակը [2]: 
 Դասախոսը պետք է կարողանա՝ 

 հետաքրքրություն առաջացնել կարդացվող նյութի նկատմամբ, 
 այնպես անել, որ ուսանողը դասերին հաճախի ոչ թե հարկադրաբար, 

ստիպված՝ բացակա չստանալու համար, այլ գիտակցաբար, ինքնա-

կամ, նույնիսկ հաճույքով, 
 ձգտում ու ցանկություն առաջացնել ուսանողի մեջ սովորել իր ու-

սուցչից (սա շատ ավելի տարողունակ ու ընդգրկուն բառ է, քան 
«դասախոսը»)՝ ընդօրինակելով նրա ճիշտ խոսելաձևը, գեղեցիկ վար-

վեցողությունը, բարեկիրթ պահվածքը, ոգին, ազգային արժանապատ-

վությունը և այլն: Իզուր չի ասվում, որ դաստիարակությունը բառերով 
չէ, որ արվում է, այլ նախ և առաջ սեփական օրինակով: 
 

Դասախոսը պետք է կարողանա փոխանցել ուսանողներին ոչ միայն 
գիտելիքների որոշակի բավարար պաշար, այլև դաստիարակել, կրթել 
նրանց, սովորեցնել տարբերակել կյանքի ճշմարիտ առժեքները ճշմարտա-

նմանից կամ կեղծից, սովորեցնել ուսանողին արտահայտելու սեփական 
մտքերը հստակ, մատչելի, հասկանալի լեզվով, սովորեցնել տիրապետել 
հիմնավորելու, հորդորելու, համոզելու և վերջապես փաստերով բանավի-

ճելու արվեստին: 
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Հաղորդակցության վերջում հանձնարարվել է ուսանողներին գրավոր 
կարծիք հայտնել կրթական և մասնավորապես, թեստային համակարգերի 
մասին: Ահա դրանցից մի քանիսը. 

«Կարծում եմ թեստային համակարգն ունի իր լավ ու վատ կողմերը, 
բայց ես սկզբունքայնորեն դեմ եմ այդ համակարգին: Չնայած այն հանգա-

մանքին, որ այն հեշտացնում է ուսանողի աշխատանքը և հնարավորություն 
է տալիս, այսպես ասած, «վստահ լինել» ստացած միավորի մեջ, սակայն կան 
զգալի վատ կողմեր, որոնք թույլ չեն տալիս հարմարվել այդ համակարգին: 
Թեստային համակարգը արդյունավետ ռոբոտացման կամ, այսպես ասած, 
«բթացման» մեխանիզմ է, որը կարճ ժամանակում ուսանողի մեջ սպանում է 
հետաքրքրությունը սովորելու, պրպտելու ու խորհելու նկատմամբ, հետևաբար 
սպանում է մտածելու, սեփական կարծիքն արտահայտելու, իր նպատակների 
համար պայքարելու հնարավորությունը: Մեզ մատյանում նշանակում են 
գնահատականներ, որոնք բացարձակ կարևոր չեն ուսանողի համար և ոչ մի 
ազդեցություն չեն թողնում գիտելիքների ձեռքբերման կամ խորացման վրա: 
Ուսանողը սկսում է սովորել հարցումից հարցում՝ բացարձակ անտարբեր մնալով 
կամ ուշադրություն չդարձնելով ոչ միայն ընթացիկ դասերին, այլև դասերի 

ժամանակ ստացած գնահատականներին: Ուսանողը ստանում է գնահատա-

կաններ՝ գիտելիքը ցույց չտալով դասախոսին, և զրկվում ենք ուսանող-դա-

սախոս անմիջական կապից: Թեստային համակարգի միջոցով գիտելիքների 
անհամեմատ փոքր պաշար ունեցող մարդն իրավունք է ստանում բժիշկ 
կոչվելու՝ ընդամենը հարցումից հարցում ինչ-ինչ բանաձևեր, թվեր ու փաս-

տեր անգիր անելով: Ուսանողը չի սովորում լուծել տարրական խնդիրներ, 
որովհետև 50-ից 5 հարցն է խնդիր, և դրա վրա ժամանակ չեն ծախսում, իսկ 
այնպիսի տեսական առարկաների դեպքում, ինչպիսիք են կենսաբանութ-

յունը, պատմությունը, բիոէթիկան, շատ կարևոր է կարողանալ խմբավորել 
սեփական գիտելիքներն ու մտքերը և հանձնել թղթին կամ էլ ներկայացնել 
բանավոր: Ուսանողը կենտրոնանում է 100 հարցից 51-ին պատասխանելու 
վրա՝ հաշվի չառնելով, որ վերջում նա այդպես էլ հիվանդ է բուժելու՝ 51 
բուժված ու 49 մահացած կամ հաշմանդամ… 

Այս համակարգը կարող է ընդունելի լինել ցանկացած, բայց ոչ մեր 
բուհի համար… Մի՞թե ոչ ոք չի մտածում, որ մեր ձեռքերում է մարդու կյան-

քը… Բժիշկ լինելը չի որոշվում ո՛չ 10-ով, ո՛չ վերահանձնումների թվով և ո՛չ 
էլ դիպլոմով: Բժիշկ դառնալու համար պետք է պայքարել, սովորել և կատա-

րելագործվել և ոչ թե ռոբոտացման մեխանիզմով հետ գնալ… 
Հ.Գ. Մեզ իսկապես լավ բժիշկներ են պետք: Թո՛ւյլ տվեք ավարտել 

համալսարանը միայն նրանց, ովքեր կարող են իրենց ուսերին վերցնել բժշկի 
կոչման ծանր պատասխանատվությունն ու ծանրությունը: 

2014թ., Գենրիետա Հովնանյան, 124 խումբ 
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Փիլիսոփայության գործնական դրսևորման ամենահիմնական աս-

պարեզը՝ երկխոսությունը, հանգուցային դեր է կատարում բիոէթիկայի 
սկզբունքների, հիմնախնդիրների ըմբռնման մեջ: 

Մարդկային խոսքը, բազմազան գործառույթներից զատ, ոչ միայն 
հաղորդակցման, շփման, այլև կառավարման միջոց է: Ընդ որում, դա լեզվի և 
խոսքի հնագույն գործառույթն է, քանի որ առանց դրա մարդկանց համատեղ 
կենսագործունեությունն անհնար է: 

Իբրև կառավարման միջոց՝ խոսքը չի զիջում մյուս միջոցների ներու-
ժին, ավելին՝ պատշաճ գործածելիս միջանձնային խոսքային ազդեցությունը 
կարող է բազմապատկել կառավարման մյուս միջոցների ազդեցությունը [5]: 

Խոսքի գործադրումը կարևոր է նաև բժշկի գործունեության բոլոր 
հիմնական միջոցների համար՝ հորդորի, համոզման և հիմնավորման: 

 Սակայն հատկապես հիմնավորումը բժշկից պահանջում է ավելի մեծ 
հմտություն, քան հորդորելն ու համոզելը: Նա պետք է կարողանա լսել 
հիվանդին: Լսել և առավել ևս իրար լսել կարողանալը մարդու մեծ առավե-

լություններից է: Իրար լսելով, իրար օգնելով ներդաշնակություն ստեղծելը, 
համագործակցելը շատ արդյունավետ է, և լավագույն արդյունքն առկա է: 

Եվ այսպես, բժիշկը նախ և առաջ պետք է լսել կարողանա, պետք է 
լինի համակ ուշադրություն, պետք է տրամադրվի և դիմացինին տրամադրի 
երկխոսության, պետք է կարողանա վարել երկխոսությունը, պետք է տեղյակ 
լինի փաստարկման հիմունքներին ու կարողանա տեղին կիրառել փաս-

տարկման տարբեր եղանակները: 
Հիմնավորումն է արդյունավետ դարձնում բժիշկ-հիվանդ կապերի 

միջնորդավորման այդ հզոր միջոցը՝ մարդկային խոսքը: Եվ հատկապես հիմ-

նավորման մեթոդն է ապահովում հաղորդակցման շիտակ երկխոսությունը: 
Հորդորի, առավել ևս հրամանի կառավարչական ուժն ամենից առաջ 

խոսողի դիրքի ընդգծումն է, ոչ թե ինքնին խոսքը՝ կառուցվածքը, տրամաբա-

նությունը, ոճական հնարքները և այլն. Դրանք ավելի են կարևորվում համոզ-

ման դեպքում, սակայն մեթոդի ազդեցությունը, ի վերջո, պայմանվորված է 
խոսողի բարեհաճության, սիրահոժարության, բարյացակամության այլևայլ 
դրսևորումներով: 

Նախ փորձել ենք անդրադարձ կատարել փիլիսոփայության դիտարկ-

մանը՝ բիոէթիկայի գործնական խնդիրների լուծման տեսանկյունից: Բիոէթի-

կան՝ որպես նոր իմաստություն, ենթադրում է մասնավոր տարբեր գիտութ-

յունների և գործնական խնդիրների, հիմնահարցերի լուծման անհրաժեշ-

տություն: Իր հերթին փիլիսոփայությունն էլ՝ որպես հասարակական գի-

տակցության ձև, ունի աշխարհաճանաչման, իմաստավորման, արժևորման 
և այլ գործառույթներ: Այսպիսով, բիոէթիկայի միջոցով «խաչվում են» գոյի 
առավել ընդհանրացված պատկեր ստեղծելուն հավակնող փիլիսոփայու-
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թյունը և այսօրվա առավել տարածված իմաստության՝ բիոէթիկայով զբաղ-

վողների գործունեությունը: 
 Խոսքային հաղորդակցությունն ունի շատ տեսակներ՝ գործարար 

զրույց, բանակցություն, քննարկում, բանավեճ և այլն, որոնք այլ բան չեն, քան 
կողմերի մրցակցություն, որտեղ ի ցույց են դրվում նրանց հաղորդակցվելու 
կարողությունները, բաղդատվում են նրանց փաստարկելու ունակություն-

ները: Եվ հաղթող է դուրս գալիս ոչ թե բոլորից խելոքը, գիտունը, տեղեկաց-

վածն ու խորագետը, տիտղոսավորը կամ հմայիչը, արդարամիտը կամ ազա-

տախոսը… ո՛չ, այլ նա, ով գիտե իր խոսքը հիմնավորել, գիտե փաստարկել՝ 
եթե այո, ապա ինչո՞ւ, եթե ոչ, ապա ինչո՞ւ:  

Ո՞րն է փաստարկումը, ինչպե՞ս ես հիմնավորում քո խոսքը, քո կար-

ծիքը, քո առաջարկը, ինչպե՞ս ես կապակցում զրուցակցիդ դրդապատճառ-

ներին (իրազեկված համաձայնության կիրառման համար սա անհրաժեշտ 
պայման է): 

 Տարբեր բնագավառներ կարգավորող վարքականոնների ձևակեր-

պումը բնութագրական է արդի քաղաքակրթության համար. այն արտահայ-

տում է մի կողմից՝ համընդհանուր կարգավորվածության միտումը, մյուս 
կողմից՝ հանրության պահանջկոտությունը ոչ միայն գործարարների, պե-

տական և քաղաքական գործիչների, այլև բուժաշխատողների բարոյական և 
սոցիալական պատասխանատվության հանդեպ: Հասկացության բովանդա-

կային ձևակերպումները սեղմ բնորոշում են, թե կառավարողը (մեր դեպքում 
բուժաշխատողը) իշխանություն գործադրելիս որպես սեփական կամքի իրա-

կանացում ինչպես է հաշվի առնում և համադրում հետադարձ կապը՝ կառա-

վարվողների վերաբերմունքի և վարքագծի առանձնահատկությունները: 
Տարբեր մասնագիտությունների համար վարքականոնների արդյունավետ 
գործադրման մեթոդաբանական ապահովումը հնարավոր է սոցիալ-փիլիսո-

փայական համակողմանի հետազոտությունների շնորհիվ: 
Որպես փոխազդեցական հաղորդակցման տեսակ՝ փաստարկային 

երկխոսությունը, ի տարբերություն խոսքային հաղորդակցման այլ տեսակ-

ների, օրինակ՝ վարչահրամայական խոսքի, հնարավորություն է ընձեռում 
ենթականերին առավելագույնս ներքաշելու խնդիրներ քննարկելու և որո-

շումներ ընդունելու մեջ: Երկխոսության մեջ մտնելու, արդյունավետ կա-

ռավարելու պայմաններից մեկը փաստարկման արվեստին տիրապետելն է, 
իսկ դա ենթադրում է ինչպես փաստարկման էության գործադրման չափա-

նիշների և եղանակների իմացություն, այնպես էլ հմտություն՝ փաստարկման 
բնույթը համապատասխանեցնելու հասցեատիրոջ՝ կառավարվողի (հիվան-

դի) և հաղորդակցական իրավիճակի առանձնահատկություններին [5]: 
Հորդորի առավել ևս հրամանի կառավարչական ուժն ամենից առաջ 

խոսողի դիրքի ընդգծումն է: Դրանք ավելի են կարևորվում համոզման 
դեպքում: 
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Եթե հրամանը, հորդորը ու համոզումը միակողմանի ներգործություն 
են՝ մենախոսություն, ապա հիմնավորման դեպքում կողմերը հանդես են գա-

լիս իբրև խոսքի գործադրման հավասարազորներ: Այս դեպքում է (հիմավոր-

ման դեպքում) միայն հնարավոր տեսակետների համադրումը, վեր-

լուծությունը, փաստարկում ու հակափաստարկումը, այսինքն՝ երկխո-

սությունը բառի ամենալայն ու ստույգ իմաստով: Այստեղ է, որ կողմերի միջև 
հնարավոր է շիտակ բանակցություն՝ հայերեն անզուգական ձևակերպմամբ՝ 
խոսքի, ուստի և գործի համադրում [5]: 

Առաջնորդվելով Հայաստանում կրթության որակի և արդյունավետու-

թյան բարձրացման սկզբունքներով՝ առաջարկվում է քննարկել հետևյալ 
հարցերը.  

 Բժշկական կրթությունը պետք է լինի միայն պետական մենաշնորհ՝ 
հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ բժշկի մասնագիտությունը ան-

միջականորեն կապված է մարդու կյանքի և առողջության հետ: Ճիշտ 
կլիներ նման կարգավիճակ տալ նաև մանկավարժական և իրավաբա-

նական կրթությանը, իզուր չեն հին իմաստուններն ասել. «Ամենա-

բարդը մարդ կրթելն է, դատելը և բուժելը»: 
 Պետական բուհը պետք է լինի ոչ թե ՊՈԱԿ, այլ պետք է ունենա հիմ-

նադրամի կարգավիճակ՝ բուհերի ինքնակառավարման սկզբունքի 
գործառությունը ապահովելու համար (տե՛ս ֆրանսիական, ամերիկ-

յան և աշխարհի առաջատար համալսարանների փորձը): Հիմնա-

դրամի հիմնադիրը պետք է լինի պետությունը: 
 Օժանդակել ուսանողների ինքնակառավարման կայացմանը: 
 Ուսանողների ինքնակառավարման մարմինների քաղաքականա-

ցումը համարել ոչ ընդունելի: 
 Ուսանողական ինքնակառավարման մարմինների (խորհուրդների) 

գործունեության հիմքը պետք է լինի ուսանողների ինքնաարտահայ-

տումը, ուսանողների խնդիրների ու հարցերի բարձրացումը և խըթա-

նումը, մասնագիտական և էթիկական սկզբունքների ու նորմերի կի-

րառման ապահովումը: 
 Նպատակահարմար է, որ բուհերի գիտխորհուրդներում ընդգրկված 

ուսանողներն ունենան ոչ թե վճռական, այլ խորհրդակցական ձայնի 
իրավունք: 

 Բարոյագիտության և գեղագիտության դասավանդումը մտցնել բոլոր 
բուհերի պարտադիր ծրագրերում: 

 Խրախուսելի համարել ՈՒԻԱ-երը, զեկույցների թեմաները հայ ժո-

ղովրդի հոգեկերտվածքի, մտածելակերպի, այսօրվա մշակույթի ու 
հոգեբանության, ինչպես նաև բուհի ուղղվածության՝ բժշկի մասնա-

գիտության հետ կապելու պրակտիկան: 
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 Խրախուսելի համարել նաև հանպատրաստից էքսպրես-բանավեճերի 
անցկացումը: Կարելի է ստեղծել այնպիսի բանավիճային ձևեր, երբ 
այն վարում է ուսանողը և վերջում մտքերի փոխանակման գործըն-

թացը արժեքավորվում է էքսպրես խմբի կողմից, որը նույնպես 
կազմվում է ուսանողներից:  

 Պետք է շարունակել և առավել խորացնել սոցիոլոգիական ուսումնա-

սիրություններ անցկացնելը՝ ուսանողների բարոյագեղագիտական 
ճաշակը, պահանջմունքները, հետաքրքրությունները բացահայտելու 
նպատակով, լայն հնարավորություն տալ ուսանողներին՝ մասնակ-

ցելու ամբիոնների գիտական աշխատանքներին, այդ նպատակով 
կիրառել ուսուցման և հարցման նոր մեթոդներ, մասնավորապես 
մասնագիտական հոդվածի կամ գրքի գրախոսություն, որը կզարգ-

ացնի նրանց ինքնուրույն մտածողությունն ու սեփական կարծիքն 
արտահայտելու կարողությունը: 

 Աշխատանքներն արդյունավետ կազմակերպելու համար անհրա-

ժեշտ է հասարակագիտական ամբիոնին հատկացնել տեխնիկական 
նորագույն միջոցներով զինված լսարան, որտեղ հնարավորություն 
կլինի անցկացնել դասախոսություններ, կազմակերպել հանդիպում-

ներ: 
 Վերջին տարիների դիտարկումները հնարավորություն ընձեռեցին 

արձանագրելու, որ ներկայումս հայրենիքում և Սփյուռքում ազգային ավան-

դական բարոյականությանը, այլ ազգային արժեքներին և, ի վերջո, հայոց 
ինքնության հիմքերին սպառնացող վտանգը գոյանում է ոչ թե կամ գոնե ոչ 
այնքան գլոբալիզացման ու ինտեգրացման համընդհանուր ալիքներից, որ 
ժամանակի կանչով հեղեղել են այսօր աշխարհն ի վեր, որքան այդ ալիքների 
հորձանուտից ամենուրեք դուրս եկող արևմուտքի մասսայական մշակույթի 
հայտնի տարրերից: Վերջիններս ուղղորդվում են մեր երկրին անհարիր 
կոսմոպոլիտական, նույնն է հայրենամերժ ու ապազգային բարոյականութ-

յան չափանիշներով ու նույն օտարածին մշակութային տարրերի գերադա-

սությամբ մեր ազգային ու ավանդական մշակութային արժեքների հանդեպ: 
Այսուհանդերձ, հայրենամերժական մշտամոլոր այդ օտարը նոր չէ, որ 

տեղ է գտել մեր երկրում, որ սկսել է վարակել համայն հայոց լայն զանգ-

վածների ազնիվ, բայց և միամիտ ու անհեռատես հոգիները, ու մինչ այսօր էլ 
ընդամենը արժանացել է ժամանակ առ ժամանակ հանդես եկող մեր հրա-

պարախոսական դիմակայության հատուկենտ ընդվզումներին: 
Սակայն կարծես թե սա էլ է քիչ... 
Ու այսօր էլ նույն օտարածին ու հայրենամերժական տարրերը, գոնե 

առավել տեսանելի ոլորտներում, գլխավորապես օտարաշունչ ու օտարաձև 
երաժշտության, պարերի ու հագուստների տեսքով ու հարձակողական 
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ներխուժումով կրկին ու կրկին փորձում են գրավել ազգային ճաշակն ու 
խիղճը ձևավորող ու խորհրդանշող հայրենական նրբին բարձունքը: 

Այս վերջին հանգամանքն էլ ազգային ու ավանդական մշակութային 
արժեքների գնահատման չափանիշների կտրուկ փոփոխման պայմաններում 
տակավին կանխորոշում է հայրենամերժական երևույթների նկատմամբ 
նախընտրելի կողմնորոշումները ուսանողության առավել մոլորյալ զանգվա-

ծում ու օտարախառն լեզվա-երգա-պարա-հագուստային ոլորտից ածանցյալ 
սահքով տեղափոխվում է ոչ պակաս օտարատենչ հոգևոր ու մարմնական 
արտագաղթի ոլորտները, որն արդեն անմիջականորեն է սպառնում ազգի 
յուր տեսակի լինելիությանն ու երկրի անվտանգությանը: 

Նման առարկայական միջավայրում ամենօրյա շփման միջոցով ու 
միմիայն հայոց ավանդական պատմամշակութային արժեքների նկատմամբ՝ 
սկզբում ըստ պատշաճի իմացության ու հիացության, ապա և առաջնության 
ու գերադասելիության խորքային գնահատականների կայուն միտումով է, որ 
կարող է և պիտի որ ձևավորվեն հայրենիքի և Սփյուռքի հայորդիների և՛ 
սկզբնական բարոյա-գեղագիտական ճաշակը, և՛ ազգային խիղճն ու արժա-

նապատվությունը, և՛ արմատական ու նրբին ինչ-ինչ ըմբռնումներն ու կողմ-

նորոշումները: 
Մինչդեռ արդյունքում ձեռք ենք բերում անհամեմատ ավելի շատը՝ 

Նժդեհի բաղձանքը պարունակող ու հսկայական ուժ ու ազդեցություն ունե-

ցող մի կարողություն, նույնն է առողջ ազգային բարոյականով առաջնորդվող 
հայորդիների մի սերունդ, որում ըստ պատժաճի է զորակոչային տարիքի 
ռազմա-հայրենասիրական դաստիարակությունը, որ հետագա կյանքի ըն-

թացքում էլ հուսալի պատնեշ է հայրենամերժական մոլորությունների ու 
վերջինից ածանցյալ՝ օտարամոլ ու տենդային, բազմաբնույթ ու ավերիչ 
երևույթների տարածմանը մեր երկրում: 

«Մեր հասարակությունը 90-ականների սկզբին ազատվեց ԽՍՀՄ-ի գեր-

իշխանությունից և ստացավ անկախություն, բայց այսօր մեր երկիրն ինք-

նակամ գնում է դեպի «եվրամտածելակերպ»: Թվում է, թե մոդայիկ է կըրկ-

նօրինակել եվրոպական երկրներին, բայց սա մի նոր ստկության ձև է, որտեղ 
մենք կարծում ենք, թե ազատության մեջ ենք: Այս ամենն իր բացասական 
ազդեցությունն է թողել հատկապես ուսման բնագավառում: Այսօր ուսանողը 
դասերին ներկա է լինում (ոչ բոլորը, իհարկե) զուտ բացականեր չստանալու 
համար, և շատ քչերն են, որ իրոք ցանկանում են գիտելիք ստանալ: Ուսա-

նողը դասին կարող է ստանալ անբավարար գնահատական, բայց հարցումից 
1 օր առաջ անգիր անելով նյութը՝ ստանա բարձր գնահատական: Արդյուն-

քում ուսանողն ունի պահանջվող առաջադիմություն և զրոյական գիտե-

լիքներ: 
Թեստային համակարգը հնարավորություն է ընձեռում վերհիշել մոռա-

ցած նյութերը՝ ընդամենը թեստեր կարդալով և պատասխանները նայելու 
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միջոցով: Որոշ դեպքերում սա լավ է, որովհետև այդ հուզական վիճակի 
պատճառով որոշ լավ ուսանողներ ընկճվում են և չեն կարողանում ցույց տալ 
իրենց լիարժեք գիտելիքները, իսկ թեստերն օգնում են հաղթահարելու այդ 
խոչընդոտը: Մյուս կողմից սա վատ է, քանի որ թերի գիտելիքով ուսանողը 
կարողանում է կառչել մեկ պատասխանից, որում նա համոզված է և բա-

ցառման սկզբունքով կրկին ճիշտ պատասխանել՝ ստանալով միավորներ և 
մրցելով իրենից ավելի գիտակ ուսանողի հետ: 

Դասախոսը չի կարող թեստային համակարգով ստուգել իրական գի-

տելիքները, որ ունի ուսանողը. դա ևս մեկ բացասական կողմ է: Բանավոր 
քննության ժամանակ դասախոսը հարցադրումների միջոցով կարող է 
ստուգել ուսանողի գիտելիքներն ավելի ընդլայնված կերպով և ավելի լայն 
պատկերացում կազմել ուսանողի գիտելիքների վերաբերյալ: 

Ե՛վ թեստային, և՛ բանավոր քննություններն ունեն իրենց դրական կող-

մերը: Սակայն ուսման մակարդակը բարձրացնելու համար գերադասելի է 
բանավոր քննությունը, որպեսզի ունենանք խելացի բժիշկներ, այլ ոչ թե...»: 

2014թ., Ռուբեն Թորոսյան, 124 խումբ 
«Իմ կարծիքով լավ մասնագետ, առավել ևս, լավ բժիշկ լինելու համար 

անհրաժեշտ են խորը գիտելիքներ, իսկ դրանք ստանալու և յուրացնելու 
համար պետք է սովորել: Իսկ սովորել քննություններից կամ հարցումներից 
մի քանի օր առաջ, ինձ թվում է՝ սխալ է: Պետք է սովորել ողջ տարվա ընթաց-

քում և (դա պետք է հաշվի առնվի) հանձնել քննությունները դրա հիման վրա: 
Ընթացիկ հարցումների իրականացումը թեստային համակարգով այդքան էլ 
ճիշտ չէ: Կան առարկաներ, որոնք առաջին կուրսում անցնում ենք ուղղակի 
բարձր զարգացվածություն, էթիկա և ինտելեկտ ձևավորելու համար, այ-

սինքն՝ որպեսզի ապահովենք «բժիշկը՝ որպես ինտելեկտուալ ու զարգացվա-

ծության բարձր մակարդակ ունեցող մասնագետ» կոչումը: Եվ նմանատիպ 
առարկաներից քննությունը թեստերի միջոցով անցկացնելը սխալ է: Կար-

ծում եմ՝ թեստերի փոխարեն եթե լինեն քննարկումներ ու բանավեճեր, ավելի 
արդյունավետ կլինի մեզ համար, իսկ ստացած գիտելիքներն ավելի երկար 
կմնան ու կտպավորվեն մեր հիշողության մեջ: 

«Սովորի՛ր ուրիշների սխալների վրա»՝ մենք անգամ մեր սխալները 
տեսնելու հնարավորություն չունենք: Պետք է համախմբվել ու գտնել ավելի 
արդյունավետ եղանակ: 

Բժիշկ լինելը հեշտ չէ, այն ամեն մարդու հասու չէ: Լավ մասնագետ լի-

նելու համար անհրաժեշտ են հստակ գիտելիքներ, այլ ոչ թե ինչ-որ «X» նշան 
ու վանդակներ... 

Ցանկանում եմ նշել, որ բժիշկները պետք է կարողանան խոսել և շփվել 
հիվանդների հետ, այլ ոչ թե նրանց առջև դնել հարցերով լի թուղթ, տալ գրիչ 
և ասել՝ նշե՛ք, կնայեմ: Դա վերացնելու համար ուսանողներին պետք է տալ 
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խմբային, նաև ինքնուրույն աշխատանքներ և դրանք ստուգել բանավոր 
քննությունների միջոցով: 

Դրական, շատ օգտակար և ճիշտ եմ համարում բիոէթիկայի որոշ թե-

մաներ թատերական ներկայացումների միջոցով յուրացնելը: 
Եվ վերջապես, բժիշկ լինել, չի նշանակում պարզապես ընդունվել հա-

մալսարան, սովորել գնահատական ստանալու համար, որ իրականանա 
ծնողների բաղձալի երազանքը, այլ պետք է լինել մասնագետ՝ սովորել, սո-

վորել ու սովորել, գիտակցելով ապագա մասնագիտության ողջ լրջությունն 
ու ծանրությունը»:     

2014թ., Նունե Մովսիսյան, 124 խումբ 
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Одна из самых обсуждаемых  тем  сегодня, это обеспечение качества образования. 

Для удовлетворения потребностей всех стейкхолдеров, вовлеченных в процесс 
образования, в этой сфере проводятся беспрецендентные реформы. На даннoм  этапе 
реформ осуществляется переход с модели учитель-центрированного обучения к 
студенто-центрированному обучению, в которой студенту отводится более значимая 
роль.  Для этой модели важное значение имеет создание конечных результатов обучения 
модулей, которые должны быть изложенны четко и быть измеримыми, описывая те 
конкретные  знания и навыки, которые должен проявить студент после окончания курса.  
Правильно сформулированные результаты обучения могут служить основой для 
создания наиболее эффективных учебных программ.  
 

MODULE LEARNING OUTCOMES AS AN IMPOPTANT COMPONENT OF 
SYLLABUS 
1Yenokyan B. J., 2Shahverdyan N. B., 3Yesayan L.K. 
1YSMU, Faculty of Pharmacy 
2YSMU, Faculty of General medicine 
3YSMU, Faculty of Stomatology 
 

 
 

One of the most debated topics today is the quality assurance in education. To meet the 
needs of all stakeholders involved in the education process unprecedented reforms are being 
carried out in this area. On this stage of the reforms the transition from the teacher-centered 
model of education to the students-centered learning is conducted, in which the student plays a 
more significant role.  Creation of  the module learning outcomes which must be stated clearly 
and be measurable,  describing the specific knowledge and skills that students should be able to 
demonstrate on the module successful completion is of crucial importance for this model. 
Properly formulated learning outcomes can serve as basis for creating the most effective 
module programs. 
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Բանալի բառեր` ուսումնական ծրագիր, ուսանողակենտրոն դասավանդում, ուսում-
նառության վերջնարդյունքներ, Բլյումի տաքսոնոմիա 
 

Թեմայի արդիականությունը: Բարձրագույն կրթության որակի ապա-

հովմանը վերաբերող հարցերը վերջին տարիներին ամենաշատն են քննարկ-

վում: Կրթության բնագավառում այժմ կատարվող և ակնկալվող աննախա-

դեպ բարեփոխումների հարցը ակտիվորեն քննարկվում է ոչ միայն մեր հան-

րապետությունում և տարածաշրջանում, այլև ամբողջ աշխարհում: Կրթա-

կան ծրագրերի, ուսումնառության մեթոդների վերանայման և փոփոխման 
անհրաժեշտությունը եվրոպական կրթական համակարգում առաջացել էր 
դեռևս սրանից մոտ երեսուն տարի առաջ: Դրա պատճառներից էին բարձր 
մրցակցությունը և աշխատաշուկայի փոփոխվող պահանջները: Կրթական 
համակարգի վրա հասարակության կողմից ավելանում էին ճնշումները 
աշխատանքային շուկայի պահանջները բավարարելու առումով: Աշխա-

տաշուկան դժգոհում էր կրթության և գործարար հանրության միջև կապի 
բացակայությունից, համապատասխան որակավորմամբ շրջանավարտների 
թվի անբավարարությունից: Պահանջվում էր, որ շրջանավարտները հնարա-

վորինս արագ ձեռք բերեն աշխատաշուկայի կարիքները բավարարող կարո-

ղություններ և հմտություններ: Ահա այդ պատճառով էլ եվրոպական կրթա-

կան համակարգում դեռևս 1970-ականներին քննարկման նյութ էր դարձել, 
այսպես կոչված, պահանջարկի բավարարմանն ուղղված ուսուցման մոդելի 
(supply-oriented teaching model) ներդրման հարցը: Այդպիսի մոդելը ենթադրում 
էր ինչպես դասավանդման և ուսումնառության մեթոդների արդյունավե-

տության բարձրացում, այնպես էլ կրթական և առարկայական ծրագրերի, 
ուսումնական պլանների վերանայում՝ դրանց հիմքում դնելով ուսումնա-

ռության վերջնարդյունքները [3]: Բնականաբար նմանատիպ խնդիրներ կան 
նաև մեր հանրապետությունում, մասնավորապես բարձրագույն բժշկական 
կրթական համակարգում: Ընդառաջ գնալով վերոնշյալ մարտահրավերնե-

րին՝ ԵՊԲՀ-ն որդեգրել է մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի մշտա-

դիտարկման, արդյունավետության գնահատման, բարելավման քաղաքա-

կանություն, որի հիմնական նպատակը առողջապահության համակարգի 
որակյալ մասնագետների ուսուցման և կատարելագործման ապահովումն է: 
Միևնույն ժամանակ համալսարանում գործող կրթական ծրագրերը եվրո-

պական կրթական չափանշներին համապատասխանեցնելը կնպաստի եվրո-

պական կրթական տարածք լիարժեք ինտեգրվելուն, որն էլ իր հերթին 
կնպաստի մեր ուսանողների և դասախոսների տեղաշարժության ապահով-

մանը, ինչպես նաև տրվող դիպլոմի մրցունակության բարձրացմանը: Այս 
նպատակով կատարվում են և կատարվելու են բազմաթիվ փոփոխություն-

ներ`պայմանավորված դասավանդման և ուսումնառության, ուսանողների 
գնահատման եղանակներով: Անհրաժեշտ է վերանայել և փոփոխել նաև 
մասնագիտական կրթական ծրագրերը, ուսումնական պլանները և ծրագ-
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րերը: Դա չափազանց պատասխանատու գործ է. պահանջում է լուրջ, համա-

կարգված մոտեցում` հիմնվելով գործող ծրագրերի վրա, իհարկե, հաշվի 
առնելով նաև նոր իրողությունները, որոնք պայմանավորված են դասախո-

սակենտրոն ուսուցման մոդելից ուսանողակենտրոն մոդելին անցմամբ: Սա 
երկարատև գործընթաց է և պահանջում է ուսանողակենտրոն կրթական 
մշակույթի ձևավորում, որի առաջնահերթ պայմաններից է ակնկալվող 
ուսումնառության վերջնարդյունքների հստակ ցանկի մշակումը: 

Նպատակը և խնդիրները: Մեր նպատակն է պարզաբանել դասըն-

թացների ուսումնառության վերջնարդյունքների ձևակերպման սկզբունք-

ները, որոնք ճիշտ կիրառելու դեպքում կարելի է ստանալ ուսումնառության 
հստակ վերջնարդյունքներ, որոնք էլ կարող են հիմք դառնալ կրթական և 
առարկայական ծրագրեր մշակելու համար: Այդ իմաստով կարևորվում է ոչ 
միայն ուսումնառության վերջնարդյունքների բովանդակային ճիշտ ներ-

կայացումը, այլև դրանց ճիշտ ձևակերպումը: Ծրագրերի ստեղծման համար 
ձևակերպման ճշտությունը գուցե և այդքան մեծ նշանակություն չունի, 
սակայն չպետք է մոռանալ, որ ուսումնառության վերջնարդյունքների վրա է 
հենվում նաև ուսանողների գիտելիքների գնահատման գործընթացը, որը, 
անկասկած, պահանջում է ավելի հստակ մոտեցումներ և ձևակերպումներ:  

Արդյունքները և քննարկումը: Կարելի է փաստել, որ ընդհանուր 
առմամբ ԵՊԲՀ-ի մասնագիտությունների կրթական ծրագրերը համահունչ 
են համալսարանի առաքելությանը, ձևակերպված են ըստ ակնկալվող 
ուսումնառության վերջնարդյունքների, որոնք էլ համապատասխանում են 
մասնագիտական որակավորումների պահանջներին: Սակայն գաղտնիք չէ, 
որ անհրաժեշտ է վերանայել և փոփոխել գործող ծրագրերը, որը և կատար-

վում է ներկայումս: Իրականացվում են փոփոխություններ ուսումնական 
պլաններում և առարկայական ուսումնական ծրագրերում: Այս տեսանկյու-

նից կարևորվում է դասընթացների և դրանց բաղադրիչների ուսումնառու-

թյան վերջնարդյունքների հստակ ցանկի մշակումը, որոնք կարող են հիմք 
դառնալ ուսումնական ծրագրերը վերափոխելու, ինչպես նաև ուսանողների 
գիտելիքները և կարողությունները գնահատելու համար [6]: 

Որո՞նք են դասընթացների ուսումնառության վերջնարդյունքները, 
ի՞նչ սկզբունքներով և ի՞նչ ձևակերպումներով են դրանք կազմվում: 
  Մասնագիտական գրականության մեջ կիրառվում են ուսումնառութ-

յան վերջնարդյունքների բազմաթիվ սահմանումներ, սակայն դրանք, ըստ 
էության, միմյանցից քիչ են տարբերվում: Առավելապես ընդունվում է հե-

տևյալ սահմանումը. 
Ուսումնառության վերջնարդյունքները պնդումներ են, թե ինչ պետք է 

իմանա, հասկանա և կարողանա սովորողը ուսումնառության գործընթացը 
հաջողությամբ ավարտելիս: Դրանք սահմանվում են նաև հետևյալ եզրույթ-

ներով` գիտելիք, կարողություններ և հմտություններ [5]: Ուսումնառության 
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գործընթացը դասախոսությունն է, դասընթացը կամ կրթական ծրագիրը: Այս 
հոդվածում մենք կքննարկենք դասընթացների ուսումնառության վերջնարդ-

յունքները: 
Ուսումնառության վերջնարդյունքների շարադրումը նախ և առաջ 

ուղեցույց է սովորողների համար: Դրանց ծանոթանալով` ուսանողի համար 
պարզ է դառնում, թե ինչ է նրանցից սպասվում դասընթացի ավարտին, ինչ է 
պետք հատկապես սովորել, ինչպես է անհրաժեշտ պլանավորել ուսումնա-

կան ժամանակը, ինչպիսի հաջողությունների ինքը կարող է հասնել ուսում-

նառության ավարտին և ինչպես կարող է ցուցադրել իր ձեռք բերած գիտելիք-

ները և ունակությունները: Այն ուղեցույց է նաև դասավանդողների համար, 
հնարավորություն է տալիս մեթոդապես ճիշտ ընտրելու ուսումնառության 
ակնկալվող վերջնարդյունքներին համապատասխանող ուսուցման և գնա-

հատման ռազմավարությունը: Հաշվի առնելով վերոնշյալը` դասավանդող 
ամբիոնը ընտրում է նաև դասավանդման մարտավարությունը` տեխնոլո-

գիան` անհրաժեշտության դեպքում պարզաբանելով, թե որ կարողություննե-

րի զարգացման համար է կիրառվում տվյալ ուսուցման մեթոդը: Ուսումնա-

ռության վերջնարդյունքների հիման վրա մշակվում են նաև ուսանողների 
գիտելիքների և կարողությունների ճշգրիտ գնահատման եղանակները [1]: 

Ուսումնառության վերջնարդյունքները նաև կրթական և առարկայա-

կան ծրագրերի մշտադիտարկման ուղեցույց են: Օրինակ` ստուգելով յուրա-

քանչյուր վերջնարդյունքի յուրացման մակարդակը բոլոր ուսանողների 
շրջանում՝ կարելի է գնահատել դասընթացի կամ կոնկրետ բաղադրիչի արդ-

յունավետությունը և ուսումնական ծրագրում կամ դասավանդման եղանակ-

ներում համապատասխան փոփոխություններ իրականացնել՝ բարելավելու 
նպատակով: 

Դասընթացի ուսումնառության վերջնարդյունքները պետք է սահման-

վեն հնարավորինս հստակ և չափելի` նկարագրելով այն կոնկրետ գիտելիք-

ները, ունակությունները և հմտությունները, որոնք ուսանողը պետք է կա-

րողանա դրսևորել դասընթացի ավարտին: Այս ձևակերպումները պետք է 
դասակարգել` ըստ տեսական գիտելիքների և գործնական ունակություն-

ների: Չափելի ուսումնառության վերջնարդյունքներ գրելիս անհրաժեշտ է 
կենտրոնանալ ուսանողի վրա` հիշելով, որ ավելի կարևոր է պարզել, թե ինչ 
կարող է ցուցադրել ուսանողը, ոչ թե այն, թե ինչ է դասավանդել դասախոսը: 
Օրինակ` դասընթացների վերջնարդյունքների շարադրումը կարելի է սկսել 
հետևյալ բառերով. «Հաջողությամբ ավարտելով դասընթացը` ուսանողը 
պետք է կարողանա…», այնուհետև պետք է օգտագործել պարզ, բնորոշ գոր-

ծողություն ցույց տվող բայեր` հնարավորության դեպքում խուսափելով այն-

պիսի բառերից, ինչպիսիք են «հասկանալ», «պատկերացնել», «իմանալ»: Այս 
բառերն անորոշություն են ստեղծում նաև ուսանողին գնահատելու առումով, 
որովհետև երբ գրվում է, թե ուսանողը պետք է «իմանա» կամ «հասկանա», 
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ուսանողների համար նույնպես ընկալելի չէ դասընթացը հաջող ավարտելու 
համար անհրաժեշտ գիտելիքների ծավալը կամ հասկանալու մակարդակը, 
աստիճանը: Մինչդեռ պետք է պարզել, թե ուսանողը ինչ կարող է և ինչ պետք 
է անի ցուցադրելու իր ձեռք բերած գիտելիքները և կարողությունները: 
Ուսուցման տարբեր մակարդակներ ցուցադրելու համար տարբեր բառեր են 
օգտագործվում: Այսպես` ներածական բաժնում, որտեղ ավելի շատ 
տեղեկություններ են հաղորդվում, կամ զարգացվում են ուսանողի 
հիմնարար գիտելիքները, վերջնարդյունքները շարադրելու համար կարող են 
կիրառվել թվարկել, անվանել, ցույց տալ և այլ բառեր [4]: Վերջնարդյունք-

ները ճիշտ ձևակերպելու առումով օգտակար է նաև Բլյումի տաքսոնոմիան 
[2]: Այն առաջարկվել է 1956 թվականին: Առարկայական ծրագրերը և դրանց 
գնահատումը մասնավորապես քննությունների առումով դասավանդողների 
միջև փոխըմբռնումն ու հաղորդակցությունը բարելավելու նպատակով մի 
խումբ գիտնականներ ամերիկացի հոգեբան Բենջամին Բլյումի 
ղեկավարությամբ դասակարգել են կրթական վերջնարդյունքները և դրանք 
ճիշտ ձևակերպելու համար առաջարկել են կիրառել համապատասխան 
բայեր, որը ներկայացված է աղյուսակում: 

Բլյումի տաքսոնոմիան 
Ուսումնական մակարդակների 

նպատակները 
Նկարագրող 

բառեր 

Գնահատում 
Գիտելիքի 

մասին դատողություններ անել 

մեկնաբանել, հիմնավորել, որոշել, քննադատել, 
դատողություն անել, լուծել, արժևորել, 

գնահատել 
Համադրում 
Ստեղծել նոր 

գաղափարներ կամ առարկաներ 

առաջադրել թեզ, կանխատեսել, ստեղծել, 
արտադրել, ձևափոխել, ընդլայնել, նախագծել, 
ձևակերպել, մշակել, կառուցել, համադրել 

Վերլուծություն 
Տեղեկատվությունը 
մասերի բաժանել 

ուսումնասիրել, միավորել, տարանջատել, 
դասակարգել, հայտնաբերել, զննել, 

տարբերակել, մասերի բաժանել, ընդհանրացնել, 
համեմատել, վերլուծել 

Կիրառություն 
Տեղեկատվությունը 

գործածել, գործադրել, կիրառել 

փորձել, կառուցել դիագրամ, կատարել, 
գրաֆիկներ կառուցել, գործողությունների 
վերածել, կառուցել, զեկուցել, կիրառել, 

կիրառական համեմատություն անցկացնել, 
կիրառությունից հետևություն անել, 

տարրերը իրար համադրել, հարմարեցնել 
Ընկալում 

Տեղեկատվությունը 
հասկանալ 

հանրագումարի բերել, համեմատել, փորձարկել, 
զուգահեռներ անցկացնել, ցուցադրել, բացատրել, 

վերաձևակերպել, քննարկել 
Գիտելիք 

Տեղեկատվությունը 
գտնել կամ հիշել 

պատմել, ցուցադրել, թվարկել, տեղադրել, 
կրկնել, սահմանել, բացատրել, քննել, մտաբերել, 

անվանել, ցույց տալ 
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Ուսումնառության վերջնարդյունքները դասընթացը հաջողությամբ 

ավարտած ուսանողին ներկայացվող նվազագույն պահանջներն են, իսկ 
ուսանողի փաստացի առաջընթացը որոշվում է գնահատումով, որում և կա-

րևորվում են գնահատման եղանակը և չափանիշը: Ուսանողների գնահատ-

ման եղանակները սերտորեն առնչվում են ուսումնառության վերջնարդ-

յունքներին և առանձին քննարկման թեմա կարող են լինել, սակայն պարզ է, 
որ ճիշտ կազմված ուսումնական ծրագրում ուսումնառության վերջնարդ-

յունքների և դասընթացի գնահատման մեթոդների միջև եղած կապը հստակ 
է արտահայտված:  

Ուսումնառության վերջնարդյունքների, դրանց ձևակերպման, դրան-

ցից բխող գնահատման եղանակների ընտրության և ուսումնական ծրագ-

րերին առնչվող հարցերը լայնորեն մեկնաբանվում են հայրենական և ավելի 
շատ՝ արտասահմանցի մասնագետների կողմից, ստեղծված են բազմաթիվ 
ուղեցույցներ: Կարծում ենք, որ մեր համալսարանում նորացվող ուսումնա-

կան ծրագրերը նույնպես պետք է կազմվեն` համաձայն ուսումնառության 
վերջնարդյունքների: Այդ առումով միանգամայն տեղին և ժամանակին 
կլիներ յուրաքանչյուր կրթական ծրագրի համապատասխան ուղեցույցի 
ստեղծումը, որում կպարզաբանվեին ուսումնառության վերջնարդյունքների 
և ծրագրերի կազմման սկզբունքները կոնկրետ օրինակներով:  
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ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՆՈՐ ՄԵԹՈԴՆԵՐ ԵՎ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՄԲ 
ՄԱԳԻՍՏՐՈՍՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏԱՄԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ 

 

Ա.Է. ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ, Ա.Կ. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ, Գ.Հ. ՍԱԿԱՆՅԱՆ,  
Ս.Ա. ԱԶՆԱՈՒՐՅԱՆ, Ռ.Ռ. ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ, Ա.Մ. ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ,  

Հ.Ա. ՎԱՐՈՒԺԱՆՅԱՆ, Ջ.Մ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
 

ԵՊԲՀ, Հանրային առողջության և առոջապահության ամբիոն 
 

НОВЫЕ МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ В РАМКАХ 
ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
“ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ”  
А.Э. Тадевосян, А.К. Айрапетян, Г.Г. Саканян, С.А. Азнаурян, Р.Р. Сукиасян, 
А.М. Маркосян, А.А. Варужанян, Дж. М. Арутюнян 
ЕГМУ, Кафедра Общественного здоровья и здравоохранения 

 

 
В 2010-2013гг. кафедра в рамках гранта «Магистерские программы в области 

общественного здоровья и социальных служб» финансируемого программой ТЕМПУС 
Евросоюза разрабатывала новые учебные программы по целому ряду предметов. Были 
разработары и внедрены целый ряд совершенно новых предметов, а все модули, которые 
преподавались на кафедре ранее, были коренным образом переработаны не только содер-
жательно, но и методически. Известно, что в магистратуре студент должен получить больше 
практических знаний и навыков, нежели теоретических знаний. Наличие соответствующего 
оборудования позволило перевести обучение в плоскость практики. Так преподавание,  
промежуточное тестирование и экзамен предметов «управление базами данных» и «биоста-
тистика» полностью проводится с использованием компъютеров. Студенты разрабатывают 
реальный проект информационно-пропагандистской кампании по укреплению здоровья, 
подают заявку на получение гранта для финансового обеспечения проекта и проводят встречу 
– лекцию, дискуссию с реальной аудиторией. Для подготовки кампании кафедра обеспечивает 
студентов видеотехникой, компьютерами с соответствующими программами, свободным 
доступом к интернету. Оценивается как проект, подготовленные постеры, буклеты, презен-
тация, так и качество выступления, поведение на сцене, умение установить контакт с ауди-
торией, вербальная и невербальная речь. надо отметить отсутствие критического мышления у 
студентов и умения анализировать и излагать свои мысли. 

 

WAYS OF UNDERGRADUATE EDUCATIONAL PROCESS IMPROVEMENT  
AT THE DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH AND HEALTH CARE 

 

A.E. Tadevosyan, A.K.Hayrapetyan, G.G. Sakanyan, S.A. Aznauryan,  
R.R. Suqiasyan, A.M. Markosyan, H.A. Varuzhanyan, J.M. Harutyunyan 
YSMU, Department of Public Health and Health Care   

 

 
In 2010-2013 the department has developed several courses within the frameworks of 

EU Tempus program “Masters’ programmes in public health and social work”. Completely new 
modules were developed and implemented, and the existing courses were revised both in 
content and  methodology, so that the students get more practical knowledge and skills. And 
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this was achieved by having the necessary technologies available for students at the department. 
For instance, teaching and assessment of “Database management” and “Biostatistics courses” 
are carried out in computer-based way. During some other courses the students develop their 
own real campaign on health promotion, apply for a grant for financial assistance of the project 
and conduct meetings, lectures and discussions with real auditorium. For these campaign the 
department provides students with video cameras, computers with necessary software  and 
internet access. The project, posters, printed materials, as well as presentation skills, verbal and 
non-verbal communication, as well as contact with auditorium is assessed during the exam. 
However, it has to be noted, that students are lack of basic skills of computer literacy, critical 
thinking and expression. 

 
 
Բանալի բառեր՝  հանրային առողջապահություն, մագիստրատուրա, դասավանդ-

ման նոր առարկաներ, սեփական փորձի վրա հիմնված ուսուցում, գիտելիքների և 
հմտությունների գնահատման նոր մեթոդներ 

 

1999թ. ստորագրվեց Բոլոնիայի հռչակագիրը, որի նպատակն էր 
ստեղծել եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածք (ԵԲԿՏ) (European 
Higher Education Area) [2]: 2004թ. ստորագրելով Բոլոնիայի հռչակագիրը և 
ներդնելով երկաստիճան համակարգը նաև բարձրագույն բժշկական կրթութ-

յան ոլորտում` Հայաստանի Հանրապետության բժշկական կրթության հա-

մակարգը կանգնեց այնպիսի բարեփոխումների իրականացման առաջ, 
որոնք պետք է ապահովեին դեպի եվրոպական բարձրագույն կրթության 
տարածք նրա ինտեգրումը: Այդ բարեփոխումներն անհրաժեշտ էին բժշկա-

կան կրթության ինչպես ուսումնական գործընթացը կազմակերպելու և գի-

տելիքները պարբերաբար ատեստավորելու գործընթացում, այնպես էլ աշ-

խատանքային շուկան ուսումնասիրելու ոլորտում: Այս բարեփոխումները 
պետք է ներառեին նաև մասնագիտական չափորոշիչների, ուսումնական 
պլանների և ծրագրերի վերանայում, գիտելիքների գնահատման նոր համա-

կարգի մշակում և կրեդիտային համակարգի ներդրում [1]: 
Կարևորելով բժշկական բարձրագույն կրթության և առողջապահու-

թյան շուկայի ժամանակակից միտումները, բուհի կրթական ծրագրերի մի-

ջազգայնացման ու հանրային առողջության և առողջապահության դերն ու 
նշանակությունը՝ արդի էր դարձել վերանայել հանրային առողջապահութ-

յան մասնագետների պատրաստման գործող ծրագրերը և ներդրնել նոր 
ծրագիր, որը կբավարարեր աշխատաշուկայի պահանջները և կհամապա-

տասխաներ միջազգային չափանիշներին և չափորոշիչներին: 
2010-2013թթ. ԵՊԲՀ հանրային առողջության և առողջապահության 

ամբիոնն ընդգրկվեց Եվրամիության Տեմպուս ծրագրի կողմից ֆինանսա-

վորվող «Հանրային առողջության և սոցիալական ծառայության մագիստրո-

սական ծրագրեր» դրամաշնորհում, որի շրջանակներում մշակվեցին մի 
շարք նոր առարկաների կրթական ծրագրեր: 2011թ. ԵՊԲՀ-ում հիմնադրվեց 
հանրային առողջության ֆակուլտետը, որը հանդես եկավ որպես նոր ծրագ-

րերի և կրթական մոտեցումների փորձարկման հարթակ: Դա պայմանավոր-
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ված էր մի շարք պատճառներով և ստեղծված իրավիճակով: Նախ և առաջ 
ուսանողների առաջին խումբը փոքրաթիվ էր՝ ընդամենը հինգ ուսանող, 
երկրորդ՝ «նոր» ֆակուլտետն ու «նոր» մասնագիտությունը փորձարկումնե-

րի իրավունք էին ստանում. ուսանողներն իրենք իսկ պատրաստակամ վե-

րաբերմունք էին ցուցաբերում դրան: Երրորդ՝ զուգահեռ իրականացվող Տեմ-

պուսի ծրագիրը ստեղծել էր տեխնիկական վերազննման և ուսումնական 
գործընթացի նոր մոտեցումների ապահովման, ինչպես նաև եվրոպացի 
գործընկերների հետ ընթացիկ խորհրդատվությունների հնարավորություն: 
Եվ վերջապես չափազանց կարևոր էր համալսարանի ղեկավարության և 
նորաստեղծ դեկանատի աջակցությունը: 

Մշակվեցին և ներդրվեցին մի շարք նոր առարկաներ, իսկ ամբիոնում 
դասավանդվող բոլոր մոդուլներն արմատապես փոփոխվեցին ինչպես բո-

վանդակությամբ, այնպես էլ մեթոդաբանությամբ: Հայտնի է, որ մագիստ-

րատուրայում ուսանողը պետք է առավելապես ստանա գործնական գի-

տելիքներ և հմտություններ, քան տեսական գիտելիքներ: Համապատասխան 
սարքավորումների առկայությունը հնարավորություն տվեց ապահովելու 
դասավանդման գործնական մասը: Այսպես՝ «Տվյալների բազայի կառավա-

րում» և «Կենսավիճակագրություն» առարկաների դասավանդումն ամբող-

ջապես իրականացվում է համակարգիչներով: «Տվյալների բազայի կառա-

վարում» առարկայի ցիկլային պարապմունքների ամբողջ երկու շաբաթվա 
համար ուսանողին տրվում է դյուրակիր համակարգիչ, որտեղ նա ստեղծում 
է իր իսկ կողմից մշակված հարցաշարի հիման վրա տվյալների բազա MS 
Excel, MS Access և SPSS ծրագրերում, իրականացնում է փոքր հետազոտութ-

յուն (սովորաբար հարցում ուսանողների կամ հարևանների շրջանում)՝ հա-

վաքված տվյալները անցկացնելով բազայի մեջ: Այս փուլում ուսանողը սովո-

րում է կառուցել տվյալների բազա, հասկանալ փոփոխականների և չափման 
սանդղակների տեսակներն ու յուրահատկությունները, կատարել հաշվարկ-

ներ, կառուցել գրաֆիկներ նշված ծրագրային փաթեթներում: Միջանկյալ 
թեստավորումն ու քննությունը նույնպես իրականացվում են համակար-

գիչներով. ուսանողներին առաջադրվում է 50 կամ 100 րոպեում ստեղծել MS 
Access-ում և SPSS-ում տվյալների բազայի մակետներ, տրված բազաներում 
իրականացնել տարբեր գործողություններ՝ խմբավորում, զտում, հարցում-

ների ձևակերպում, կառուցել աղյուսակներ և գրաֆիկներ MS Excel ծրագրում 
և այլն: Պետք է նշել, որ վերոնշյալ առաջադրանքների կատարման հիմնա-

կան խոչընդոտը եղավ ուսանողների համակարգչային գիտելիքների ոչ 
պատշաճ մակարդակը, և անհրաժեշտություն առաջացավ գրեթե ամբողջա-

պես վերակառուցելու սկզբնական ծրագիրը և դասավանդման գործընթացը 
սկսելու Microsoft Office-ի հիմունքներից: 

«Կենսավիճակագրության հիմունքներ» և «Բժշկական վիճակագրու-

թյուն» մոդուլները հաջորդում են «Տվյալների բազայի կառավարում» մոդու-
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լին, որը նպաստում է կրթության շարունակականությանը և համակարգչա-

յին հմտությունների ամրապնդմանը. ուսանողներն ուսումնասիրում են կեն-

սավիճակագրության հիմունքները, իսկ գործնական հաշվարկներն իրակա-

նացնում Excel և SPSS ծրագրերով: Միջանկյալ թեստավորումն իրակա-

նացվում է համակարգիչների միջոցով, իսկ քննությունը բաղկացած է երկու 
մասից. նախ և առաջ թեստավորմամբ գնահատվում են ուսանողների տեսա-

կան գիտելիքները, այնուհետև տրվում են համակարգչային առաջադրանք-

ներ, որոնց կատարումը նախատեսում է ուսանողի կողմից համապատաս-

խան վիճակագրական թեստի ինքնուրույն ընտրությունն ու կիրառումը և 
ստացված արդյունքների ճիշտ գնահատումը: Մեր կարծիքով գիտելիքների 
գնահատման այս մեթոդը, ավելի արդյունավետ լինելով թեստային գրավորի 
համեմատ, հնարավորություն է տալիս միաժամանակ գնահատելու ինչպես 
ուսանողների կողմից յուրացված գիտելիքների աստիճանը, այնպես էլ 
գործնականում դրանց կիրառման հմտությունները:  

Նոր մոդուլ դարձավ նաև «Առողջապահության հիմնախնդիրների 
լուծման հարացույցը», որը խիստ կարևոր նշանակություն ունի, քանի որ 
ամփոփում է հանրային առողջապահության հասկացությունների և գործո-

ղությունների մի ամբողջ շարք: Առարկայի նպատակն է սովորեցնել մա-

գիստրոսին բացահայտել հիմնախնդիրը, չափել այն, գնահատել ռիսկի գոր-

ծոնները և մշակել գործողությունների համապատասխան ծրագիր: Հիմնա-

խնդրի ուսումնասիրությունը հնարավորություն է տալիս ուսանողներին ոչ 
միայն ձեռք բերելու գիտելիքներ այն չափելու համար անհրաժեշտ գործիքնե-

րի ստանդարտ հավաքածուի վերաբերյալ (առողջության տարբեր ցուցա-

նիշներ, դեմոգրաֆիկ, սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշներ), այլև նպաստում է 
քննադատական մտածելակերպի ձևավորմանը («սուր աչք»): Այսպես՝ մեծ 
հաջողություն ունի այն մոտեցումը, որի դեպքում ուսանողը տեսնում է 
որևիցե ռիսկային վարքագիծ, գրանցում է այն ֆոտո- և տեսախցիկներով 
(հաճախ նրանք օգտվում են բջջային հեռախոսներից), իսկ գործնական 
պարապմունքներին քննարկվում է, թե ինչն է բուն ռիսկայինը: Առարկան 
ավարտվում է՝ ընտրված առողջապահական հիմնախնդրի լուծման համար 
մշակված ծրագիր ներկայացնելով: Գնահատվում է ինչպես ծրագիրը, այն-

պես էլ ներկայացման որակը: 
Հաջորդ՝ «Առողջության քարոզչություն և խթանում» մոդուլը իր էութ-

յամբ և դասավանդման մեթոդաբանությամբ նման է նախորդին: Ուսանող-

ները մշակում են առողջության ամրապնդմանն ուղղված տեղեկատվական-
խթանիչ քարոզարշավի իրական նախագիծ, որի ֆինանսավորման համար 
(տպագրական ծախսեր, մոնտաժային աշխատանքներ) դիմում են դրամա-

շնորհի և անցկացնում հանդիպումներ (դասախոսություն, երկխոսություն) 
իրական լսարանների հետ: Օրինակ՝ դպրոցներում իրականացվել են հակա-

ծխախոտային միջոցառումներ, անցկացվել են նաև միջոցառումներ ուսանո-
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ղուհիների շրջանում կրծքագեղձի քաղցկեղը կանխարգելելու և վաղաժամ 
հայտնաբերելու, քնի խանգարումները կանխարգելելու ուղղությամբ և այլ: 
Միջոցառումներ կազմակերպելու համար ամբիոնն ուսանողներին տրամադ-

րում է տեսախցիկներ, համապատասխան ծրագրերով համակարգիչներ, ին-

տերնետային կապից օգտվելու հնարավորություն: Գնահատվում են ինչպես 
նախագիծը, պատրաստված պաստառները, բուկլետները, ներկայացումը, 
այնպես էլ ելույթի որակը, լսարանի հետ շփումը, վերբալ և ոչ վերբալ խոսքը: 

Վերջին երկու մոդուլներից բանավոր քննության ժամանակ նկատվել 
է, որ խնդիրն ու բարդությունը ուսանողների կողմից մտքերը ձևակերպելու և 
արտահայտելու առումով բարդ են եղել և բեմական վարքագծի հմտություն-

ները գրեթե բացակայում են: Ուսանողների կողմից հանձնած նախագծերում 
պատշաճ ներկայացրած տեքստի շարադրանքը և բուկլետներում ներառված 
պատկերավոր նյութը կորցնում են համոզիչ լինելը մագիստրանտների բա-

նավոր խոսքում: Մինչդեռ բուժման մեջ «խոսքն» ունի շատ կարևոր դեր, և 
պատահական չէ, որ արևմտյան բժշկական դպրոցներում առանձնահատուկ 
ուշադրություն է դարձվում ուսանողների կողմից հաղորդակցման ունա-

կությունների ձեռքբերմանը՝ զեկուցումները ներկայացնելու, հիվանդների և 
նրանց ընտանիքների հետ շփվելուն, հիվանդներին կրթելու հմտություն-

ներին, որոնք դասավանդվում են, իսկ այնուհետև գնահատվում: 
«Առողջապահության քաղաքականություն» մոդուլը նվիրված է առող-

ջապահության ոլորտում քաղաքականության առանձնահատկությունների 
ուսումնասիրմանը, քաղաքական և սոցիալական գերակայությունների որոշ-

մանը, սոցիալական նշանակություն ունեցող ոլորտների քաղաքականու-

թյան մշակմանը՝ մոր և մանկան առողջության պահպանմանը, ծնելիու-
թյանը, ծխելու և ալկոհոլի չարաշահման դեմ պայքարին և այլն: Մոդուլն 
ավարտվում է ուսանողի ընտրությամբ որևէ երկրում առողջապահության 
քաղաքականության գրավոր քննադատական վերլուծությամբ: Աշխատանքի 
ծավալը սահմանափակվում է 10-12 էջով: Ինչպես նախորդ, տվյալ դեպքում 
նույնպես մտահոգիչ է ուսանողների շրջանում քննադատական մտածելա-

կերպի, վերլուծական և մտքերի արտահայտման հմտությունների բացա-

կայությունը: Եթե նույնիսկ աշխատանքները գերազանցում են տրված ծա-

վալի պահանջը, միևնույն է, ըստ էության դրանք մեկ կամ լավագույն դեպ-

քում մի քանի հոդվածների թարգմանություն են: Կանխարգելիչ բժշկության 
մասնագետի համար չափազանց կարևոր են գիտական գրականությունից 
օգտվելու և վերլուծելու ունակությունները, տեսնելու նոր մտահղացման 
նախադրյալներն ու «թերի ուսումնասիրվածությունը»: Այս հմտությունները 
պետք է ձեռք բերվեն ուսումնառության ողջ ընթացքում: Ցավոք, ուսանող-

ները այս խնդրին առնչվում են միայն ուսումնառության վերջին տարվա ըն-

թացքում, երբ հիմնականում ձևավորված են ուսումնառության, մտածելա-

կերպի կարծրատիպերը և սկսվում է մասնագետի ձևավորումը: 
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Դասավանդման և ուսանողների գիտելիքների գնահատման նոր 
մեթոդների ներդրման փորձն ամբիոնում հիմնականում կարելի է համարել 
արդյունավետ: Սեփական փորձի վրա հիմնված ուսուցումը («learning by 
doing») չափազանց արդյունավետ եղավ հատկապես առողջապահական 
խնդիրների լուծմանն ուղղված ծրագրերի և առողջության ամրապնդման 
միջոցառումների մշակման առումով: Ինտերակտիվ ուսուցումը, աշխատան-

քի տեսանելի արդյունքը բուկլետներով և տեսահոլովակներով ոգեշնչում են 
ուսանողներին և խթանում ստեղծագործական ակտիվությունը: 

Միևնույն ժամանակ գիտելիքների գնահատման նոր մեթոդները աշ-

խատատար են և շատ ժամանակ են պահանջում քննողից: Չնայած դեկա-

նատի կողմից մշակված գնահատման հատուկ սանդղակի առկայությանը՝ 
այնուհանդերձ գնահատման վերոնշյալ մեթոդները ոչ լրիվ օբյեկտիվ են, 
ենթակա են հոգեհուզական ազդեցությանը, քննող դասախոսի նկատմամբ 
հոգեբանական ճնշմանը: Դրա հետ մեկտեղ այդ մեթոդները հնարավորութ-

յուն են տալիս գնահատելու գիտելիքների յուրացման իրական մակարդակը 
և դրանք գործնականում կիրառելու ունակությունները: 

Մի շարք խնդիրներ և բարդություններ ունեն «արտաքին ծագում»՝ 
պայմանավորված նախորդ տարիների ուսումնառությամբ: Օրինակ՝ ուսա-

նողների համակարգչից գրագիտության անբավարար մակարդակը հնարա-

վոր է բարձրացնել բժշկական ֆիզիկայի ամբիոնում՝ «Ինֆորմատիկա» 
առարկայի դասավանդման ծրագրում ընդգրկելով Microsoft Office-ի հիմնա-

կան ստանդարտ փաթեթները, որը կնպաստի համակարգչով աշխատանքի 
գործնական ունակությունների և հմտությունների ձեռքբերմանը:  

Նույնը կարելի է ասել ուսանողների կողմից գիտական գրականութ-

յան քննադատական վերլուծության և մտքերի շարադրման կարողություն-

ների վերաբերյալ, որը մեր կարծիքով հնարավոր է զարգացնել հումանիտար 
ամբիոններում՝ ուսումնական գործընթացում կիրառելով ռեֆերատների 
մեթոդը և վերլուծական քննարկումները: 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ОБЩЕВОЙСКОВОЙ 
ПОДГОТОВКИ В КОНТЕКСТЕ ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Тумасян Г.М., Гаспарян Г.П., Тамазян О.Ф. 
ЕГМУ, Военно-медицинский факультет,  Цикл общевойсковой подготовки 
 
 

Учитывая высокую ответственность военно-медицинского факультета ЕГМУ им. Гераци в 
сфере подготовки офицерских кадров медицинской службы для ВС РА и приемственность и 
последовательность преподавания военных и военно-медицинских дисциплин, перед циклом 
«Общевойсковой подготовки» поставлена задача дать курсантам глубокие и фундамен-
тальные общевойсковые знания, которые в последствии послужат основой для мативирован-
ного преподавания военно-медицинских дисциплин, в частности ОТМС.  

Принимая во внимание факт недостатка практических навыков у курсантов военно-меди-
цинского факультета, в процессе преподавания общевойсковых дисциплин, необходимо 
особое внимание уделять оперативно-тактической подготовке, полевым занятиям и учениям. 

На наш взгляд необходимо увеличить удельный вес общевойсковых дисциплин в процессе 
подготовки военно-медицинских кадров, что позволит повысить эфективность формирования 
практических навыков у выпускников военно-медицинского факультета ЕГМУ, дать им необ-
ходимые теоретические и практические знания для компетентного выполнения служебных 
обязанностей в последствии. 

 

 

SOME ASPECTS OF TEACHING MILITARY TRAINING IN THE CONTEXT OF 
THE MILITARY MEDICAL EDUCATION 

 

Tumasyan G.M., Gasparyan G.P., Tamazyan H.F. 
YSMU, Faculty of Military Medicine, General Military Training Cycle 
 
 

It is well known, that the combatant value of the Armed Forces is formed in collaboration of high 
professionalism and readiness of each of its components, including the readiness of medical service. 

Taking into consideration the complex and responsible objectives of the Armed Forces of the 
Republic of Armenia, the goal of the military training cycle of the faculty of Military Medicine of 
the YSMU is to give the students and military cadets fundamental and profound military knowledge, 
which will serve as a basis for teaching military medical subjects in future. 

Consequently, all the mentioned above aspects will enable to train competent, qualified, trained 
and skilled military medical personnel for the Armed Forces of the Republic of Armenia with 
fundamental practical knowledge and professional skills. 
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Բանալի բառեր՝  Ընդհանուր զինվորական պատրաստություն, ուսանողներ, կուրսանտներ  

ռազմական գիտելիքներ, կանոնադրություններ, ռազմաբժշկական կադրեր, գործնական 
պարապմունքներ, սեմինար պարապմունքներ, հրամանատար, պետ, ենթակա, զինվորական 
կարգապահություն, զորավարժություններ, անձնակազմ, մարտական իրավիճակ, մարտական 
գործողություն, ռազմահայրենասիրական դաստիրակություն 

 
 

Արդիականությունը:  Հայտնի է, որ զինված ուժերի մարտունակութ-

յունը ձևավորվում է նրա յուրաքանչյուր բաղադրիչի, այդ թվում նաև բժշկա-

կան ծառայության մարտական բարձր պատրաստվածության աստիճանով: 

Հաշվի առնելով ՀՀ ԶՈՒ-ի համար սպայական կադրերի պատրաստ-

ման բարդ ու պատասխանատու խնդիրները՝ ԵՊԲՀ ՌԲՖ համազորային պա-

տրաստության ցիկլից պահանջվում է ԵՊԲՀ ուսանողներին և կուրսանտ-

ներին տալ հիմնավոր և խորացված ռազմական գիտելիքներ, որոնք էլ հետա-

գայում հիմք կհանդիսանան ռազմաբժշկական առարկաների դասավանդ-

ման համար:  

Այսպիսով, այս ամենը հնարավորություն կտա ՀՀ ԶՈՒ-ի համար պատ-

րաստել բանիմաց, որակյալ, տեսական գիտելիքներով և գործնական հըմ-

տություններով օժտված և մասնագիտական բարձր պատրաստվածություն 

ունեցող ռազմաբժշկական կադրեր: 

Նպատակը: Տվյալ աշխատանքի կատարման նպատակն է ուսումնասի-

րել ԵՊԲՀ ուսանողների և կուրսանտների շրջանում ընդհանուր զինվորա-

կան պատրաստությանը վերաբերվող գործնական հմտությունների ձեռք 

բերման, դրանց խելացի և հմուտ կիրառման, տարբեր իրավիճակներում ինք-

նուրույն որոշումների կայացման, ենթակա անձնակազմի և ծառայության 

հմուտ ղեկավարման վերաբերյալ գիտելիքների ձեռքբերման և ամրապընդ-

ման գործընթացը և մշակել դրա վերաբերյալ գիտականորեն հիմնավորված 

նորանոր մեթոդներ: 

Արդյունքները և դրանց քննարկումը: ԵՊԲՀ ՌԲՖ համազորային 

պատրաստության ցիկլում բակալավրիատի ծրագրով դասավանդվում է 

«Ընդհանուր զինվորական պատրաստություն» (ԸԶՊ) առարկան ընդհանուր 

բժշկության, ստոմատոլոգիական, դեղագիտական  և ռազմաբժշկական ֆա-

կուլտետների 1-ին կուրսերում: Կազմակերպվում են նաև առանձին դասըն-

թացներ շարային  ու կրակային պատրաստություն առարկաներից ՌԲՖ բա-

կալավրիատի և մագիստրատուրայի բոլոր կուրսերի կուրսանտների հա-

մար: 

Բացի զինվորական գիտելիքների դասավանդումից, ՀՊ ցիկլի նըպա-

տակն է նաև ուսանողների ու կուրսանտների մեջ ռազմահայրենասիրական 

ոգու դաստիարակումը և ազգային սովորույթների ու բարոյահոգեբանական 

առանձնահատկությունների պահպանումը, որը մեր երկրի անվտանգության 
ապահովման կարևոր բաղադրիչներից մեկն է, հատկապես մեր տարա-

ծաշրջանում: 
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Ելնելով վերը նշվածից՝ դասավանդման ընթացքում կազմակերպվում 

են զրույցներ և փաստավավերագրական ֆիլմերի դիտումներ ՀՀ ԶՈՒ կազ-

մավորման ու կայացման, Հայրենական  Մեծ պատերազմի, Արցախյան հերո-

սամարտի, Հայոց Մեծ Եղեռնի վերաբերյալ թեմաներով: Պարբերաբար կազ-

մակերպվում են այցելություններ Եռաբլուր հուշահամալիր-պանթեոն, հան-

դիպումներ ճանաչված մարդկանց, արցախյան հերոսամարտի մասնակից-

ների հետ և այլն: 

Դասավանդման ընթացքում լայն կիրառում են ստացել սեմինար պա-

րապմունքները: Մշակվում և ուսանողներին են տրվում թեմատիկ նյութեր 

ինքնապատրաստման և ինքնուրույն աշխատանքի համար: Առանձնակի 

ուշադրություն է դարձվում ունկնդրի (կուրսանտի) մեթոդական պատրաստ-

վածությանը և ինքնուրույն պարապմունք անցկացնելու կարողությանը: 

Սեմինար պարապմունքներն ունկնդիրների (կուրսանտների) մեջ ձևա-

վորում են թիմային մտածելակերպ, զարգացնում ինքնուրույն որոշումներ 

կայացնելու, վերլուծելու կարողություն, և որպես ապագա հրամանատար 

(պետ)՝ արտակարգ իրավիճակներում ճիշտ ու արագ կողմորոշվելու ունա-

կություն: 

Ուսանողների և կուրսանտների շարունակաբար կատարվող ատես-

տավորումների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ԸԶՊ առարկայի յուրաց-

ման հարցում տեսական գիտելիքների պակաս, որպես կանոն, չի նկատվում, 

ինչը չի կարելի ասել գործնական հմտությունների վերաբերյալ: 

Ուսումնառության ընթացքում՝ գործնական պարապմունքների, խմբա-

յին վարժությունների, համալիր մարզումների և զորավարժությունների ժա-

մանակ, ունկնդիրներին (կուրսանտներին) տրվում է վարժանքներն ու պա-

րապմունքներն ինքնուրույն անցկացնելու հնարավորություն, երբ նրանք 

հանդես են գալիս պարապմունքի, ուսումնական կետի ղեկավարի դերում և 

հրամանատարական տարբեր պաշտոններում: Ուսուցման այսպիսի մեթոդը 

նպաստում է ոչ միայն ունկնդրի (կուրսանտի) մեթոդական պատրաստվա-

ծությանը, այլ նաև գիտելիքների ավելի արդյունավետ յուրացմանը: 

ԸԶՊ առարկան համակարգված հիմնարար և հատուկ ռազմական գի-

տելիքների համախումբ է, որն անցկացվում է գործնական պարապմունք-

ների տեսքով: 

Շարային պատրաստությունը ներառում է զինծառայողների անհատա-

կան շարային ուսուցումը և ստորաբաժանումների անձնակազմի շարային 

ներդաշնակումը:  

Կրակային պատրաստության պարապմունքներն անցկացվում են մար-

տական տարբեր իրավիճակներում անձնակազմին իրենց զենքից հմուտ 

կրակ վարելու նպատակով: 
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ՀՀ ԶՈՒ կանոնադրություններ բաժնով ուսումնասիրում են ՀՀ ԶՈՒ ներ-

քին ծառայության, կարգապահական և կայազորային ու պահակային ծառա-

յությունների կանոնագրքերը: 

Կանոնադրությունների (կանոնագրքերի) դրույթներն, ըստ էության, 

հանդիսանում են զինծառայողների կողմից ծառայողական  և հատուկ պար-

տականությունների գիտակցական և ճիշտ կատարման, խստիվ սահմանված 

կարգուկանոնի և կարգապահության պահպանման հիմքը: 

Ռազմական տեղագրության պարապմունքներն անց են կացվում տար-

բեր իրավիճակներում տեղանքում առանց քարտեզի և քարտեզով կողմնո-

րոշվելու, մարտական իրադրության տարրերը քարտեզի վրա անցկացնելու, 

ազիմուտով շարժվելու համար անհրաժեշտ տվյալներ նախապատրաստե-

լու, կողմնորոշիչների ընտրության, օգտագործման և նպատականշման կար-

գին, քարտեզի միջոցով ազիմուտների և դիրեկցիոն անկյուների որոշման 

կանոններին ծանոթացնելու նպատակով: 

Մարտավարություն և թիկունք բաժնի պարապմունքներն անց են կաց-

վում համազորային մարտի հիմունքներին, մոտոհրաձգային զորամասերի և 

ստորաբաժանումների կառուցվածքին, դրանց կառավարման սկզբունքնե-

րին, զորային թիկունքի կառուցվածքին, պաշտպանության, հարձակման և 

ռազմերթի կազմակերպման և վարման կանոններին ծանոթացնելու նպա-

տակով: 
Դասավանդման նպատակն է՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ 

բժշկական ծառայություն և մարտավարություն առարկան հանդիսանում է 

ԸԶՊ առարկայի, մասնավորապես՝ ռազմական տեղագրություն, մարտավա-

րություն և թիկունք առարկաների, գաղափարական շարունակությունը՝ ցիկ-

լի խնդիրն է նախապատրաստել և տալ ուսանողներին «Ընդհանուր զինվո-

րական պատրաստություն» առարկայից անհրաժեշտ ծավալով տեսական 

գիտելիքներ ու գործնական հմտություններ խաղաղ և մարտական պայման-

ներում մոտոհրաձգային (տանկային) գնդի և նրա ենթակա ստորաբաժա-

նումների բուժկետերում հաստիքացուցակով նախատեսված բուժծառայութ-

յան տարբեր օղակների զինծառայողների ծառայողական պարտականութ-

յունների կատարման համար, ինչպես նաև պատրաստել ԶՈՒ-ի համար 

պահեստազորի բժիշկ-սպաների, որոնք զորակոչի կամ պատերազմական 

պայմաններում, համապատասխան պաշտոններում, կկարողանան լուծել 

իրենց առջև դրված մարտական խնդիրները: 

Ծառայության անցնելով զինված ուժերում՝ բժիշկ-սպան պետք է կարո-

ղանա ինքնուրույն որոշում կայացնել տարաբնույթ մարտական գործողութ-

յունների ընթացքում, ունենալ և վարել աշխատանքային քարտեզ, մարտա-

կան գործողություններն անցկացնել քարտեզի վրա, կազմակերպել և ղեկա-

վարել գնդի բժշկական ծառայության ենթակա անձնակազմի գործունեու-

թյունը: 
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Եզրակացություն: Դասավանդման ընթացքում անհրաժեշտություն է 

առաջանում մշակելու նոր մեթոդական ձեռնարկներ (դասագրքեր), շարու-

նակաբար թարմացնել դասավանդման նյութերը, ունենալ և ունկնդիրներին 

(կուրսանտներին) տալ հիմնական և լրացուցիչ գրականություն, մշակել 

մեթոդական նյութեր ունկնդիրների (կուրսանտների) կողմից առարկան սո-

վորելու և ինքնուրույն աշխատելու, գործնական աշխատանքներ և վար-

ժություններ կատարելու համար, ինչպես նաև մշակել մեթոդական ցուցում-

ներ՝ ունկնդրի ինքնավերահսկման և դասախոսի կողմից ուսուցման արդ-

յունքները վերահսկելու, կուրսային աշխատանքներ կատարելու համար, 

պետք է մշակել նաև ունկնդիրների (կուրսանտների) գիտելիքների ստուգ-

ման համալիր հարցեր և թեստեր, մշտապես պետք է վերանայել ուսումնա-

կան ծրագրերը: 

Հաշվի առնելով ուսանողների և կուրսանտների մոտ նկատվող գործ-

նական հմտությունների պակասը՝ ուսումնական գործընթացում հատուկ 

կարևորություն պետք է տրվի դաշտային վարժանքներին, մարտավարական 

պարապմունքներին ու զորավարժություններին: 

Մեր կարծիքով անհրաժեշտ է վերանայել նաև «Ընդհանուր զինվորա-

կան պատրաստություն» առարկային տրվող ծանրաբեռնվածության մասնա-

բաժինը բժիշկ-սպաների պատրաստման ծրագրում: 

Սա թույլ կտա ապագա բժիշկ-սպաների մոտ բարձրացնել գործնական 

հմտությունների ձևավորման գործընթացի արդյունավետությունը, նրանց 

մոտ էապես բարելավել մարտական տարբեր իրավիճակներում ենթակա 

անձնակազմի և ծառայության կառավարման վերաբերյալ տեսական գիտե-

լիքներն ու գործնական հմտությունները, որն էլ կնպաստի բժշկական ծառա-

յության անձնակազմի մարտունակության բարձրացմանը: 

Անչափ կարևոր է ռազմական առարկաներ դասավանդող դասախոս-

ների անձնական պատասխանատվությունն իր կատարած աշխատանքի 

որակի համար, քանի որ դրա սկզբնական գնահատականը տրվում է ռազ-

մական բուհում՝ ունկնդիրների (կուրսանտների) հերթական քննությունների, 

իսկ վերջնականը՝ զորքերում, սպաների մասնագիտական գործունեության 

ժամանակ: 

Դասախոսական կազմի աշխատանքի կարևորագույն գործոններից է ոչ 

միայն բարձրակարգ ռազմական մասնագետներ, այլ նաև սեփական օրինա-

կով հայրենիքին նվիրված ապագա սպաներ պատրաստելը, պատասխա-

նատվության գործում բարձր որակներ ձևավորելը: 

Բժշկական ծառայության պաշտոնատար անձինք պետք է բարձր որա-

կավորում, տեսական պատրաստականություն և իրենց մասնագիտությամբ 

գործնական լուրջ փորձ ունենան, պետք է կարողանան միշտ բարձր պահել 

իրենց ենթակա անձնակազմի մարտական պատրաստության, բարոյական և 
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ռազմահայրենասիրական դաստիարակության վիճակը, նրանց զինվորական 

կարգապահությունը և ֆիզիկական պատրաստությունը:  
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
“МЕДИЦИНЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ” 

А.А. Хачатрян, Г.М. Оганесян  
ЕГМУ, Военно-медицинский факультет 

 
Настоящая работа посвящена изучению возможности совершенствования системы 

преподавания сравнительно новой дисциплины – “Медицины чрезвычайных ситуаций”. 
Имеющиеся и действующие на данный момент программы изучения МЧС на всех 
уровнях обучения (школы, училища, ВУЗ-ы различного профиля, медицинский универ-
ситет, медицинские училища и т.п.) не полностью отвечают современным представ-
лениям о медицине чрезвычайных ситуаций.  

Сказанное послужило причиной пересмотра нами учебной программы преподавания 
МЧС в Медицинском университете. Разработаны и разра-батываются программы обу-
чения для студентов всех факультетов с учетом их профилизации (лечебный, стомато-
логический, фармацевтический). Особое внимание уделяется обучению МЧС курсантов 
военно-медицинского факультета, а также военных врачей в период постдипломного 
обучения, так как они наиболее подготовлены для работы в очаге чрезвычайных си-
туаций. 
 

 
WAYS OF TEACHING IMPROVING  OF THE DISCIPLINE  " EMERGENCY 
MEDICINE"  

A.A. Khachatryan, G.M. Hovhanisyan  
YSMU, Faculty of Military Medicine  

 
The present article studies  the possibilities for the teaching system perfection  in respect 

with a new disciple - "Medicine of Extreme Situations"(MES). The MES programs available 
and functioning nowadays at all the educational levels (schools, colleges, higher educational 
institutions of different specializations, Medical university, medical colleges and others) do not 
completely correspond to the modern concepts on the medicine of extreme situations. 

The above mentioned motivated us to revise the educational program for MES teaching. 
Teaching programs for students of all the faculties, have been developed for the students of all 
the faculties taking into consideration their specialization (therapeutic, stomatological, 
pharmaceutical). Special focus is laid on the MES teaching for the students of military medicine 
faculty, as well as  military physicians in the course of their post-graduate studies, as they are 
the best trained to work in the zones of extreme situations. 
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Բանալի բառեր` արտակարգ իրավիճակներ, չափորոշիչներ, ցիկլային 
պարապմունք, օբյեկտիվ գնահատական 
 

Աղետները մշտապես ուղեկցում են մարդկությանը: Այսօր հայտնի է 
աղետների դասակարգման մի քանի տեսակ` տարերային (բնական), տեխ-

նոլոգիական (անթրոպոգեն), հասարակական և էկոլոգիական: Անցյալ դարի 
2-րդ կեսը աչքի ընկավ տարբեր ասպարեզներում բուռն զարգացման հե-

տևանքով տարբեր աղետների հաճախականացմամբ և որպես արդյունք 
բազմազան բժշկական հետևանքներով: 

Գիտատեխնիկական առաջընթացին զուգահեռ՝ առաջացել և աստիճա-

նաբար առավել աճել է միջուկային էներգիայի, ինչպես նաև այլ բնագավառ-

ներում վթարների և աղետների հաճախականությունը, բնակչության ճառա-

գայթումն ու քիմիական ախտահարման հավանականությունը: Այս երևույթը 
ողջ աշխարհում դիտվում է որպես անընդհատ սպառնացող վտանգ: Անցյալի 
փորձը ցույց է տալիս, որ աղետների անսպասելի ծագման ժամանակ առավել 
տուժում է քաղաքների բնակչությունը: Այստեղ պետք է նշել, որ աղետների 
հետևանքով տուժում են համակարգի բոլոր ենթակառուցվածքներն ու կա-
ռավարման համակարգը:  

Արտակարգ իրավիճակներում (ԱԻ) առողջապահական համակարգի 
գործունեության պայմանները արմատապես տարբերվում են վերջինիս 
ամենօրյա գործունեության իրավիճակից, քանի որ միաժամանակ առաջա-

նում են զանգվածային սանիտարական կորուստներ, անհրաժեշտություն է 
լինում կարճ ժամանակահատվածում կազմակերպել անհետաձգելի բուժօգ-

նության ցուցաբերում, օջախից ախտահարվածների արագ տարհանում և 
այլն:  

Հայտնի է, որ առաջին բուժօգնության բացակայության դեպքում աղե-

տից 1 ժամ անց մահանում է տուժածների մոտ 30%-ը (ծանր վնասվածքների 
առկայության դեպքում), 6 ժամ անց`50%-ը, 12 ժամ անց՝ 65%-ը, 24 ժամ հե-

տո՝ 90%-ը:  
Միաժամանակ հաստատված է, որ բժշկական օգնության ճիշտ կազ-

մակերպումը և ժամանակին ցուցաբերումը հնարավորություն է տալիս փըր-

կելու տուժածների մեծ մասին: 
Ելնելով վերը նշվածից, ակնհայտ է դառնում ՙարտակարգ իրավիճակ-

ների բժշկություն՚ առարկայի գործնական ուսուցման մեթոդների կիրառմամբ 
համապատասխան մասնագետների պատրաստման անհրաժեշտությունը: 

Ուսումնական գործընթացի բարդ և բազմագործոն կառավարման հիմ-

նական տարրերից են ուսանողների գիտելիքներն ու գործնական ունակու-

թյունները «արտակարգ իրավիճակների բժշկություն» առարկայից:  
Ուսանողների գիտելիքների յուրացման մակարդակը բնորոշելու հա-

մար ընդունված ավանդական մեթոդներից բացի, մենք կիրառում ենք նաև 
իրավիճակային խնդիրներ ու թեստեր: Ընդ որում, կարևորվում են տվյալ 
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առարկայից ձեռք բերված տեսական գիտելիքների ու գործնական ունակութ-

յունների ընթացիկ և վերջնական մակարդակների ստուգումը, ինչպես նաև 
ծրագրավորած հարցադրումը պատասխանի պարզաբանման համակարգ-

չային նոր ծրագրերի կիրառման սկզբունքով: 
Բարձրագույն կրթական համակարգի կատարելագործման հարցում 

սկզբունքային դեր ունի գիտելիքների և ունակությունների մակարդակների 
ստուգման գիտականորեն հիմնավորված ուսումնական ծրագրերի մշակու-

մը:  
Աղետի օջախում բուժօգնության ցուցաբերումը հստակեցնելու նպա-

տակով, ըստ ուսանողների մասնագիտական ուղղվածության, մեր կողմից 
մշակվել են ուսուցման նոր ծրագրեր: 

Այդպիսի տարբերակված մոտեցումը հեշտացնում է տարբեր ֆակուլ-

տետների ուսանողների, բժշկական ուսումնարանների, 8-10 դասարանների 
դպրոցականների կողմից առարկայի ընկալումը: Հատուկ ծրագիր է մշակ-

վում հետդիպլոմային ուսուցման և բժիշկների կատարելագործման ընթաց-

քում առարկայի դասավանդման համար: 
Ուսուցման այս մեթոդի նպատակն է գլխավորապես ամփոփել, ստու-

գել ուսանողների կողմից յուրացված մասնագիտական տեսական և գործնա-

կան գիտելիքները և, որ պակաս կարևոր չէ, ի սկզբանե ուսանողներին նա-

խապատրաստել և նրանցում պատկերացում ձևավորել ապագայում աղետի 
գոտուց տուժածներին փլատակներից հանելու և բուժօգնություն ցուցաբե-

րելու մասին: 
Գործնական ցիկլային պարապմունքների ուսումնական գործընթացի 

ձևավորումը ուսանողների շրջանում հստակեցնում է ամբողջական պատկե-

րացումը` ուղղված աղետի գոտում բնակչության առողջության պահպանմա-

նը: 
Հատուկ ծրագիր է մշակված նաև ռազմաբժշկական ֆակուլտետի կուր-

սանտների համար: Տվյալ ծրագրում մեծ ուշադրություն է դարձվում կուր-

սանտների գործնական ունակությունների (հմտությունների) վրա հնարա-

վոր աղետի օջախում աշխատելու համար:  
Շեշտադրվում է նաև ԱԻ-ի օջախներում աշխատանքը կազմակերպելու 

ընթացքում զինվորական ստորաբաժանումների, զինվորական հոսպիտալ-

ների և ԱԻ-ի նախարարության ռազմականացված ստորաբաժանումների 
սերտ համագործակցության անհրաժեշտությունը:  

Ռազմաբժշկական ֆակուլտետի ունկնդիրների գործնական ունակութ-

յունների մշակումը և կատարելագործումը ԱԻ-ում աշխատելու համար 
(առաջին բուժական օգնության, մինչբժշկական, առաջին բժշկական օգնու-
թյան, ախտահարվածների բժշկական տեսակավորում և տարահանում) 
անցկացվում է նաև ճամբարային հավաքների ընթացքում: 
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Առարկան օբյեկտիվ գնահատելու ամենահավաստի միջոցներից է 
ուսանողների կողմից հարցաթերթիկներով հարցման մեթոդը: Այդ նպատա-

կով սոցիոլոգիական հետազոտություններ են կատարվել: Դրանից ելնելով՝ 
ուսումնական հաստատություններում ուսանողներին և ապագա բժիշկներին 
ներկայացվող պահանջների ամենաօբյեկտիվ չափորոշիչներ ունենալու 
նպատակով համալսարանի կողմից մշակվել են հարցաթերթիկներ (անկե-

տաներ)՝ մեծ թվով ուսանողներից պատասխաններ ստանալու համար: 
Սրանցում ամփոփված են ուսանողների կարողությունները (հմտություննե-

րը) և գիտելիքները գնահատելու չափանիշը ԱԻԲ առարկայից (նկար 1):  
Այսպիսով, վերը նշվածից ակնհայտ է դառնում ուսուցման տարբեր 

մակարդակներում (դպրոցներ, ուսումնարաններ, բուհեր, բժշկական պրոֆի-

լի հաստատություններ) «Արտակարգ իրավիճակների բժշկություն» առար-

կայի դասավանդման համակարգի կատարելագործման անհրաժեշտությու-

նը: Ժամանակակից դասավանդման այս համակարգի նպատակն է ուսանող-

ներին և ընդհանուր պրակտիկայի բժիշկներին պատրաստել ցանկացած ծա-

գում ունեցող արտակարգ իրավիճակների պայմաններում աշխատելու 
համար: 
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Внедрение и стимуляция студентоцентрированного обучения является одним из важных 
принципов Болонского процесса. Студентоцентрированное обучение означает что студенты долж-
ны максимальным образом внедрятся в образовтельный процес для достижения поставленной цели 
обучения. Для этого представляется значительным наличие у преподавателей соответствующих 
професиональных и педогогических навыков.  

Для внедрения и стимуляции студентоцентрированного обучения на кафедре физиологии 
применяются следующие три основных направления: интерактивные методы обучения, внедрение 
индивидуальных работ студентов и использование современных информационных технологий. 
Интерактивные методы обучения повышают вовлеченность студентов в практических и лабора-
торных занятиях. В этом случе почти все студенты принимают участие в обсуждении темы. Сог-
ласно нашим наблюдениям, работа с небольшими группами студентов при проведении прак-
тических занятий, более эффективна. 

К сожалению, во основном индивидуальные работы студентов играют не очень важную роль в 
процессе обучения в высших учебных заведениях. Индивидуальные работы студентов представ-
ляют значимость для получения знаний и изучении научной литературы, и соответственно должны 
учитываться при финальном оценивании знаний.  

Для стимуляции студентоцентрированного обучения представляется значимым приобретение 
новых технологических средств. При содействии международной програмы грантов способствую-
щей внедрению Гуманного Образоания на кафедре физиологии были приобретены современные 
технические средства, используемые при проведении практических занятий с применением 
анимаций, презентаций и фильмов по Физиологии, благодаря чему теоретический материал 
становится более наглядным.  

Обобщая вышесказанное, необходимо отметить, что для внедрения студентоцентрированного 
обучения необходимо разработать комплексную методику. 

 

THE PROBLEMS OF STUDENT – CENTERED EDUCATION ON THE  
EXAMPLE OF PHYSIOLOGY CLASS   

D.N. KHUDAVERDYAN1, G.R. HAMBARDZUMYAN1 

YSMU, Department of Physiology  
 

The implementation and promotion of student-centered education is one of the principles of Bologna 
process.  It concerns students’ wider involvement and their active participation in teaching process and 
getting skills, learning outcomes.   Professional and pedagogical skills of teachers also play a great role.   

Implementation and promotion of student-oriented education in Physiology department have been 
carried out in thee directions: implementation of interactive learning methods, encouraging students’ 
individual work  and   information technologies use.   

Usage of interactive learning methods increases the involvement of students in both practical and 
laboratory classes. In this case actually all the students in the group participate in topic discussion. Our 
observations show that team work is, in general, very successful for practical classes organization.  
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Unfortunately, in many cases individual work plays an insignificant role in higher education teaching 
process. While individual work is very important for getting knowledge, as well as making students’ 
research skills more profound. We think that individual work should be involved in final assessment of 
students’ knowledge. 

To stimulate student-centered teaching process obtaining new technologic means is very significant In 
the frames of Humane Education grant program Physiology department got some equipment, which is 
used during practical classes on Physiology. It helps us to show animations, presentations, movies on 
different topics on Physiology which plays a great role in   theoretical  material visualization..  

Summarizing all the above-mentioned, we can state, that complex methods  for   student-centered 
education  promotion should be worked out. 

 

 
Բանալի բառեր` ուսանողակենտրոն կրթություն, ֆիզիոլոգիա, դասավանդ-

ման մեթոդներ, ինտերակտիվ ուսուցում 
 

Թեմայի արդիականությունը: Ուսանողակենտրոն կրթության ներդրումն ու 
խթանումն արդի ժամանակներում բարձրագույն կրթության հիմնախնդիրներից 
մեկն է: Ցավոք, այն ոչ միշտ է ճիշտ ընկալվում դասավանդողների կողմից: 
Ուսանողակենտրոն կրթությունը, որը Բոլոնյան գործընթացի հիմնարար 
սկզբունքներից մեկն է, ենթադրում է ոչ թե ուսանողներին «անսահմանափակ 
ազատությունների տրամադրում», այլ ուսուցման գործընթացում ուսանողների 
առավելագույն ներգրավվածության, գիտելիքների կամ փորձի ձեռքբերման 
ընթացքում ուսանողների ակտիվ մասնակցություն: Այլ կերպ ասած, ուսա-

նողակենտրոն կրթության շնորհիվ ուսանողը «պասիվ» վիճակից վերածվում է 
դասագործընթացի ակտիվ մասնակցի, որոշ դեպքերում նաև ուղղորդողի: 
Ուսումնական տեղեկատվության պասիվ ընդունողից և մտապահողից ուսանո-

ղը վերածվում է դրա ակտիվ մասնակցի՝ իր վրա վերցնելով նաև կրթության 
պատասխանատվության մի մասը: 

Ուսանողակենտրոն կրթության դեպքում հիմնական շեշտը դրվում է ուսուց-

ման վերջնարդյունքների վրա, որոնք դառնում են ուսուցման գործընթացի գլխա-

վոր ակնկալիքները, և որոնց հասնելու համար մեծ դեր է հատկացվում նաև 
ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքների կատարմանն ու դասավանդողների 
կողմից դրանց գնահատմանը: Այս դեպքում գլխավոր որոշիչ առանցքը ոչ թե 
դասավանդողն է կամ դասավանդման մեթոդը, այլ կրթության վերջնարդյունքը, 
որն էլ որոշում է դասավանդման մեթոդն ու բովանդակությունը: 

Ուսուցման նման ձևին հասնելու համար անհրաժեշտ է կրթական և ման-

կավաժական տարբեր միջոցների ներդրում և կիրառում, ինչպես նաև դա-

սավանդող անձնակազմի ոչ միայն մասնագիտական, այլև մանկավարժական 
հմտությունների առկայություն: 

Թեմայի նպատակը: Սույն աշխատանքի նպատակն է ներկայացնել նախա-

կլինիկական առարկաների գծով ուսանողնակենտրոն կրթության հիմնախնդիր-

ները, մասնավորապես ԵՊԲՀ ֆիզիոլոգիայի ամբիոնում այդ ուղղությամբ արդեն 
մասնակիորեն կատարված աշխատանքներն ու արդյունքները, ինչպես նաև նրա 
խթանմանն ուղղված պլանները: 
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Թեմայի խնդիրները: Ֆիզիոլոգիայի ամբիոնը միշտ հետամուտ է եղել դասա-

վանդման որակի ապահովման և բարձրացման, ուսուցման բարելավման ուղ-

ղությամբ կատարվող աշխատանքների իրագործմանը: Ներկայացվող աշխա-

տանքի խնդիրն է վերհանել նախակլինիկական առարկաների ուսանողակենտ-

րոն կրթության առաձնահատկությունները «Ֆիզիոլոգիա» առարկայի օրինա-

կով: Մասնավորապես կներկայացվեն ամբիոնում արդեն իսկ ներդրված փորձի 
արդյունքներն ու հետագա անելիքները: 

Արդյունքները և քննարկումը: Ֆիզիոլոգիայի ամբինում ուսանողակենտրոն 
կրթության խթանման ուղղությամբ կատարված աշխատանքներն ընթացել են 
երեք հիմնական ուղղություններով` դասավանդման ինտերակտիվ մեթոդների 
կիրառում, ինքնուրույն աշխատանքների ներմուծում և կրթական տեխնո-

լոգիաների կիրառում: 
Կարծում ենք, որ ուսանողակենտրոն կրթության կիրառման կենտրոնական 

եղանակներից է դասավանդման ճիշտ կազմակերպումը, մասնավորապես 
ուսուցման այնպիսի մեթոդների կիրառումը, որի դեպքում մեծանում է ուսանող-

ների ներգրավվածության աստիճանը դասագործընթացին, և նրանք դառնում են 
դասագործընթացի ակտիվ մասնակիցներ: Ամբիոնում ուսուցման ժամանակ 
կիրառվում են ինտերակտիվ ուսուցման այնպիսի մեթոդներ, ինչպիսիք են թի-

մային աշխատանքը, հասկացությունների աղյուսակը և քարտեզը, մտագրոհը, 
պրոբլեմային ուսուցումը և այլն: Մեր դիտարկումները վկայում են, որ նման մե-

թոդների կիրառման ժամանակ ոչ միայն հեշտանում է համապատասխան նյու-
թի մատուցումը, այլև ավելի շատ ուսանողներ են ներգրավվում դասագործըն-

թացում:  
Դասավանդման տեսակետից առանձնահատուկ հաջողություններ են 

արձանագրվել թիմային աշխատանքների ժամանակ: Այն կազմակերպելու հա-

մար երկու եղանակ է կիրառվել: Առաջինի դեպքում ուսանողները նախօրոք բա-

ժանվել են փոքր խմբերի, ստացել են համապատասխան թեմաներ, նրանք պատ-

րաստել են դրանք և մի քանի օր անց ներկայացրել ամբիոնում: Երկրորդ եղա-

նակի դեպքում խմբերի բաժանումն ու թեմաների հանձնարարումը կատարվել է 
տվյալ դասի ժամանակ, որի ավարտին խմբերը ներկայացրել են իրենց աշխա-

տանքները: Գովելի է, որ խմբային աշխատանքի դեպքում ոչ միայն բոլոր ուսա-

նողներն են մասնակցել աշխատանքի կատարմանը, այլև ներգրավվել են նաև 
այն ուսանողները, որոնք սովորաբար պասիվ մասնակցություն են ցուցաբերել 
նախորդ բոլոր դասընթացներում: Նման աշխատանքեր կատարելու դեպքում 
կարևոր է, որ ուսանողներն ազատ լինեն նյութի մատուցման ձևաչափի տեսա-

կետից: Այսինքն՝ չսահմանափակել խմբերի ներկայացման ձևը (շնորհանդես, 
պոստեր, բանավոր զեկուցում): Սա կարևոր է, քանի որ ներկայացման ձևի ընտ-

րությունը դասախոսին հնարավորություն է տալիս գնահատելու յուրաքանչյուր 
խմբի կողմից կատարված աշխատանքի ծավալն ու աշխատանքի նկատմամբ 
նրանց մոտեցման լրջությունը:  

Մեր դիտարկումները վկայում են, որ մասնավորապես շնորհանդեսներ և 
պոստերներ պատրաստելու տեսակետից օտարալեզու ուսանողներն ավելի 



ԲԲԱԱՐՐՁՁՐՐԱԱԳԳՈՈՒՒՅՅՆՆ  ԲԲԺԺՇՇԿԿԱԱԿԿԱԱՆՆ  ԿԿՐՐԹԹՈՈՒՒԹԹՅՅՈՈՒՒՆՆԸԸ..ՆՆԵԵՐՐԿԿԱԱՆՆ  ԵԵՎՎ  ԱԱՊՊԱԱԳԳԱԱՆՆ 

100 
 

արդյունավետ և պատկերավոր են կատարել հանձնարարությունները, ավելի 
հեշտ են ներկայացրել իրենց աշխատանքները, մինչդեռ հայախոս ուսանողների 
դեպքում խմբերի մեծ մասն ունեցել է խմբով աշխատելու կարողությունների 
բացակայություն, ինչպես նաև նյութի պատկերավոր մատուցման բարդություն: 
Կարծում ենք, որ սա հիմնականում պայմանավորված է հանրակրթական 
ուսումնական հաստատություններում խմբային աշխատանքի կատարման 
հմտությունների և մտքերը դիպուկ ներկայացնելու զարգացման անբավարա-

րությամբ: 
Բարձրագույն կրթության ամենամեծ հիմնախնդիրներից մեկը ուսանողների 

ինքնուրույն աշխատանքների թերկատարությունն է: Հավանաբար սա հիմնա-

հարց է բոլոր ուսումնական հաստատություններում, որի պատճառը մոտեցում-

ների տարբերությունն է, ինքնուրույն աշխատանքներին ոչ այդքան մեծ նշանա-

կություն տալը, ինչպես նաև գնահատման համակարգում այս բաղադրիչի` շատ 
դեպքերում բացակայությունը:  

Ֆիզիոլոգիայի ամբիոնում ինքնուրույն աշխատանքների կատարման տեսա-

կետից որոշ փորձեր են կատարվել: Մասնավորապես որոշ ուսանողներ 
ընդգրկվում են ամբիոնում կատարվող գիտահետազոտական աշխատանքների 
շրջանակում ուսումնասիրվող գրականության վերլուծության գործընթացում: 
Սա շատ կաևոր է, քանի որ ուսանողների շրջանում զարգացնում է տարբեր 
աղբյուրներից օգտվելու, բազմաբնույթ տեղեկատվություն խմբավորելու, մշակե-

լու կարողությունը: Ինքնուրույն աշխատանքի յուրօրինակ ձև կիրառվեց 2012-
ին: Ամբիոնում սովորող 5 տարբեր խմբերի հաձնարարվեց ֆիզիոլոգիայի որևէ 
բաժնի վերաբերյալ կարճ ֆիլմ նկարահանել, որը հետագայում մրցութային 
սկզբունքով ներկայացվեց համալսարանական հանրությանը: Ուսանողների 
կողմից կատարվող ամբիոնային կամ միջամբիոնային հետազոտական աշ-

խատանքները նույնպես կարելի է ներառել որպես ինքնուրույն աշխատանքի 
բաղադրիչ: Բնականաբար այն ենթադրում է ամբիոնների վերազինում համա-

պատասխան լաբորատոր գործիքներով և տեխնիկայով: 
Մենք կարևորում ենք ինքնուրույն աշխատանքների նշանակության բարձ-

րացումը և գնահատման համակարգում նրա իրական ներգրավվածությունը, այդ 
իսկ պատճառով ամբիոնում աշխատանքներ են կատարվում այդ ուղղությամբ:  

Ուսանողնակենտրոն կրթության կարևոր նախապայմաններից է ամբիոննե-

րի զինումը ժամանակակից տեխնոլոգիական միջոցներով: Ամբիոնի հաջող 
ձեռքբերումներից է լաբորատոր-գործնական աշխատանքների ժամանակ թեմա-

յին վերաբերող տեսանյութերի, անիմացիաների ցուցադրությունը: Այն հնարա-

վոր է դարձել մարդասիրական կրթության խթանման ուղղությամբ դրամաշնոր-

հային ծրագրի շնորհիվ, որի շրջանակներում ամբիոնը ձեռք բերեց նյութա-

տեխնիկական որոշ միջոցներ:  
Ինչպես վկայում են մեր դիտարկումները, դասաթեմային առընչվող անի-

մացիաների և տեսաֆիլմերի ցուցադրությունն ավելի է հեշտացնում մատուցվող 
նյութի ընկալումն ու խթանում ուսանողների հետաքրքրությունը: Այն հնարա-
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վորություն է տալիս նաև գործնական դասաժամին ցուցադրելու թեմային 
առնչվող շնորհանդեսներ:  

Ֆիզիոլոգիայի ամբիոնի հարստացումը տեխնիկական միջոցներով նպաս-

տել է նաև նրան, որ ուսանողներն իրենք էլ են մասնակցում շնորհանդեսների 
պատրաստմանն ու ցուցադրմանը: Սա գովելի փաստ է, քանի որ ուսանողներին 
հնարավորություն է ընձեռնվում ինքնուրույն աշխատելու թեմայի վրա, պատ-

րաստելու շնորհանդես և ներկայացնելու այն: Նման դասերն ավարտվել են խմբի 
մյուս ուսանողների կողմից ներկայացնողներին ուղղված բազմաթիվ հարց ու 
պատասխաններով, որի արդյունքում դասախոսի ուղղորդությամբ ուսանողները 
կարողացել են գտնել բազմաթիվ հարցերի պատասխաններ, ակտիվորեն 
քննարկել են նյութին առնչվող հիմնախնդիրները, և ոչ թե մեխանիկորեն անգիր 
են արել և կրկնել դասի ժամանակ: 

Ամփոփելով ուսանողակենտրոն կրթության խթանման ուղղությամբ կա-

տարված աշխատանքը՝ կարող ենք փաստել, որ ուսուցման նման մոդելին անց-

նելուն նպաստում են բազմաթիվ գործոններ, մասնավորապես ուսուցման 
ինտերակտիվ մեթոդները, ինքուրույն աշխատանքների առկայությունն ու դրանց 
նշանակության մեծացումը: Դասավանդողը, որը կիրառում է վերոհիշյալ մեթոդ-

ները, պետք է իմանա ոչ միայն դրանց առավելությունները, այլև թերի կողմերն 
ու սահմանափակ հնարավորությունները: Այս դեպքում դասավանդողն այնքան 
հմուտ և ճկուն պետք է լինի, որ կարողանա արհեստավարժ կողմնորոշվել ուսա-

նողակենտրոն կրթության մեթոդների ընտրության հարցում: Ամբիոնը հետա-

մուտ է լինելու այս ուղղությամբ կատարվող աշխատանքների շարունակակա-

նության ապահովմանն ու կրթության որակի բարձրացմանը:  
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«ՌԱԶՄԱԴԱՇՏԱՅԻՆ ԹԵՐԱՊԻԱ» ԱՌԱՐԿԱՅԻ  
ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՈՐՈՇ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ 

 
Վ.Վ. ԾԱՏՈՒՐՅԱՆ 

ԵՊԲՀ, Ռազմադաշտային թերապիայի ամբիոն 
 

 
НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ ПРЕПОДОВАНИЯ ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
ТЕРАПИИ 

В.В. ЦАТУРЯН 
ЕрГМУ, Военно-медицинский факультет  
 

Особенности изучения военно-медицинской терапии - это работа врача-терапевта 
в условиях боевых действии и при чрезвычайных ситуациях, которая требует боль-
шого объема дополнительных знаний и умений. Одним из основных путей решения 
проблемы совершенствования подготовки студентов и курсантов в современном вузе 
является внедрение интерактивных форм обучения. Как инновационный метод обучения 
во время преподавания используется метод case-study или метод конкретных ситуаций 
(от английского case – случай, ситуация) – метод активного проблемно-ситуационного 
анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение 
кейсов). Технологии ситуационного метода очень эффективны для обучения практи-
ческих знаний и навыков при изучении реальных клинических ситуаций. 

 

 
SOME ISSUES OF TEACHING MILITARY FIELD THERAPY 

V.V. TSATURYAN 
YSMU, Military Medicine Faculty  
 

The peculiarities of studying Military Field Therapy is the work of a therapist under   
conditions of warfare and in emergency situations which need a huge volume of additional 
knowledge and abilities. Implementation of interactive forms of education is one of the main 
solutions to the problem of students’ training improvement in modern higher educational 
institution. The case-study method or the method of exact situations is used as an innovative 
method of training in teaching process. The method of active problem-situation analysis is 
based on training by means of the   solution of specific objectives – situations (the solution of 
cases). Technologies of the situational method are very effective for teaching practical 
knowledge and skills to the students in   real clinical situation study. 
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Բանալի բառեր՝ ռազմադաշտային թերապիա, ուսուցում, իրավիճակային մեթոդ, 
կիրառական վարժություն 

 

Դարեր շարունակ կուտակված մարդկային փորձի գնահատումը 
վկայում է, որ բոլոր պատերազմներին հատկանշական է եղել հիվանդների 
կողմից սանիտարական կորուստները, որոնք էլ իրենց հերթին հանգեցրել են 
վիրավորների կորստին [1, 2]: Բոլոր ժամանակներում բժշկական տեսանկ-

յունից ուշագրավ են եղել պատերազմի պայմաններում մարտի դաշտում 
զինվորների ներքին օրգանների հիվանդությունների առաջացման և ախտա-

ծագման առանձնահատկությունները: Հանգամանքներից մեկը, որը բավա-

կանաչափ հաջողություն է ապահովել բժշկական այսպիսի խնդիրների լուծ-

ման ոլորտում, ռազմադաշտային թերապիայի տեսական և կազմակերպ-

չական հիմքերի ավարտուն մշակումն է: Նորագույն տեխնոլոգիաների զար-

գացման, նոր տեսակի, մասնավորապես զանգվածային ոչնչացման զենքերի 
ստեղծմանը և մշակմանը զուգընթաց՝ սանիտարական կորուստների և 
դրանց կառուցվածքային փոփոխությունը անվերապահորեն մեծացնում են 
հիվանդների և վիրավորների թերապևտիկ օգնության կազմակերպման ան-

հըրաժեշտությունը: Այս ամենով է պայմանավորված ռազմադաշտային թե-

րապիայի ուսումնասիրությունը զինվորական բժշկության բնագավառում, 
որը ներառում է համակարգված գիտելիքների և մեթոդների մի ամբողջութ-

յուն՝ ուսումնասիրելով ներքին օրգանների այնպիսի հիվանդություններ, 
որոնք առաջացել են մարտական զենքի կիրառումից, մշակելով թերապևտիկ 
օգնության կազմակերպումը զորքերի գործունեության տարբեր պայման-

ներում:  
Ռազմադաշտային թերապիայի` որպես ուսումնական առարկայի դասա-

վանդման խնդիրներից է մարտական արտակարգ իրավիճակների և պատե-

րազմական պայմաններում ապագա ռազմական բժիշկների պատրաստ-

վածության ապահովումը: Ուսումնասիրության առարկայի բովանդակութ-

յունը հիմնականում ներառում է ծանոթություն ճառագայթաբանության, թու-
նաբանության բնագավառում հետազոտություններին՝ ուղղված թերապևտիկ 
պրոֆիլի, ճառագայթային վնասվածքների, վիսցերալ պաթոլոգիայի ախտո-

րոշման և բուժման մեթոդների բարելավմանը, բուժտարհանման միջոցա-

ռումների անցկացման սկզբունքներին: Մասնագետների պատրաստվա-

ծության բարձր մակարդակը ապահովվում է առարկայի նյութատեխնիկա-

կան հիմքով և դասավանդման մեթոդներով: Դասավանդման մեթոդոլոգիան 
ներառում է ակտիվ և ինտերակտիվ մեթոդներ՝ ներկայացման բնույթի դա-

սախոսություններ, տեսանյութեր, ուսումնական քննարկումներ, սեմինար-

ներ, գործնական խաղեր, իրավիճակային խնդիրներ [3, 4]: Որպես ինտերակ-

տիվ ուսուցման նորարական մեթոդ՝ դասավանդման ընթացքում կիրառվում 
է արդիական իրավիճակային մեթոդը (case-study):  
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Իրավիճակային ուսումնասիրությունների կամ կոնկրետ իրավիճակ-

ների մեթոդը (անգլ. case – դեպք, իրավիճակ) ակտիվ պրոբլեմաիրավիճա-

կային վերլուծության մեթոդ է՝ հիմնված կոնկրետ խնդիր-իրավիճակների 
դիտարկման և լուծման միջոցով ուսուցման վրա: Այն վերաբերում է ուսուց-

ման ոչ խաղային իմիտացիոն ակտիվ մեթոդներին և դիտարկվում է որպես 
գործիք, որը հնարավորություն է տալիս տեսական գիտելիքները կիրառելու 
գործնական խնդիրները լուծելու համար: Իրավիճակն ակտիվացնում է 
ուսանողներին, զարգացնում վերլուծական և հաղորդակցական ունակութ-

յուններ՝ առերես թողնելով իրական իրավիճակների հետ: Այսպիսի տեխ-

նոլոգիաները շատ պրակտիկ և արդյունավետ են թերապիայի ամբիոններում 
դասավանդելու համար: Իրավիճակները դասակարգվում են ըստ բարդու-

թյան ՝ իլյուստրատիվ ուսումնական իրավիճակներ, որոնց նպատակն է որո-

շակի գործնական օրինակի միջոցով ուսանել որոշակի իրավիճակում ճիշտ 
որոշում ընդունելու ալգորիթմ, ուսումնական իրավիճակներ-դեպքեր՝ խնդրի 
ձևավորմամբ, որում նկարագրվում է իրավիճակ կոնկրետ ժամանակա-

շրջանում և դրսևորվում է հստակ խնդիրը, և որի նպատակն է տվյալ խնդրի 
շուրջ ստեղծված իրավիճակի ախտորոշումը, իրավիճակներ-դեպքեր առանց 
խնդրի ձևավորման, որի նպատակն է ինքնուրույն գտնել խնդիրը և նշել դրա 
լուծման ուղիները առկա միջոցների վերլուծության միջոցով, կիրառական 
վարժություններ, որոնցում նկարագրվում է ստեղծված իրավիճակը և առա-

ջարկվում է գտնել դրանից դուրս գալու ուղիները [3, 4]: Ըստ էության, 
իրավիճակ-դեպքերը ինտեգրված համալիր իրավիճակային խնդիրներ են: 
Ռազմադաշտային թերապիայի դասավանդման ընթացքում այսպիսի տեխ-

նոլոգիաները կիրառվում են յուրաքանչյուր դասընթացի ժամանակ՝ ներա-

ռելով նաև թեմատիկ տեսանյութեր և այլ դիդակտիկ նյութեր: Որպես նյութ 
օգտագործվում է նաև կոնկրետ հիվանդների հիվանդության պատմությունը՝ 
պահպանելով էթիկական կանոնները: Որպես ինքնուրույն աշխատանք՝ 
ուսանողները կատարում են ռազմական արխիվի ուսումնասիրություն և 
գտնելով անհրաժեշտ հիվանդության պատմությունը՝ լրացնում իրավիճա-

կային ուսումնասիրությունների տվյալների բազան, որը և դասընթացների 
ժամանակ օգտագործվում է որպես դիդակտիկ նյութ [5, 6]: Յուրաքանչյուր 
հիվանդության պատմության վերաբերյալ մշակվում են հարցեր, օրինակ՝ 
ըստ գոյություն ունեցող տվյալների՝ պետք է գնահատել, թե ախտածագման 
որ փուլում է եղել հիվանդը ստացիոնար ընդունվելիս: 

Ռազմական բժշկության վերաբերյալ գիտելիքների կարևորությունը 
հատկապես արդիական է մեր տարածաշրջանի համար, ուստի և մեր գեր-

խընդիրն է ապահովել մասնագետների բարձր որակ և հուսալիություն՝ 
հիմնվելով ուսուցման արդյունավետ մոտեցումների վրա:  
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О  РЕФОРМАХ ИНТЕРНАТУРЫ ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
ЕРЕВАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ИМЕНИ МХИТАРА ГЕРАЦИ. 
1Амбарцумян А.Дз., 2Галстян С.Г., 1Карапетян А.Б. , 2Назарян А.В.  

1 ЕГМУ, Факультет  послевузовского и непрерывного образования 

2ЕГМУ, Военно-медицинский факультет 

  
Целью интернатуры военно-медицинского факультета ЕГМУ является подготовка 

кадров по специальности «Врач общей практики» для войскового звена  Вооруженных 
Сил Республики Армения. 

Для осуществления квалифицированного обучения в интернатуре существует 
типовой учебный план и программа по специальности «Общaя врачебная практика в 
Вооруженных Силах», которые периодически пересматриваются. 

С целью улучшения учебного процесса  и интеграции между дисциплинами в 2014 
году план и программа вновь были пересмотрены и утверждены первым заместителем 
министра обороны РА и ректором ЕГМУ 30 мая.  

В статье представлены реформы, которые способствуют осуществлению план-
программы, с целью углубления теоретических знаний, а также доведения до требуемого 
уровня практические умения и навыки. 

С интернами обсуждаются, в частности, заболевания, часто встречающиеся у 
военнослужащих, особенности их возникновения, течения, диагностики и лечения. 

Руководители интернатуры помогают интернам осуществлять разрешенные 
медицинские вмешательства и  лечение в медпункте войсковой части. 

 
THE FACULTY OF MILITARY MEDICINE INTERNSHIP PROGRAM REFORMS 
AT YEREVAN STATE MEDICAL UNIVERSITY AFTER MKHITAR HERATSI 
1A.Dz. Hambardzumyan, 2S.G. Galstyan, 1H.B. Karapetyan , 2A.V. Nazaryan 
 

(1) YSMU, Faculty of Postgraduate and Continuing Education 
(2)YSMU, Faculty of Military Medicine  

 

 
The Internship program of the Faculty of Military Medicine is aimed at training   general 

practitioners for military units of RA Armed Forces. 
 The  “General practitioner” internship curriculum-program and syllabus for specialized 

training in the field of “Armed Forces General Medical Practice” are worked out and 
periodically revised.  
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In order to improve educational process and integration between the subjects, the 
curriculum- program was revised and signed by RA vice- minister of Defense and YSMU rector 
on May 30, 2014.   

The article presents reforms that contribute to the realization of the curriculum-program 
and are aimed at improving theoretical knowledge and practical skills.   

Within the framework of the internship program the diseases often occurred in military 
personnel, features of their development, clinical course, diagnosis and treatment are discussed 
with interns.   

Internship supervisors assist interns to perform the allowed medical interventions and 
treatment in military medical units.  

  
 
Բանալի բառեր՝ ինտերնատուրա, ռազմաբժշկական ֆակուլտետ, ուսումնա-

կան պլան-ծրագրեր, կրթական բարեփոխումներ և այլն 
 

Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը որակյալ բժշկական 
կադրերով ապահովելու նպատակով ՀՀ Կառավարության 1994 թվականի 
մայիսի 19-ի թիվ 232 որոշման համաձայն Երևանի Մ. Հերացու անվան պե-

տական բժշկական համալսարանի ռազմական ամբիոնը վերակազմավորվեց 
ռազմաբժշկական ֆակուլտետի: 1996 թվականից ռազմաբժշկական ֆակուլ-

տետի շրջանավարտների համար կազմակերպվեց ինտերնատուրա` ՀՀ զին-

ված ուժերի զորամասային օղակի համար «Ընդհանուր գործունեության 
բժիշկ» որակավորմամբ կադրեր պատրաստելու նպատակով:  

Անցած ժամանակահատվածում Երևանի Մ. Հերացու անվան պետա-

կան բժշկական համալսարանում պատրաստվել են 445 բժիշկ-սպաներ: Ներ-

կայացնում ենք ինտերնատուրան ավարտածների թիվը՝ ըստ ուսումնական 
տարիների:  

Նկ. 1. 
Ինտերների շարժը 1997-2013 թվականներին. 

 
Ռազմաբժշկական ֆակուլտետի շրջանավարտների ինտերնատուրան 

կազմակերպելիս հիմք են ընդունվել Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական 
բժշկական համալսարանում գործող «Ընդհանուր բժշկական գործունեութ-

յուն» մասնագիտության և Ռուսաստանի Դաշնության Սանկտ Պետերբուրգի 
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Ս.Մ. Կիրովի անվան ռազմաբժշկական ակադեմիայի ինտերնատուրայի 
ուսումնական պլան-ծրագրերը: Համալսարանի համապատասխան ամբիոն-

ների դասախոսների և առաջատար մասնագետների ուժերով կազմված 
պլան-ծրագիրը տեղայնացվել է՝ հաշվի առնելով ՀՀ պաշտպանության նա-

խարարության պահանջները և ֆակուլտետի առանձնահատկությունները: 
Արդյունքում ինտերնատուրայում մասնագիտական ուսուցումն իրակա-

նացնելու համար գործում է «Ընդհանուր բժշկական գործունեություն զինված 
ուժերում» մասնագիտության տիպային ուսումնական պլան-ծրագիրը, որը 
պարբերաբար վերանայվում և լրամշակվում է: Կրթական գործընթացը 
բարելավելու, առարկաների միջև ուղղահայաց և դրա հիման վրա նաև հորի-

զոնական ինտեգրացիան ապահովելու նպատակով 2014 թվականին պլան-
ծրագիրը մասնագետների կողմից կրկին վերանայվել է և մայիսի 30-ին 
հաստատվել ՀՀ պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալի և ԵՊԲՀ 
ռեկտորի կողմից:  

Ինտերների մասնագիտական ուսուցումն իրականացվում է ԵՊԲՀ 
ամբիոններում, համալսարանական կլինիկական հիվանդանոցային հա-

մալիրներում: Մասնագիտական որոշ առարկաների ուսուցումն անցկաց-

վում է նաև ՀՀ պաշտպանության նախարարության հոսպիտալներում՝ ՀՀ 
պաշտպանության նախարարի տեղակալի 07.09.2001թ. թիվ 686 հրամանով 
ընդունված Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսա-

րանի ռազմաբժշկական ֆակուլտետի ինտերնատուրայի կանոնադրության, 
ինչպես նաև ԵՊԲՀ ռեկտորի 20.05.2014 թվականի թիվ 46-Մ հրամանով 
հաստատված Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսա-

րանի ինտերնատուրայի կանոնակարգի համաձայն: 
Ինտերների ուսումնամեթոդական աշխատանքների համար պատաս-

խանատու են բժշկական հաստատությունների ղեկավարները և համապա-

տասխան ամբիոնների վարիչները, իսկ ինտերների աշխատանքը վերա-

հըսկելու համար որպես անմիջական ղեկավարներ նշանակվում են ամ-

բիոնի՝ տարիների գիտամանկավարժական փորձ ունեցող աշխատակիցնե-

րը:  
«Ընդհանուր բժշկական գործունեություն զինված ուժերում» մասնագի-

տության տիպային ուսումնական պլան-ծրագրում գերակշռում են կլինի-

կական առարկաները. 960 ժամ է տրամադրված ներքին հիվանդությունների, 
ընդհանուր վիրաբուժության և վնասվածքաբանության ուսուցմանը: Այս 
առարկաների ուսուցումը տարիներ շարունակ կազմակերպվել է ԵՊԲՀ 
ռազմադաշտային թերապիայի և վիրաբուժության ամբիոններում: Շրջանա-

վարտների տեսական գիտելիքները խորացնելու, գործնական ունակութ-

յուններն ու հմտությունները բարելավելու, ինչպես նաև մասնագիտական 
բարձր մակարդակ ապահովելու նպատակով 2014-15 ուստարվանից կլինի-

կական առարկաների ուսուցման գործընթացում ընդգրկվել են նաև թերա-
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պիայի թիվ 3 ամբիոնը, հետբուհական ֆակուլտետի ընդհանուր և կրծքային 
վիրաբուժության ու թերապևտիկ նեղ մասնագիտությունների ամբիոնները: 

Կլինիկական առարկաներից ձեռք բերած տեսական նյութը և գործ-

նական հմտությունները ինտերները կիրառում են ստացիոնարում՝ հիվանդի 
հետ անմիջական հաղորդակցմամբ, որպես ղեկավարի անմիջական հըս-

կողության ներքո կատարվող ինքնուրույն աշխատանք: Ինտերների հետ 
քննարկվում են մասնավորապես զինծառայողների շրջանում առավել հա-

ճախ հանդիպող հիվանդությունները, դրանց առաջացման, ընթացքի, ախտո-

րոշման և բուժման առանձնահատկությունները: Ինտերնատուրայի ղեկա-

վարներն օգնում են իրենց սաներին հետագայում իրականացնելու «Խաղաղ 
պայմաններում ՀՀ զինված ուժերի բժշկական ապահովման ձեռնարկով» և ՀՀ 
պաշտպանության նախարարի, ՀՀ ԶՈՒ գլխավոր շտաբի պետի և համապա-

տասխան տեղակալի ու ռազմաբժշկական վարչության պետի հրահանգ-

ներով զորամասի բուժկետում թույլատրված բժշկական միջամտություններն 
ու հիվանդների բուժումը: 

Ինտերները մասնակցում են նաև ամբիոնի վարիչի համայցներին, վի-

րահատություններին, վիրակապություններին, կլինիկական դեպքերի վեր-

լուծություններին, խորհրդատվություններին, կոնսիլիումներին, գիտաժո-

ղովներին, գիտական ընկերությունների նիստերին, կատարում են գիշերա-

յին հերթապահություններ կլինիկաների բաժանմունքներում:  
Ուսուցման բարեփոխումներից է շտապ և անհետաձգելի վիճակների 

ժամանակ ինտերնի կողմից բուժօգնություն ցուցաբերելու հմտությունները 
պրակտիկայում կիրառելու հնարավորության ստեղծումը: Այդ նպատակով 
ՀՀ պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալի 2013 թվականի նո-

յեմբերի 28-ի թիվ ՊՆ/1Տ-215 հանձնարարականով և Երևանի քաղաքապետի 
համաձայնությամբ «Երևանի շտապ բուժօգնություն» ՓԲ ընկերությունում 
ռազմաբժշկական ֆակուլտետի ինտերներն ընդգրկվել են շտապ բուժօգնու-
թյուն ծառայության աշխատանքում:  

«Ընդհանուր բժշկական գործունեություն զինված ուժերում» մասնա-

գիտության տիպային ուսումնական պլան-ծրագրով 560 ժամ է հատկացված 
հարակից առարկաներին՝ վարակիչ հիվանդություններ, հոգեբուժություն, 
մաշկավեներական հիվանդություններ, անհետաձգելի բուժօգնություն, ռազ-

մաբժշկական փորձաքննություն, հիվանդությունների վերահսկում և կան-

խարգելում, իմունականխարգելման գործընթացի կազմակերպում և իրակա-

նացում, առողջարանային գործի կազմակերպում զինված ուժերում: 
Ընդհանուր առմամբ այս առարկաների ուսուցման հետ կապված 

խնդիրներ չեն եղել: Սակայն ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզ-

վեց, որ այնուամենայնիվ, անհրաժեշտ են որոշ ցիկլերի բարեփոխումներ:  
Մաշկավեներական հիվանդություններ և հոգեբուժություն առարկա-

ները նախկինում ուսումնասիրվել են ՀՀ պաշտպանության նախարարու-
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թյան Երևանի կայազորային հոսպիտալում: Այդ առարկաների ուսուցման 
բարելավման համար առաջիկա ուստարվանից ինտերնատուրան կկազմա-

կերպվի ԵՊԲՀ հոգեբուժության ու մաշկավեներաբանության և կոսմետո-

լոգիայի ամբիոններում: 
Զորամասային օղակում կարևորվում է հիվանդությունների վերահըսկ-

ման ու կանխարգելման դերը, որի գործնական ուսուցումը բարելավելու 
նպատակով նախատեսվել է 2014-15 ուստարում ցիկլ կազմակերպել ՀՀ 
առողջապահության նախարարության «Հիվանդությունների վերահսկման և 
կանխարգելման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ում, որտեղ կան անհրաժեշտ 
բոլոր պայմանները ինտերների աշխատանքի համար:  

Որպես նորություն՝ նախատեսվել է այսուհետև իմունականխարգել-

ման գործընթացի ուսուցումը կազմակերպել «Հերացի» թիվ 1 և «Մուրացան» 
հիվանդանոցային համալիրների պոլիկլինիկաների իմունականխարգելման 
կաբինետներում, իսկ տեսական մասի վերաբերյալ դասախոսությունները՝ 
ԵՊԲՀ համաճարակաբանության ամբիոնում: 

ՀՀ պաշտպանության նախարարության «Լեռնային Հայաստան» առող-

ջարանում 2013-14 ուստարում առաջին անգամ կազմակերպված «Առողջա-

րանային գործ զինված ուժերում» ցիկլը դրական արձագանք գտավ ինտեր-

ների շրջանում: Դասընթացին հատկացված երկու շաբաթվա ընթացքում 
ինտերները տեսական և գործնական տեսակետից ուսումնասիրեցին և տի-

րապետեցին ֆիզիոթերապևտիկ բուժման հիմնական մեթոդներին: Ինտեր-

ները մասնակցեցին ոչ միայն հիվանդների զննմանը և համապատասխան 
ֆիզիոթերապևտիկ մեթոդի նշանակմանը, այլև սովորեցին ինքնուրույն 
նշանակումներ կատարել՝ հաշվի առնելով ֆիզիոթերապևտիկ բուժման ցու-
ցումները, հակացուցումները, կողմնակի ազդեցությունները: 

Ինտերնատուրայի ուսումնական պլան-ծրագրի զգալի մասն են կազ-

մում տեսական առարկաները: 2014-15 ուստարվանից բարեփոխումներ են 
նախատեսված նաև այս ոլորտում: Համապատասխան մասնագետների 
առաջարկությամբ «Մարտավարամասնագիտական պատրաստվածության» 
ցիկլում ներառվել են ռազմական տեղագրություն և մարտավարություն, 
ինչպես նաև բժշկական ծառայության կառավարում ենթաբաժինները: Իսկ 
«Անձնակազմի բժշկական ապահովման կազմակերպումը խաղաղ պայման-

ներում» ցիկլի ընթացքում պլանավորվում է ՀՀ ՊՆ կենտրոնական կլինիկա-

կան զինվորական և կայազորային հոսպիտալների, կենտրոնական պոլիկլի-

նիկայի, հիգիենիկ և համաճարակային անվտանգության ծառայության, 
կենտրոնական դեղաբազայի, զորամասի բուժծառայության աշխատանքների 
ուսումնասիրություն խաղաղ պայմաններում:  

Հաշվի առնելով, որ յուրաքանչյուր զինվորական պետք է քաջատեղյակ 
լինի ՀՀ օրենսդրությանը, 2013-14 ուստարվանից ինտերների համար կազ-

մակերպվել է ռազմական իրավունքի վերաբերյալ երկշաբաթյա դասընթաց: 
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Համաձայն ինտերնատուրայի ուսումնական պլան-ծրագրի՝ որպես 
էլեկտիվ առարկա նախատեսվում է կլինիկական լաբորատորիայի գործու-
նեության ուսումնասիրություն, ինչպես նաև ծանոթություն ախտորոշման 
մեթոդների ու սաքավորումների աշխատանքին: Ըստ այդմ էլ պլանավորված 
է այսուհետև տվյալ ցիկլը կազմակերպել կլինիկական լաբորատոր ախտո-

րոշման ամբիոնում: 
Ինտերնատուրայի ուսումնական պլանի և ծրագրի հիման վրա յուրա-

քանչյուր ինտերնի տրամադրվում է անհատական պլան: Առանձնակի 
ուշադրություն է դարձվում ինտերների գործնական ունակությունների և 
հմտությունների յուրացմանը, որն իրականացվում է՝ համաձայն յուրաքանչ-

յուր ցիկլի ժամանակ նշված առարկայի շրջանակներում նախատեսված 
գործնական ունակությունների ցանկի:  

Ուսումնական պլան-ծրագրով նախատեսված առարկաների առանձին 
բաժիններ յուրացնելու համար անցկացվում են սեմինարներ, հարցազրույց-

ներ, իսկ վերջում՝ տվյալ բաժնից ինտերների գիտելիքները գնահատող 
ստուգարքներ: 

Ինտերների գիտելիքների միջանկյալ հսկողության նպատակով ներքին 
հիվանդությունների, ընդհանուր վիրաբուժության և վնասվածքաբանության 
ցիկլերի ավարտից հետո անցկացվում է ատեստավորում՝ բանավոր ձևա-

չափով, որի ժամանակ գնահատվում է տվյալ առարկայից, ինտերնի ինչպես 
տեսական, այնպես էլ գործնական ունակությունների յուրացումը: 

Կլինիկական նյութերի ուսումնասիրության հիման վրա, ինչպես նաև 
կիրառելով տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, ինտերները կատարում են 
հետազոտական աշխատանքներ՝ արդյունքները ներկայացնելով ինտերների 
գիտաժողովին: 

Ինտերնատուրայում ուսումնառությունն ավարտվում է ավարտական 
ատեստավորման քննությամբ, ինտերներին շնորհվում է «Ընդհանուր 
գործունեության բժիշկ» մասնագետի որակավորում:  

Ստորև ներկայացնում ենք ինտերնատուրան ավարտածների ուսման 
առաջադիմությունն ըստ տարիների: 

Ուսման առաջադիմության տվյալ պատկերը պայմանավորված է ինչ-
պես սուբյեկտիվ, այնպես էլ օբյեկտիվ գործոններով, մասնավորապես 
ուսումնական բազաների հնարավորություններով, ինտերների ղեկավար-

ների պատրաստվածության աստիճանով ու պահանջկոտությամբ, ինչպես 
նաև ինտերների գիտելիքների մակարդակով և գիտելիքներ ձեռք բերելու 
ցանկությամբ: 
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Նկ. 2.  
Ինտերնատուրայի շրջանավարտների ուսման 

առաջադիմությունը 1997-2013թթ. 
 

 
 

Անդրադառնալով անցած տարիներին կատարած աշխատանքին՝ 
կարելի է նշել, որ ՀՀ զինված ուժերը հիմնականում համալրվել են բուհի 
ինտերնատուրան ավարտած բանիմաց և համապատասխան պատրաս-

տականություն ունեցող բժիշկ-սպաներով: 
 
 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ 
 

1. ՀՀ պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալի 2013 թվականի 
նոյեմբերի 28-ի թիվ ՊՆ/1Տ-215 հանձնարարականը: 

2. Երևանի քաղաքապետի 2013 թվականի նոյեմբերի թիվ 01/10-64442 Հ 
գրությունը: 

3. Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսա-

րանի ռեկտորի 20.05.2014 թվականի թիվ 46-Մ հրամանով հաստատ-

ված ինտերնատուրայի կանոնակարգը: 
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ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ 
ԱՄԲԻՈՆՈՒՄ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ 

ՈՒՂԻՆԵՐԸ ԲԱԿԱԼԱՎՐՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ 
 

Ա.Կ. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ, Ա.Է. ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ, Գ.Հ. ՍԱԿԱՆՅԱՆ,  
Ս.Ա. ԱԶՆԱՈՒՐՅԱՆ, Ռ.Ռ. ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ, Ա.Մ. ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ,  

Հ.Ա. ՎԱՐՈՒԺԱՆՅԱՆ, Ջ.Մ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
 

ԵՊԲՀ, Հանրային առողջության և առողջապահության ամբիոն 
 

НОВЫЕ МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ В РАМКАХ 
ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
“ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ”  

А.Э. Тадевосян, А.К. Айрапетян, Г.Г. Саканян, С.А. Азнаурян,  
Р.Р. Сукиасян, А.М. Маркосян, А.А. Варужанян, Дж.М. Арутюнян 
ЕГМУ, Кафедра Общественного здоровья и здравоохранения 
 

В 2010-2013гг. кафедра в рамках гранта «Магистерские программы в области 
общественного здоровья и социальных служб» финансируемого программой ТЕМПУС 
Евросоюза разрабатывала новые учебные программы по целому ряду предметов. Были 
разработары и внедрены целый ряд совершенно новых предметов, а все модули, которые 
преподавались на кафедре ранее, были коренным образом переработаны не только 
содержательно, но и методически. Известно, что в магистратуре студент должен полу-
чить больше практических знаний и навыков, нежели теоретических знаний. Наличие 
соответствующего оборудования позволило перевести обучение в плоскость практики. 
Так преподавание,  промежуточное тестирование и экзамен предметов «управление 
базами данных» и «биостатистика» полностью проводится с использованием компъю-
теров. Студенты разрабатывают реальный проект информационно-пропагандистской 
кампании по укреплению здоровья, подают заявку на получение гранта для финансового 
обеспечения проекта и проводят встречу – лекцию, дискуссию с реальной аудиторией. 
Для подготовки кампании кафедра обеспечивает студентов видеотехникой, компьюте-
рами с соответствующими программами, свободным доступом к интернету. Оценивается 
как проект, подготовленные постеры, буклеты, презентация, так и качество выступления, 
поведение на сцене, умение установить контакт с аудиторией, вербальная и невербальная 
речь. надо отметить отсутствие критического мышления у студентов и умения 
анализировать и излагать свои мысли. 
 

NEW TEACHING METHODS AND APPROACHES IN “MASTER OF PUBLIC 
HEALTH” PROGRAM  

A.K. Hayrapetyan, A.E.Tadevosyn, G.H. Sakanyan, S.A. Aznauryan, 
R.R. Suqiasyan, A.M. Markosyan, H.A. Varuzhanyan, J.M. Harutyunyan 
YSMU, Department of Public Health and Health Care   

 
In 2010-2013 the department has developed several courses within the frameworks of EU 
Tempus program “Masters programmes is public health and social work”. Completely new 
modules were developed and implemented, and the existing courses were revised both in 
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content and in methodology, so that the students get more practical knowledge and skills. And 
this was achieved by having the necessary technologies available for students at the department. 
E.g. teaching and assessment of “Database management” and “Biostatistics courses” is done by 
the use of computers. During some other courses the students develop their own real campaign 
on health promotion, apply for a grant for financial assistance of the project and conduct 
meetings, lectures and discussions with real auditorium. For these campaign the department 
provides students with video cameras, computers with necessary software, internet access. The 
project, posters, printed materials, as well as presentation skills, verbal and non-verbal speech, 
as well as contact with auditorium is assessed during the exam. However, it has to be noted, that 
students lack basic skills of computer literacy, critical thinking and expression.   
 
Բանալի բառեր՝ բազային բժշկական բարձրագույն կրթություն, հանրային առող-
ջություն, առողջապահություն, ուսանողների գիտահետազոտական աշխատանք, 
ուսանողների գիտելիքների ստուգում 
 

Բարձրագույն բժշկական կրթությունը պատմականորեն ձևավորված 
մասնագիտական տեսական գիտելիքների և գործնական հմտությունների 
ժառանգությունը, կուտակումն ու վերարտադրությունն ապահովող սոցիա-

լական ինստիտուտ է [1]: Անցած դարի 80-ական թվականների վերջից մինչ 
օրս ՀՀ բնակչության կյանքում դիտվող փոփոխությունները, երկրի անցումը 
շուկայական հարաբերություններին չէին կարող չանդրադառնալ ինչպես 
երկրի ամբողջ տնտեսությանը, այնպես էլ նրա յուրաքանչյուր համակար-

գաստեղծող ոլորտին, այդ թվում բժշկական կրթության համակարգին:  
Հարկ է նշել, որ բարձրագույն բժշկական կրթությունը՝ որպես համակարգ, 

պետք է լինի ճկուն և ժամանակին արձագանքի ոչ միայն առողջապահության 
ոլորտում կատարվող փոփոխություններին, այլև գործընթացներին, որոնք 
կատարվում են հասարակության կյանքի այլ ոլորտներում՝ գիտության, մշա-

կույթի, տնտեսության, քաղաքականության: Փոփոխություններին համա-

հունչ վերանայվում են բժիշկների պատրաստման բազային և հետդիպլո-

մային փուլերում դասավանդվող առարկաների ուսումնական ծրագրերը, 
դասավանդման ձևերն ու մեթոդները, գիտահետազոտական աշխատանք-

ների կազմակերպումն ու իրականացումը: Ի դեպ, բժշկական բուհերում դա-

սավանդվող առարկաներից առավել հաճախ և դինամիկ փոփոխվողը 
«Հանրային առողջություն և առողջապահության կազմակերպում» ծրագիրն 
է [2], որի մասին են վկայում նախ և առաջ առարկայի անվանն ու մեթոդա-

կան ապահովմանը վերաբերող փոփոխությունները: Խիստ կարճ ժամանա-

կահատվածում բազմիցս փոփոխվեց ամբիոնի անվանումը, ինչպես նաև 
դասավանդվող առարկաների անվանացանկը: Հետագայում հաշվի առնելով 
բարձրագույն բժշկական կրթության համակարգի ուղղորդումը միջազգային 
ստանդարտներով և կրթական ծրագրերի իրականացման ընթացքում կազ-

մակերպա-բժշկական ուղղությունը, սոցիալական բժշկության, առողջապա-

հության տնտեսագիտության և կառավարման նշանակությունը՝ 2013-2014 
ուսումնական տարվա սկզբում ամբիոնն ի վերջո վերանվանվեց «Հանրային 
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առողջություն և առողջապահություն»: Վերոնշյալ հիմնախնդիրների տե-

սանկյունից հանրային առողջության և առողջապահության առջև դրված է 
մշտատև նպատակ՝ պատրաստել մասնագետ, որը պետք է ունակ լինի փո-

փոխված պայմաններում գնահատելու և վերահսկելու բնակչության առող-

ջության ձևավորման կարևոր գործոնները, մշակելու դրանց գիտական հի-

մունքներն ու կազմակերպելու առողջապահության համակարգի գործու-
նեությունը՝ կյանքի նոր պայմաններին համահունչ: 

Ներկայումս հանրային առողջությունը և առողջապահությունը՝ որպես 
գիտություն և դասավանդման առարկա, առաջատար տեղ է զբաղեցնում 
բժիշկների նախադիպլոմային պատրաստման ծրագրում և բժշկասոցիալա-

կան հետազոտություններում:  
Այդպիսի գնահատականի հիմնավորվածությունը ապացուցվում է «Հան-

րային առողջություն և առողջապահության կազմակերպում» առարկայի 
խնդիրներով՝ 

 բնակչության առողջության վիճակի և նրա վրա սոցիալական գործոն-

ների ազդեցության ուսումնասիրություն, 
 բնակչության առողջության ուսումնասիրության մեթոդաբանության 

մշակում, 
 առողջապահության ոլորտում պետության քաղաքականության 

տեսական հիմնավորում, 
 երկրում առողջապահության կազմակերպչական սկզբունքների մշա-

կում, 
 բուժկանխարգելիչ հիմնարկների և բժիշկների աշխատանքի կազմա-

կերպչական ձևերի ու մեթոդների մշակում: 
Վերոնշյալ խնդիրները լիարժեք լուծելու համար անհրաժեշտ է բժիշկների 

համապատասխան պատրաստում: Անցել են այն ժամանակները, երբ բժշկի 
մասնագիտական գնահատականը հիմնվում էր միայն նրա՝ որպես բուժող 
բժշկի պատրաստաման վրա: Դեռևս XIX դարում հայտնի ռուս վիրաբույժ Ն. 
Ի. Պիրոգովը նշում էր, որ վիրաբուժության հաջողությունները պայմանա-

վորված են ծառայության կազմակերպման հաջողություններով: Այսօր էա-

պես փոխվել են բժշկի աշխատանքի պայմաններն ու առանձնահատկութ-

յունները, մեծացել են նրան ներկայացվող պահանջները: Ներկայիս բժիշկը 
դիտվում է որպես առնվազն 5 գլխավոր դերերի կատարող՝ անձ, որը ցուցա-

բերում է բուժօգնություն, ընդունում է որոշումներ, հասարակության առաջ-

նորդ է, զբաղվում է սանիտարական լուսավորությամբ և առողջ ապրելակեր-

պի քարոզարշավով, ղեկավարում է կոլեկտիվ: Այս առումով հանրային 
առողջության և առողջապահության ամբիոնի դերն առավել լիարժեք կարող 
է արտահայտվել հետևյալ ձևակերպումով. «Հանրային առողջության և առող-

ջապահության ամբիոնը նպաստում է բժշկի անձի ձևավորմանը, ունակութ-

յունների զարգացմանը՝ լուծելու մարդկանց առողջության պահպանման և 
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ամրապնդման հիմնախնդիրները, մտածելու ստեղծագործաբար, տրամաբա-

նորեն և քննադատաբար» [3]:  
Վերջին ժամանակաշրջանում հանրապետությունում դիտվող սոցիալ-

տնտեսական փոփոխությունները, առողջապահության համակարգի ապա-

մենաշնորհումը, ոլորտի կառավարման ապակենտրոնացումը, շուկայական 
հարաբերությունների զարգացումը, առողջապահության ոլորտի՝ արագ 
տեմպերով առևտրականացումը, բնակչության առողջության վիճակի վատ-

թարացումը ինքնին որպես պահանջ խիստ կարևորում են հանրային առող-

ջության, առողջապահության կազմակերպման, կառավարման և տնտեսա-

գիտության ոլորտներում բժիշկների և առողջապահության կազմակերպիչ-

ների պատրաստման նշանակությունն ու անհրաժեշտությունը:  
XXI դարի բժիշկը, անկախ ընտրած մասնագիտությունից, պետք է լավ 

տիրապետի կանխարգելման, բնակչության առողջության ուսումնասիրութ-

յան մեթոդիկային, օժտված լինի գիտելիքներով և ունակություններով՝ ուղղ-

ված բժշկական ապահովագրության և ոլորտի ֆինանսավորման այլընտ-

րանքային աղբյուրների առաջացման պայմաններում բժշկական հաստա-

տությունների գործունեությանը և նրա վերլուծությանը, նոր կլինիկա-կազ-

մակերպական տեխնոլոգիաների ներդրմանը, ինչպես նաև կարողանա կազ-

մակերպել բուժկանխարգելիչ հիմնարկի աշխատանքն ու ղեկավարել բուժ-

աշխատողների կոլեկտիվը:  
Ինչպես հայտնի է մասնագետ պատրաստելու մակարդակը որոշող ամե-

նակարևոր բաղադրիչներից է դասավանդվող առարկայի կառուցվածքն ու 
բովանդակությունը:  

ԵՊԲՀ հանրային առողջության և առողջապահության ամբիոնում մշակ-

ված առարկայական ծրագրերով ցիկլային պարապմունքներով աշնանային 
կիսամյակում ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի (ԸԲՖ) 4-րդ կուրսում 
երկու շաբաթ տևողությամբ դասավանդվում է «Հանրային առողջություն» 
առարկան՝ «Բժշկակենսաբանական վիճակագրություն» մոդուլի ներառմամբ 
(60 ժամ): Նույն ուստարվա գարնանային կիսամյակում մեկական շաբաթ 
տևողությամբ ԸԲՖ 4-րդ կուրսում դասավանդվում է «Առողջապահության 
կազմակերպում» մոդուլը (30 ժամ), իսկ ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի 
(ՍՖ) 3-րդ կուրսում՝ «Ստոմատոլոգիական ծառայության կազմակերպում» 
առարկան: Ընդ որում, ՍՖ-ի ուսանողների համար դասընթացի տևողությու-

նը, նախկինի համեմատությամբ կրկնապատիկ կրճատվելով, ներկայումս 
կազմում է ընդամենը 30 ժամ: «Ստոմատոլոգիական ծառայության կազմա-

կերպում» մոդուլի շրջանակներում ուսանոնղները ստանում են գիտելիքներ 
միայն առողջապահության համակարգի կառուցվածքի, հիմնական գործա-

ռույթների, զարգացած երկրներում գործող առողջապահության մոդելների 
առանձնահատկությունների, ստոմատոլոգիական ծառայության կազմա-

կերպման և գործունեության վերաբերյալ: Ծրագրից ամբողջությամբ հանվել 
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է «Կենսավիճակագրություն» բաժինը: Մինչդեռ ամբողջ աշխարհում առող-

ջապահության համակարգի հաջող գործունեության կարևորագույն պայ-

մաններից մեկը բժիշկների կենսավիճակագրության իմացությունն է: Կեն-

սավիճակագրության գիտելիքները բժիշկներին հնարավորություն են ընձե-

ռում օբյեկտիվորեն գնահատելու բժշկաժողովրդագրական իրավիճակը, 
բնակչության հիվանդացության հիմնախնդիրները, բուժկանխարգելիչ հիմ-

նարկների գործունեությունը, ճիշտ մեկնաբանելու և օգտագործելու մասնա-

գիտական գրականության տվյալները, ինչպես նաև հիմնավորված իրակա-

նացնելու առողջապահության պլանավորման, տնտեսագիտության, մարկե-

տինգի և մենեջմենթի հիմնախնդիրների լուծումները [5]:  
Պետք է նշել, որ ուսումնական տարվա աշնանային կիսամյակում ԸԲՖ 4-

րդ կուրսի խմբերն ընդամենը 10 օր տևողությամբ պարապմունքների յուրա-

քանչյուր 7-րդ օրը հանձնում են հարցում (50 հարց), իսկ ցիկլի վերջում՝ 
քննություն (100 հարց): Գարնանային կիսամյակում «Առողջապահության 
կազմակերպում» և «Ստոմատոլոգիական ծառայության կազմակերպում» 
առարկաներն ավարտվում են քննությամբ (50-ական հարց):  

Ուսանողների գիտելիքների հաճախակի ստուգումները մի կողմից ուսա-

նողների շրջանում առաջացնում են հոգեհուզական վիճակի արտահայտված 
լարվածություն և անբարենպաստ անդրադառնում ուսումնական գործըն-

թացի արդյունավետությանը, մյուս կողմից, խիստ ժամանակատար լինելով, 
սահմանափակում են հնարավորությունները ուսանողների կողմից ձեռք 
բերված տեսական գիտելիքները գործնականում ամրապնդելու համար: 
Վերոնշյալի հետ կապված՝ ուսանողների կողմից թերագնահատվում է ձեռք 
բերված գիտելիքների նշանակությունն ու ունակությունների ձևաավորման 
կարևորությունը մասնագիտական պրատիկայում կիրառելու համար: Տեղին 
է նշել, որ հարցը հատկապես մտահոգիչ է «Կենսավիճակագրության հի-

մունքներ» առարկայի առումով: Այսպես՝ ասպիրանտների և հայցորդների՝ 
ամբիոնի օգնությանը հաճախ դիմելը՝ պայմանավորված իրենց հետազոտու-

թյան նյութի վիճակագրական տվյալներով և վերլուծության հարցերով, 
պարզաբանման կապակցությամբ, վկայում են ոչ վաղ անցյալում նրանց կող-

մից յուրացրած գիտելիքների ինքնուրույն օգտագործման դժվարությունների 
մասին: Պետք է նշել, որ գործնական պարապմունքների ժամանակ ուսանող-

ների կողմից ստացած տեսական գիտելիքները թեև ամրապնդվում են, 
այնուհանդերձ, դա չի տարածվում ուսուցանվող նյութի բոլոր թեմաների 
վրա, սահմանափակվում է որոշ բաժիններից տիպական խնդիրների 
քննարկմամբ և պարզաբանմամբ, որոնք ներառում են պատրաստի ելա-

կետային տվյալներ և հստակ առաջադրանքներ և պահանջում ստանդարտ 
լուծումներ: Սակայն դա բավարար չէ, քանի որ բոլոնյան գործընթացի 
շրջանակներում բարձրագույն կրթության մոդեռնիզացիայի իրականացման 
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պահանջներից մեկը ուսումնական գործընթացի ավելի շատ հետազոտական 
բնույթ ունենալու պահանջն է:  

Ըստ միջազգային կրթության չափորոշիչների՝ բուհի շրջանավարտը ոչ 
միայն պետք է ունենա անհրաժեշտ հիմնավոր և մասնագիտական գիտե-

լիքներ, այլև պատրաստ լինի ինքնուրույն գործունեություն ծավալելու անո-

րոշ պայմաններում, պետք է կարողանա ընդունել ոչ ստանդարտ որո-

շումներ, պետք է ակտիվ մասնակցի նորարարական գործընթացներին, ձգտի 
ինքնակատարելագործման և ստեղծագործական ինքնաիրականացման: 
Վերոնշյալ հատկանիշները պետք է ձևավորվեն բուհում, առաջանան և 
զարգանան հետազոտական աշխատանքներում ուսանողների ակտիվ մաս-

նակցության գործընթացում, որն այսօր բոլոր զարգացած երկրների բուհե-

րում դարձել է մասնագիտական պատրաստման պարտադիր բաղադրիչ:  
Մեր համալսարանում ուսանողների շրջանում հետազոտական աշխա-

տանքի կազմակերպումը վերանայման կարիք ունի: Բոլոր, այդ թվում նաև 
հանրային առողջության և առողջապահության ամբիոնում գործում են 
ուսանողական գիտական խմբակներ, որոնց աշխատանքը ԵՊԲՀ ուսումնա-

կան գործընթացի հետազոտական բաղադրիչի ապահովման տեսանկյունից 
խիստ անբավարար է. ուսանողների մեծամասնությունը չի մասնակցում այդ 
աշխատանքներին և կամ որևէ հետաքրքրություն չի դրսևորում: Մինչդեռ 
մասնագիտական գրականության տվյալների համաձայն [4]՝ հետազոտական 
աշխատանքի ճիշտ կազմակերպումը կատարում է հետևյալ կարևոր 
գործառույթները՝ 

 կրթական՝ տեսական և գործնական գիտելիքների ձեռքբերում, 
 կազմակերպակողմնորոշիչ՝ գրականության սկզբնաղբյուրներում 

կողմնորոշվելու ունակության ձևավորում, գործունեության կազմակերպման 
և պլանավորման ունակությունների զարգացում, 

 մոտիվացիոն՝ գիտահետազոտական գործունեության ընթացքում գի-

տության նկատմամբ հետաքրքրության, ուսումնասիրվող ոլորտի հիմ-

նախնդրին ավելի խորը ծանոթանալու ցանկության առաջացում և զար-

գացում, ինքնակրթության, ինքնազարգացման խթանում, 
 զարգացնող՝ քննադատական, ստեղծագործական մտածելակերպի, 

ստանդարտ և ոչ ստանդարտ վիճակներում գործելու և սեփական տեսա-

կետը պաշտպանելու ունակության զարգացում, 
 դաստիարակչական՝ բարոյական և իրավական ինքնագիտակցության, 

ադեկվատ ինքնագնահատման, պատասխանատվության զգացումի, նպա-

տակաուղղվածության, դժվարությունները հաղթահարելու համար անհրա-

ժեշտ վճռականության և բնավորության այլ դրական գծերի ձևավորում:  
Հարկ է նշել, որ ոչ վաղ անցյալում ամբիոնում որպես հետազոտական 

աշխատանք «Առողջապահության կազմակերպում» առարկայի դասավանդ-

ման շրջանակներում անգլալեզու ուսանողներին առաջադրվում էր պատ-
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րաստել զեկուցումներ տարբեր երկրներում գործող առողջապահության հա-

մակարգերի վերաբերյալ: Տրված առաջադրանքներին համապատասխան՝ 
նրանց կողմից ինքնուրույն ուսումնասիրվում և վերլուծվում էին կոնկրետ 
երկրների առողջապահության համակարգերին վերաբերող գրականության 
տվյալները, պարզաբանվում էին առողջապահության գործող մոդելների 
առանձնահատկությունները, դրական և բացասական կողմերը:  

Որպես հետազոտական աշխատանք ամբիոնը կարող է ուսանողներին 
առաջադրել նաև ուսումնասիրել և վերլուծել բնակչության բժշկաժողովըր-

դագրական, ինչպես նաև բժշկասոցիալական հիմնախնդիրները տարբեր 
երկրների օրինակներով: Այդպիսի աշխատանքով նախատեսվում է ուսա-

նողի կողմից հետևյալ գործողությունների ինքնուրույն կատարում. Գրակա-

նությունից օգտվելով, ուսումնասիրելով, անհրաժեշտ տվյալներ հավաքելով, 
մշակելով և վերլուծելով, ստացված արդյունքները գնահատելով՝ դրանք 
ամփոփել բանավոր զեկուցման մեջ:  

«Կենսավիճակագրության հիմունքներ» առարկայի դասավանդման 
շրջանակներում ուսանողներին հնարավոր է առաջադրել, օրինակ, բժշկա-

կան գիտական հոդվածների քննադատական վերլուծական աշխատանք, որի 
ընթացքում ուսանողները պետք է գնահատեն հիմնախնդրի ուսումնասիրու-

թյան համար հոդվածի հեղինակի կողմից ընտրված հետազոտության դի-

զայնի, վիճակագրական մեթոդների, ստացված արդյունքների մեկնաբան-

ման ճշտությունը, ձևակերպված եզրակացությունների և առաջարկություն-

ների համապատասխանությունը այդ արդյունքներին: Հոդվածների վերլու-
ծության արդյունքները նույնպես կարող են ներկայացվել բանավոր զեկուց-

մամբ, որը նպաստում է հարցի ինտերակտիվ և գիտական բնույթի քննար-

կումներ անցկացնելուն:  
Պետք է ընդգծել, որ առաջադրված հետազոտական աշխատանքների 

արդյունքների բանավոր ներկայացումը հնարավորություն կտա ուսանող-

ներին ձեռք բերելու անհրաժեշտ հմտություններ գիտական զեկուցումներ 
պատրաստելու, ներկայացնելու համար, հանրության առջև հանդես գալու 
բանավոր խոսքով, ինչպես նաև վարելու գիտական քննարկումներ: 

Այսպիսով, հետազոտական բաղադրիչի ապահովման անհրաժեշտութ-

յունը պահանջ է դնում վերանայելու ուսանողների գիտելիքների ատեստա-

վորման ձևերն ու դրանց հաճախականությունը՝ ելնելով դասավանդվող 
առարկաների առանձնահատկություններից:  

Հաշվի առնելով վերոնշյալը՝ ամբիոնը նպատակահարմար է գտնում 
ուսումնական տարվա աշնանային կիսամյակում ԸԲՖ 4-րդ կուրսի բակա-

լավրների գիտելիքները ատեստավորել երկու բաղադրիչի՝ հետազոտական 
աշխատանքի վերաբերյալ բանավոր զեկուցման և անցած տեսական նյութից 
հարցման (50 հարց) արդյունքներով, գարնանային կիսամյակում ցիկլային 
պարապմունքների վերջին օրը ուսանողի գիտելիքները ատեստավորել 
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ամբողջ առարկայից (աշնանային և գարնանային կիսամյակներում անցած 
տեսական նյութից) համակարգչով քննության (100 հարց) արդյունքների 
հիման վրա:  

Կարևորելով ժամանակակից պայմաններում կենսավիճակագրության 
աճող դերը բոլոր, այդ թվում բժիշկ-ստոմատոլոգների գիտական և պրակտիկ 
գործունեության մեջ՝ ամբիոնը նպատակահարմար է գտնում և հանդես է 
գալիս առաջարկությամբ՝ ստոմատոլոգների պատրաստման շրջանակ-

ներում վերականգնել կենսավիճակագրության հիմունքների ուսուցումը:  
Այսպիսով, բարձրագույն բժշկական կրթության մոդեռնիզացիայի շրջա-

նակներում ԵՊԲՀ-ում կատարվող փոփոխությունները, որոնք պայմանա-

վորված են առարկայական ծրագրերի, ուսանողների գիտելիքների ատես-

տավորման ձևերի և մեթոդների վերանայման և ուսանողների հետազոտա-

կան բաղադրիչի ապահովմամբ, դրական նշանակությամբ կնպաստեն ինչ-
պես ուսումնական գործընթացի արդյունավետության բարձրացմանը, այն-

պես էլ պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի գիտամանկավարժական 
գործունեության բարելավմանը:  

  
 
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

1. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от 
деятельности к личности. М.: Высшее образование, 1995. - 241 с. 

2. Кича Д.И. Օ проблемах преподавания вопросов здоровья населения и 
здравоохранения.// Проблемы социальной гигиены и история медицины, 2001, 
N 1.- С. 33-36. 

3. Сиротко М.Л., Сапрыкина А.Г. Психолого-педагогические акценты в 
методике преподавания общественного здоровья и здравоохранения. // Сб. 
научных трудов «Естествознание и гуманизм», 2007. -Том 4. - Выпуск 1. - С. 
24-26. 

4. Чупрова Л.В. Научно-исследовательская работа студентов в образовательном 
процессе вуза // Теория и практика образования в современном мире: 
материалы междунар. науч. конф. СПб.: Реноме, 2012. - С. 380-383. 

5. Lwanga S.I., Cho-Yook T. Teaching health statistics. WHO, 1999. 
 



ԲԲԱԱՐՐՁՁՐՐԱԱԳԳՈՈՒՒՅՅՆՆ  ԲԲԺԺՇՇԿԿԱԱԿԿԱԱՆՆ  ԿԿՐՐԹԹՈՈՒՒԹԹՅՅՈՈՒՒՆՆԸԸ..ՆՆԵԵՐՐԿԿԱԱՆՆ  ԵԵՎՎ  ԱԱՊՊԱԱԳԳԱԱՆՆ 

121 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՎԱՂ ՀԱՍԱԿԻ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ ՍՆՈՒՑԵԼՈւ  
ԵՎ ԱՃԸ ՎԵՐԱՀՍԿԵԼՈւ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՇՈւՐՋ 

 
Ս.Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, Ն.Գ. ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ 

 

ԵՊԲՀ, Մանկաբուժության թիվ 1 ամբիոն 
 

ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДAВАНИЯ ВОПРОСОВ ПИТАНИЯ  И МОНИТОРИНГА 
РОСТА ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА В АРМЕНИИ 

С.А. Арутюнян, Н.Г. Багдасарян 
ЕГМУ, Кафедра педиатрии N 1  

 

Первые 1000 дней, которые включают 9 месяцев внутриутробного развития и после-
дующие 2 года после рождения, предопределяют перспективы здоровья индивидуума на 
протяжении всей последующей жизни. Недостаточное питание плода и детей до 2-х лет, 
может проявиться развитием длительных, необратимых нарушений, повышая смертность 
детей и опасность развития в последующей жизни серьезных опознавательных и физических 
недостатков.  

Армения страдает «двойным бременем» нарушения питания, которое включает недос-
таточность питания и микроэлементов, а также избыточный вес и ожирение. Для улучшения 
питания и роста детей, очень важны внедрение вопросов организации питания и современ-
ных, достоверных с точки зрения доказательной медицины показателей оценки роста в 
системы до и постдипломного образования. С целью улучшения качества преподавания 
предлагается создать актуальную литературу на армянском, английском и русском языках, 
выделить достаточное количество учебных часов студентам, клиническим ординаторам и 
проходящим усовершенствование врачам, повысить информативность преподавательского 
состава, развивать клинические протоколы по темам питания и нарушения роста детей. 
Предлагается создать университетский центр роста и питания  детей, который, вовлекая также 
студентов, скоординирует в данной сфере учебную, лечебную и научную деятельность.  

 

CHALLENGES IN INFANT AND YOUNG CHILD NUTRITION AND GROWTH 
MONITORING TRAINING IN ARMENIA 

S.A. Harutyunyan, N.G. Bagdasaryan 
YSM U,  Department of Paediatrics N 1 

 

 
The first 1000 days between the pregnancy to 2 years of age, determine the individual's health 

prospects throughout the life. Babies who are malnourished in the womb have a higher risk of dying 
in infancy and are more likely to face lifelong, often irreversible cognitive and physical deficits and 
chronic health problems.  Armenia suffers from the “Double Burden” of malnutrition, including 
chronic under-nutrition as well as overweight and obesity.  

Introduction of evidence-based training on nutrition and growth monitoring in pre- and post-
graduate educational programs is an important strategy to reduce malnutrition. To improve the 
quality of teaching we propose to develop relevant literature in the Armenian, English and Russian 
languages, to allocate enough teaching hours in students, residents and doctors curricula, to develop 
clinical guidelines on management of malnutrition and growth disorders, as well as to establish a 
university centre for child growth and nutrition, which will coordinate educational, medical and 
scientific activities in this field. 
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Բանալի բառեր` երեխաների սնուցում, թերաճ, թերսնուցում, ավելցուկային քաշ, 
գիրություն, դասավանդում, ուսուցանում, արձանագրություններ 

 
Աշխարհի առաջատար գիտնականները, տնտեսագետներն ու առողջապա-

հության ոլորտի փորձագետները նշում են, որ կյանքի առաջին 1000 օրվա ըն-

թացքում սնուցման բարելավումը հնարավոր լավագույն ներդրումն է առող-

ջության և զարգացման կայուն առաջընթացի հասնելու համար։  
Ներարգանդային զարգացման 9 ամիսներն ու ծնունդին հաջորդող 2 տարի-

ները կանխորոշում են անհատի առողջական հեռանկարները հետագա ողջ 
կյանքի համար։ Ներարգանդային կյանքում պտղի թերսնուցումը կարող է 
դրսևորվել երեխայի աճի և զարգացման տևական խանգարումներով՝ մեծաց-

նելով վաղ մանկական հասակում մահանալու և կյանքի ընթացքում ճանա-

չողական և ֆիզիկական լուրջ թերություններ ունենալու վտանգը։ Ապացուցված 
է, որ մինչև երկու տարեկան երեխաների թերսնուցումը նվազեցնում է երեխա-

ների դիմադրողականությունը և մեծացնում հիվանդացությունն ու մահացութ-

յունը՝ հանգեցնելով ոչ միայն չափահաս տարիքում իր պոտենցիալի համեմատ 
անհատի մի քանի սմ-ով ավելի ցածր հասակ ունենալուն, այլև մտավոր զար-

գացման համեմատաբար ցածր մակարդակի և նվազ աշխատունակության: 
Աղջիկների թերսնուցումը ազդում է նաև նրանց վերարտադրողական ֆունկ-

ցիայի վրա` մեծացնելով բարդացած ծննդաբերության և ծննդյան քիչ քաշով 
նորածին ունենալու վտանգը:  

Թերսնուցման բեռը փոխանցվում է սերնդից սերունդ։  
«Լանցետ» ամսագրի 2013թ. «Մայրերի և երեխաների սնուցման վերաբերյալ» 

շարքը փաստում է, որ չնայած իրավիճակի համընդհանուր բարելավմանը՝ ներ-

կայումս աշխարհում 165 միլիոն երեխաներ թերաճ են (այսինքն՝ ցածրահասակ 
են տարիքի համեմատ) և այդ պատճառով ունեն խաթարված ճանաչողական 
զարգացում և ֆիզիկական կարողություններ։  

Ոչ ճիշտ սնուցումը կարող է հանգեցնել նաև մանկական գիրության, որը 
հետզհետե հասարակական առողջապահական ավելի լուրջ խնդիր է դառնում 
ինչպես զարգացող, այնպես էլ զարգացած երկրներում, այդ թվում նաև Հայաս-

տանում: Մինչև 5 տարեկան երեխաների ավելցուկային քաշն ու գիրությունը 
չափահասների գիրությանը, շաքարային դիաբետին և ոչ վարակիչ հիվանդութ-

յուններին նպաստող կարևոր գործոն է։  
Շատ երկրների նման Հայաստանը նույնպես տառապում է թերի սնուցման 

«կրկնակի բեռան» պատճառով, որը մի կողմից ներառում է թերսնուցումն ու 
միկրոտարրերի անբավարարությունը, մյուս կողմից հավելյալ քաշն ու գիրու-
թյունը։  

Ըստ 2010 թվականին անցկացված «Հայաստանի ժողովրդագրության և առող-

ջության հարցերի հետազոտության» (ՀԺԱՀ 2010) տվյալների՝ Հայաստանում 
մինչև 5 տարեկան երեխաների մոտ մեկ հինգերորդը թերաճ է, այսինքն՝ ցած-

րահասակ է տարիքի համեմատ, 4 տոկոսը՝ թերսնված է (նիհար է հասակի հա-

մեմատ) և 5 տոկոսը թերքաշ է (նիհար է տարիքի համեմատ)։ Մյուս կողմից 
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մինչև հինգ տարեկան երեխաների 15 տոկոսը գերքաշ է հասակի համեմատ։ Ի 
տարբերություն համաշխարհային միտումների՝ վերջին տասը տարիների ըն-

թացքում թերսնուցման ցուցանիշները Հայաստանում ոչ միայն չեն նվազել, այլև 
աճել են գծապատկեր 1։ 

 

 
 

Անհանգստացնող է նաև միկրոտարրերի անբավարարությունը, որն այլ կերպ 
անվանում են նաև «թաքնված թերսնուցում»։ Հայաստանում մինչև հինգ տարե-

կան երեխաների և կանանց շրջանում առավել տարածված է երկաթի անբա-

վարարությունը։ Համաձայն 2005 թվին անցկացված «Ժողովըրդագրության և 
առողջության հարցերի հետազոտության» (ՀԺԱՀ 2005)՝ սակավարյունության 
տարածվածությունը կանանց շրջանում կազմել է 25 տոկոս, իսկ մինչև 5 տարե-

կան երեխաների շրջանում՝ 37 տոկոս գծապատկեր 2։  
 

 
 

Կրծքով սնուցելը խրախուսելու նախաձեռնությունը Հայաստանում կիրառ-

վում է դեռևս 1993թ-ից: Ծրագրի առաջընթացն ակնհայտ է, սակայն հարկ է 
նկատել, որ 2000 թվականին հաջորդող տարիների ցուցանիշների աճի տեմպը 
որոշ չափով նվազել է գծապատկեր 3։ 
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Հատկապես անհանգստացնող է բացառապես կրծքով սնուցելու անբավարար 

մակարդակը։ Ներկայումս Հայաստանում երեխաների միայն 35%-ն է կյանքի 
առաջին 6 ամիսների ընթացքում բացառապես կրծքով կերակրվում։ Էլ ավելի 
մտահոգիչ են հավելյալ սնուցման սխալ գործելակերպերը: Ըստ ՀԺԱՀ 2010թ. 
տվյալների՝ Հայաստանում վաղ տարիքի երեխաների սննդակարգը զգալիորեն 
ցածր է ԱՀԿ-ի (Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության) կող-

մից սահմանված չափորոշիչներից: Այսպես՝ կրծքով կերակրվող 6-23 ամսական 
երեխաների ընդամենը 52 տոկոսն է ստացել բավարար սննդային բազմազանու-

թյամբ հավելյալ սնունդ, 58 տոկոսը՝ բավարար հաճախականությամբ և միայն 34 
տոկոսը` սննդակարգի տեսականու և քանակի առումով բավարար հավելյալ 
սնունդ գծապատկեր 4: 

 
Թերսնուցման բարձր ցուցանիշներին նպաստում են աղքատությունը, 

սոցիալ-տնտեսական անբարենպաստ գործոնները, մայրերի ցածր կրթական 
մակարդակը, ինչպես նաև բուժաշխատողների և մայրերի անբավարար գիտե-

լիքները մանկական սնուցման հարցերում։ 
2008 թվականին Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության 

նախարարության և ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի կողմից 6-24 ամսական երեխաների սնուցման 
գործելակերպերն ուսումնասիրող հետազոտության արդյունքները վկայում են 
այն մասին, որ մայրերի /ծնողների/ և ընդհանրապես հանրության գիտելիքների 
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բարելավումը կարող է լավագույն ռազմավարությունը լինել երեխաների առող-

ջության բարելավման գործընթացում: Մայրերի ուսուցանման արդյունավետու-

թյունն իր հերթին մեծապես պայմանավորված է բուժաշխատողների գիտելիք-

ներով, քանի որ ըստ հետազոտության արդյունքների՝ մայրերի 81,2%-ը խորհըր-

դատվություն է ստացել բուժաշխատողներից, որոնց խորհրդով էլ կազմակերպել 
է երեխայի սնուցումը (80,5%): Բուժաշխատողների հարցման արդյունքների 
վերլուծությունը ցույց է տվել, որ կրծքով կերակրելու վերաբերյալ սեմինարներին 
մասնակցած բուժաշխատողները մի քանի անգամ ավելի ճիշտ պատասխաններ 
են տվել երեխայի սնուցման վերաբերյալ տարբեր հարցերին, ընդ որում, կրծքով 
կերակրելու համեմատ հավելյալ սնուցման վերաբերյալ և հիվանդ երեխայի 
սնուցման վերաբերյալ գիտելիքները զգալիորեն թույլ են: Ընդհանուր առմամբ, 
մանկաբույժների և ընտանեկան բժիշկների մեծամասնությունը շատ քիչ ուսու-
ցում է անցնում մանկական սնուցման վերաբերյալ և նրանց գիտելիքներն այդ 
ասպարեզում անբավարար են։ Թերաճության դերը թերագնահատվում է ինչպես 
բուժաշխատողների, այնպես էլ հասարակության կողմից։ Ինչպես բուժաշխա-

տողների, այնպես էլ հանրային իրազեկման, ծնողներին ուղղված անհրաժեշտ 
կրթական նյութերի քանակությունն անբավարար է:  

Առողջության առաջնային պահպանման բուժհիմնարկներում աճի գնահա-

տումը ոչ լիարժեք է կատարվում։ Բացակայում են երեխաների աճի և սնուցման 
վերաբերյալ աջակցող և խորհրդատվական ծառայություններ տրամադրող են-

թակառույցները։ Չկան աճի խանգարումների վարման ազգային արձանա-

գրություններ, որոնց համաձայն՝ հնարավոր կլինի վարել հայտնաբերված աճի 
խանգարումները։  

Երեխաների սնուցման կարգավիճակը բարելավելու, թերաճության և գերքա-

շության ցուցանիշները նվազեցնելու գործում շատ կարևոր է սնուցման կազ-

մակերպման և աճի գնահատման վերաբերյալ ժամանակակից, ապացուցահենք 
բժշկության մոտեցումների ներդրումը նախադիպլոմային և հետդիպլոմային 
կրթական համակարգերում:  

Ներկայումս ԵՊԲՀ-ում մանկաբուժություն դասավանդվում է բակալավրիա-

տի և մագիստրատուրայի ծրագրերի շրջանակներում: Բացի ուսանողներից, 
ուսուցանվում է նաև կլինիկական օրդինատորներին, վերապատրաստվում են 
մանկաբույժներն ու ընտանեկան բժիշկները: Իրականացվում է նաև արտասահ-

մանցի ուսանողների ուսուցում` անգլերենով և ռուսերենով: Բակալավրիատի 
ծրագրի շրջանակներում «Վաղ հասակի երեխաների սնուցում» թեման դասա-

վանդվում է ընդամենը 1 օրվա ընթացքում, այսինքն՝ թեմային տրամադրվում է 
ընդամենը 2 ժամ դասախոսության համար և 4 ժամ գործնական պարապմունքի 
համար: Այդքան կարճ ժամանակում դժվար է, կարելի է ասել նույնիսկ անհնար 
է ուսանողներին լիարժեք գիտելիքներ տալ վաղ հասակի երեխաների սնուցման 
կարևորագույն հարցերի վերաբերյալ:  

Դասավանդումն իրականացվում է տպագրված բակալավրիատում դասա-

վանդվելու համար նախատեսված «Մանկաբուժություն» դասագրքով /2010 թ./։ 
Գրքում ներկայացված տեղեկությունները արդիական են, հիմնված են 
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ԱՀԿ/ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի կողմից հրատարակված նոր գրականության տվյալների 
վրա, ներկայացված են ուսանողների համար մատչելի լեզվով, սակայն գիրքը 
տեղեկություններ չի պարունակում այնպիսի կարևոր թեմաների վերաբերյալ, 
ինչպիսիք են կրծքով կերակրելու դժվարությունները, հիվանդ և անհաս երե-

խաների սնուցումը, հղի կնոջ և կերակրող մոր սնուցումը, 2 տարեկանից մեծ 
երեխաների սնուցումը, սննդային ալերգիան և սննդի նկատմամբ անհան-

դուրժողականությունը, սննդի անվտանգությունը, սնուցման խանգարումներ 
ունեցող երեխաների բուժումը:  

Ցանկալի է, որ այդ թեմաներն ընդգրկվեն ուսանողների ուսումնական ծրագ-

րում: Նշված բոլոր թեմաների ուսուցումը պարտադիր է նաև կլինիկական օրդի-

նատորների և ամբիոնում վերապատրաստվող բժիշկների համար:  
Չնայած արտասահմանցի ուսանողների դասավանդումը կատարվում է 

ԱՀԿ/ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի մոտեցումներին համահունչ դասախոսությունների միջոցով, 
այնուամենայնիվ անգլերենով և ռուսերենով համապատասխան գրականու-

թյունը բացակայում է: Ռուսերեն լեզվով դասավանդումը կատարվում է Շաբա-

լովի «Մանկաբուժություն» դասագրքով, ում մանկական սնուցման և աճի գնա-

հատման հարցերի վերաբերյալ մոտեցումները բավականաչափ սխալ են և 
հնացած:  

Այսպիսով, ԵՊԲՀ-ում «Վաղ հասակի երեխաների սնուցում» և «Աճի գնահա-

տում» թեմաների դասավանդման որակը բարելավելու համար անհրաժեշտ են 
հետևյալ նախապայմանները՝ 

 անհրաժեշտ գրականության առկայությունը հայերենով, անգլերենով և 
ռուսերենով, 

 անհրաժեշտ քանակությամբ դասաժամերի տրամադրումը կերակրելու և 
աճը գնահատելու հմտությունները դասավանդելու համար ինչպես ուսանող-

ների, այնպես էլ կլինիկական օրդինատորների և բժիշկների վերապատրաստ-

ման դասընթացներում, 
 դասախոսական կազմի տեղեկացվածության մեծացումը վաղ հասակի 

երեխաների սնուցման և աճի գնահատման հարցերում, 
 «Մանկաբուժության թիվ 1» ամբիոնի կողմից կլինիկական արձանա-

գրությունների զարգացումը «Սնուցման խանգարումներ (թերսնուցում, գիրու-
թյուն), միկրոտարրերի անբավարարություն (ցինկ, երկաթ, վիտամին D, A) և 
մալաբսորբցիա (ցելիակիա, լակտազային անբավարարություն) ունեցող երեխա-

ների վարումը» թեմայում։ 
Մանկաբուժության թիվ 1 ամբիոնի դասախոսներն ու ասպիրանտները վեր-

ջին տարիների ընթացքում գիտահետազոտական աշխատանքներ են իրակա-

նացնում աճի խանգարումների և միկրոտարրերի թերսնուցման բնագավառում։ 
Ստեղծվել են ներքին օգտագործման համար նախատեսված կլինիկական արձա-

նագրություններ աճի և սնուցման խանգարումներ ունեցող երեխաների վարման 
վերաբերյալ, որոնք, սակայն, անհրաժեշտ է քննարկել և ընդունել ազգային մա-

կարդակով օգտագործելու համար։  
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Ամբիոնի դասախոսների կողմից կատարվում է նաև աճի և սնուցման խան-

գարում ունեցող երեխաների խորհրդատվություն, իսկ անհրաժեշտության 
դեպքում նաև բուժում «Մուրացան» հիվանդանոցային համալիրի մանկաբու-

ժական N2 կլինիկայում։ Ակնհայտ է, որ նման խորհրդատվության և բուժման 
կարիք ունեցող երեխաների քանակը շատ ավելի մեծ է։ Տրամադրվող ծառայութ-

յունների ծավալը և որակը մեծացնելու նպատակով անհրաժեշտ է ստեղծել 
երեխաների աճի և սնուցման համալսարանական կենտրոն, որը հնարավո-

րություն կտա կիրառելու համալսարանական սկզբունքը՝ կոորդինացնել աճի և 
սնուցման ասպարեզում ուսումնական, բուժական և գիտական գործունեություն՝ 
ներգրավելով նաև ուսանողներին։ 

Այսպիսով, ակնհայտ է, որ Հայաստանում վաղ հասակի երեխաների սնուց-

ման և աճի խանգարումների վերահսկման ասպարեզում կան անհապաղ բարե-

լավում պահանջող բազմաթիվ հիմնախնդիրներ։  
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В СИСТЕМЕ МЕДИЦИНСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Г.В. Гамбарян, А.В. Байков 
ЕГМУ, Отдел образовательных программ 

 

 
В данной статье обсуждается роль дистанционного обучения в медицинском образо-

вании и современной системе здравоохранения. Дистанционное обучение предоставляет 
новые альтернативы, с помощью которых возможно улучшение организации образо-
вания. Данный вид обучения позволяет студентам и врачам получить неограниченные 
знания, непрерывное образование на расстоянии, совмещая учебу с работой. Дистан-
ционное обучение осуществляется с помощью информационных технологий и телеком-
муникаций, «гибкими» способом повышая эффективность медицинских образовательных 
программ. Внедрение  дистанционного обучения в систему медицинского образования 
позволит повысить квалификацию специалистов здравоохранения, а также постоянно 
обновлять знания в связи с нововведениями в области медицины.  

В статье также обсуждается роль телемедицины в решении различных проблем 
здравоохранения, таких как, консультирование и оказание медицинской помощи в экст-
ремальных ситуациях, а также  пациентам сельских районов. 

 

 
DISTANCE LEARNING IN MEDICAL EDUCATION SYSTEM  

G.V. Ghambaryan, A.V. Baykov  
YSMU, Аcademic Programs Department 

 
 
In this article the role of distance learning in medical educational sphere and contemporary 

health care system is discussed. Distance learning gives new alternatives, thanks to which the 
education management could be changed. This type of learning gives opportunity to students 
and doctors to have unlimited continuing education in distance and combine work and 
education. The process of distance learning between the learner and the teacher is mainly 
realized by information technologies and telecommunication. Distance learning may improve 
the effectiveness of medical academic programs in a flexible way. Implementation of distance 
learning in health care system will give the chance to health care professionals to improve their 
qualification, as well as to continue renewal of knowledge related to innovations in medicine.    

In this article the role of telemedicine in solving  several problems of health care, such as 
provision of consultations in disasters as well as to health care professionals working in villages 
is discussed. 
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Բանալի բառեր՝ հեռավար (դիստանցիոն) ուսուցում, տեղեկատվական տեխ-

նոլոգիաներ, հեռաբժշկություն, հեռահաղորդակցություն, հեռախորհրդատվություն 
 

Վերջին շրջանում աշխատաշուկայի փոփոխվող պահանջներից ելնելով՝ 
մարդիկ ավելի շատ են ձգտում ստանալ բարձրագույն կրթություն: Բայց 
տարեցտարի կյանքի ընթացքն ավելի է արագանում, և ոչ բոլորն են կարող 
սովորել բուհում՝ հաճախել դասախոսություններին, ժամեր անցկացնել լա-

բորատորիաներում և գրադարաններում: Մարդկանց, ովքեր ցանկանում են 
սովորել, բայց ինչ-ինչ պատճառներով չունեն դրա հնարավորությունը (ժա-

մանակի սղություն, աշխարհագրական հեռավորություն բուհից և այլն), 
ուսուցման այս ձևը հնարավորություն է տալիս մոռանալու ժամանակի և 
միջոցների բացակայության մասին: Համակարգչով և համացանցի առկա-

յության դեպքում ցանկացած ոք կարող է կրթություն ստանալ՝ անկախ բնա-

կության վայրից և զբաղվածության աստիճանից [9]: 
Պատմական ակնարկ. Հեռավար ուսուցման ծնունդը 
Սկսած 1728 թվականից մինչ այսօր հեռավար ուսուցման գաղափարը 

նույնն է մնացել, փոխվել են միայն կապի ուղիները: Գրեթե 300 տարի առաջ 
hեռավար ուսուցումն իրականացվում էր փոստային ծառայությունների 
միջոցով: Կապի և հաղորդակցման նոր միջոցների շնորհիվ հեռավար ուսու-
ցումը նոր դրսևորումներ էր ստանում: 1922թ. Փենսիլվանիայի պետական 
համալսարանը առաջին համալսարաններից էր, որ ռադիոն կիրառեց 
ուսուցման նպատակով: Իսկ 1934թ. Այովայի համալսարանին կից մեկնար-

կեց աշխարհում առաջին կրթական հեռուստաալիքը: Այնուհետև Մեծ 
Բրիտանիայում 1969թ. բացվեց աշխարհում առաջին բաց համալսարանը 
(Open University): 1999թ. ԱՄՆ-ում բացվեց առաջին հեռավար համալսարանը՝ 
պետական հավատարմագրմամբ [7]:  

Ժամանակակից աշխարհում կան կրթական տարբեր մոտեցումներ, մե-

թոդներ, մոդելներ, համակարգեր և որպես վերջինների արդյունք` կրթական 
տարբեր հաստատություններ, որոնք մեկը մյուսից տարբերվում են իրենց 
բնույթով և նպատակներով [1]: Տեղեկատվական դարաշրջանում կրթության 
մեջ կատարվող արմատական փոփոխությունները սերտորեն պայմանավոր-

ված են տեղեկատվության և հաղորդակցության արդի միջոցների զարգաց-

մամբ և տարածմամբ: Կրթության ոլորտում նոր տեխնոլոգիաների ներդ-

րումը նպաստում է կրթության համակարգի արդիականացմանը, ուսուցման 
և ուսումնառության արդյունավետության մեծացմանը։ 

Հայաստանի կրթության ոլորտում տեղեկատվական և հաղորդակցական 
տեխնոլոգիաների ներդրման հարցը հայտնվում է կրթության համակարգի 
փոխակերպման շրջանում՝ եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածք 
ինտեգրվելու հավակնությամբ պայմանավորված, որտեղ իրար են հյուսում 
բազմաթիվ խնդիրներ, տարբեր, երբեմն՝ հակադիր միտումներ և շահեր, հին 
արժեքներ և նոր հրամայականներ: Հեռավար կրթությունը նոր այլընտրանք-
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ներ է տրամադրում, և աստիճանաբար փոխվում է կրթության կազմա-

կերպման եղանակը, որը հնարավորություն է տալիս անցում կատարելու 
դեպի անսահմանափակ շարունակական կրթություն հեռավորության վրա 
[1]: 

Հեռավար ուսուցումը դասավանդման այնպիսի եղանակ է, երբ չի պա-

հանջվում ուսանողների ֆիզիկապես ներկա լինելը որոշակի վայրում դաս-

ընթացին մասնակցելու համար, երբ անմիջական և ոչ անմիջական ուսուց-

ման գործընթացը սովորողի և դասախոսի միջև իրականացվում է հիմնա-

կանում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և հեռահաղորդակցության մի-

ջոցներով: Այս մեթոդը բոլոր երկրների և բոլոր տարիքի մարդկանց հնարա-

վորություն է ընձեռում ուսանել ողջ կյանքի ընթացքում՝ ձեռք բերելով դիպ-

լոմներ, վկայագրեր և գիտական աստիճաններ աշխարհի համարյա բոլոր 
առցանց համալսարաններից: Ժամանակակից տեխնոլոգիաների շնորհիվ 
հեռավար ուսուցման մակարդակն էապես բարձրացել է: Հեռավար ուսուց-

ման առաջընթացը հեղափոխել է շարունակական կրթության ոլորտը: 
Օրինակ. 

 Դասախոսությունների նյութերը հնարավոր է ուսանողներին հասցնել 
ոչ միայն տպագիր, այլև օգտագործել հոսքային մեդիայի (streaming media) 
տեխնոլոգիան, այսինքն՝ տեսաֆիլմերի կամ ուղիղ հեռարձակման միջոցով: 

 Ուսանողները դասախոսի և միմյանց հետ շփվում են տարբեր հաղոր-

դակցման համակարգերով, այդ թվում՝ ֆորումներ, էլ-փոստ, հաղորդագրութ-

յունների միջոցով: 
 Հանձնարարությունները վերբեռնվում և տեղադրվում են դասախոսի 

վիրտուալ դարակում՝ հետագա ստուգման և գնահատման համար: 
 Ուսումնառության առցանց եղանակը սեփական ժամանակը կազմա-

կերպելու հնարավորություն է տալիս ուսանողներին. նրանք իրենք են որո-

շում, թե օրվա որ ժամերը կամ շաբաթվա որ օրերը հատկացնեն ուսմանը:  
Հեռավար ուսուցման առավելություններն են. 
 Համացանցը կատարյալ միջոց է վիրտուալ ուսումնական միջավայր 

ստեղծելու համար: Սովորողները կարող են, օրինակ, մնալով իրենց բնակա-

վայրում՝ սովորել արտասահմանում գտնվող վիրտուալ համալսարանում: 
Սա հնարավորություն է տալիս ժամանակակից մասնագետներին սովորելու 
ամբողջ կյանքի ընթացքում՝ համատեղելով ուսումը աշխատանքին: 

 Ուսանողներին դասընթացի ամբողջ նյութի հասանելությունը հընա-

րավորություն է տալիս ավելի ինքնուրույն և անկախ լինելու ուսումնառու-

թյան ողջ գործընթացում: 
 Ուսանողները ավելի մեծ պատասխանատվություն են սկսում կրել 

իրենց ուսումնառության համար, մինչդեռ ուսուցանողը աստիճանաբար 
ստանձնում է խորհրդատուի դեր: Փորձը ցույց է տալիս, որ հեռավար ուսուց-

ման ձևով սովորող ուսանողը դառնում է ավելի ինքնուրույն, շարժունակ և 
պատասխանատու: Ուսման ընթացքում այս հատկանիշները ավելի են 
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զարգանում և արդեն տվյալ կուրսն ավարտած մասնագետի պահանջարկը 
ավելի մեծ է լինում աշխատաշուկայում [8]: 

 Դասընթացները սահմանափակված չեն համալսարանի աշխատան-

քային «նորմալ» ժամերով, բոլորի համար շարունակական կրթության լայն 
հնարավորություններ են բացվում: 

 Հեռավար ուսուցումը փոխում է ինչպես սովորողի, այնպես էլ ուսու-
ցանողի վարքագիծը: Հաջողակ ուսանողները դառնում են ավելի կազմա-

կերպված ու նպատակաուղղված, իսկ դասախոսներն ավելի են խորացնում 
իրենց գիտելիքները տեխնոլոգիաների բնագավառում:  

Չնայած առավելություններին՝ հեռավար ուսուցումը ունի նաև թե-

րություններ՝  
 ուսանողների և դասախոսների անմիջական հաղորդակցման բացա-

կայություն, 
 հեռավար ուսուցման առանցքային խնդիրներից մեկը գիտելիքների 

ստուգման ժամանակ ուսանողի իսկության հավաստումն է, 
 գործնական պարապմունքների բացակայությունը [8]: 
Հեռավար ուսուցման միջոցները: Հեռավար ուսուցում իրականացնելու 

համար ստեղծված են մի շարք միջոցներ, որոնք կոչվում են դասընթացների 
կառավարման համակարգեր (Course Management System` CMS): Դրանք բա-

ժանվում են երկու խմբի՝ առևտրային և ազատ տարածվող: Առևտրային 
համակարգերը բավական թանկ համակարգեր են և օգտագործվում են այն 
համալսարաններում, որոնք հեռավար ուսուցման բազմաթիվ դասընթացներ 
են առաջարկում: Առևտրային համակարգերի օրինակներից է Blackboard-ը 
(http://www.blackboard.com/): Ազատ տարածվող համակարգերից է Moodle-ը, 
որը կարելի է ներբեռնել http://www.moodle.org/ կայքից՝ հետագայում ձեր հա-

մակարգում տեղադրելու նպատակով: Գոյություն ունի նաև http://www.-
moodle.com/ կայքը, որտեղից կարելի է վճարովի տեխնիկական աջակցութ-

յուն ստանալ:  
Հեռավար ուսուցումը ժամանակակից առողջապահության համակարգում 
Բարձր տեխնոլոգիաներով կրթությունը լայնորեն տարածված է նաև 

բժշկության բնագավառում: Բժշկության այն ճյուղը, որը կիրառում է հեռա-

հաղորդակցության և էլեկտրոնային տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ 
բժշկական օգնություն ապահովելու համար հեռավորության վրա, կոչվում է 
հեռաբժշկություն` տեսախորհրդատվություն, տեսակոնֆերանսներ և այլն: 
Հեռաբժշկությունը կարող է արդյունավետորեն խորհրդատվություն և բժշկա-

կան օգնություն ապահովել գյուղական վայրերում: Այսօր հեռաբժշկությունը 
դարձել է վիրաբուժության, մանկաբարձության, ներքին հիվանդությունների, 
սրտաբանության բարձր մակարդակով ներկայացման անբաժանելի մասը: 
Ուսուցման մեջ ժամանակակից հեռաբժշկական հիմնական տեխնոլո-

գիաներից մեկը հեռախորհրդատվությունն է կամ հեռաշահարկումն է՝ հե-
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ռավար ուսուցումը [5]: Այս ամենը նպաստում է բժիշկների որակավորման 
բարձրացմանը: Հեռաբժշկությունը կարող է կիրառվել կլինիկական, կրթա-

կան և վարչական նպատակներով [6]: 
Այսպիսով, հեռաբժշկությունը կարող է սահմանվել որպես տեխնոլոգիա, 

որը հնարավորություն է տալիս էլեկտրոնային, տեսա- և ձայնային կապի 
միջոցով իրականացնելու՝ 

 ախտորոշում և խորհրդատվություն, բարելավել բուժսպասարկումը 
ինչպես նորմալ իրավիճակներում, այնպես էլ համապատասխան միջոցներ 
ձեռնարկել արտակարգ իրավիճակների դեպքում,  

 բժշկական մասնագետների որակավորման բարձրացում, ովքեր 
ուսումնական հաստատություններում չեն, 

 տեղեկատվության հասանելիություն. այն հնարավորություն է տալիս 
տեղեկատվության փոխանակման, որը առայժմ հասանելի է միայն բարձ-

րակարգ բժշկական հաստատություններին [6]: 
Սակայն հարց է առաջանում. արդյոք հնարավո՞ր է հեռավար ուսուցում 

բժշկության մեջ: Արդյոք հնարավո՞ր է ապահովել կլինիկական հմտություն-

ների զարգացում հեռավար ուսուցմամբ: Իհարկե, բժշկի գործնական հըմ-

տությունների ուսուցումը պահանջում է ավանդական «դեմ առ դեմ» դասա-

գործընթաց դասախոսների, հիվանդների հետ, իսկ ամբողջ տեսական նյութը 
ուսանողը կարող է ստանալ հեռավար ուսուցման միջոցով: Շատ նպատա-

կահարմար է հեռավար տեղեկատվության հասանելիությունը գյուղական 
բժշկության համար: Գյուղական վայրերում էլեկտրոնային բժշկական 
գրադարանը կարող է լինել առավել արդյունավետ միջոցներից մեկը [5]: 

Հետևաբար հենց առողջապահության ոլորտում, որը գործ ունի անգնահա-

տելի ռեսուրսի՝ մարդու առողջության հետ, հեռավար ուսուցման կիրառումը 
առավել արդիական է: Մասնավորապես առողջապահության ոլորտին է 
հարկավոր առավել որակյալ, համաշխարհային մակարդակի գիտելիքների 
ուսուցում, և այդ ոլորտի բոլոր բնագավառների աշխատակիցների որակա-

վորման բարձրացում [5]: Հաշվի առնելով բժշկագիտության զարգացման 
արագացված ընթացքը՝ առողջապահության մասնագետները պետք է ան-

ընդհատ տեղյակ լինեն բուժման միջոցների փոփոխություններին, չափա-

նիշներին (շարունակական բժշկական կրթություն) [6]: 
Բժշկական կրթության ոլորտում ուսանողները հեռավար ուսուցման 

ընթացքում ցանկալի է ձեռք բերեն բազմակողմանի տեխնոլոգիական գիտե-

լիքներ, որոնք անհրաժեշտ են ապագա փորձի համար: Ամեն ինչ չէ, որ 
հնարավոր է գտնել դասագրքերում: Այսօրվա հեռավար տեխնոլոգիաները 
հնարավորություն են տալիս լրացնելու այդ բացը [5] և այս ուսուցման միջո-

ցով թարմացնելու և անընդհատ ավելացնելու գիտելիքները՝ պայմանա-

վորված բժշկության ոլորտի նորամուծություններով, ինչպես նաև բժշկական 
նոր, բարդ տեխնոլոգիաների՝ պրակտիկայում ներդրմամբ, որոնց օգտագոր-
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ծումը, կիրառումը պահանջում են լրացուցիչ գիտելիքներ և հմտություններ 
[6]: Հեռավար ուսուցումը առավել նպատակահարմար և օպտիմալ ուսուց-

ման ձև է հետդիպլոմային կրթության և վերապատրաստման դեպքում, քանի 
որ այն օգնում է լուծելու մի շարք խնդիրներ, օրինակ՝ հերթափոխով աշխա-

տող բժիշկների դեպքում [5]: 
Այսօր Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանը 

իր որդեգրած ռազմավարական ծրագրում կարևորում է ուսուցման մեթոդ-

ների արդիականացումը, ինչպես նաև հեռավար ուսուցման ներդրման 
անհրաժեշտությունը [2]: 

Հեռավար ձևով ուսուցման կարգ: Համաձայն ՀՀ կառավարության որոշ-

ման՝ հեռավար ուսուցում կարող են կազմակերպել միայն համապատաս-

խան կրթական ծրագրի իրականացման արտոնագիր ունեցող ուսումնական 
հաստատությունները` հիմնական և լրացուցիչ մասնագիտական, ինչպես 
նաև հետբուհական կրթական ծրագրերով։ Հեռավար ուսուցմամբ իրակա-

նացվող կրթական ծրագրերի բովանդակությունն ըստ մասնագիտություն-

ների սահմանվում է այդ մասնագիտությունների համար հաստատված 
պետական կրթական չափորոշիչներին համապատասխան [3]: 

Սակայն կան բարձրագույն կրթության որոշ մասնագիտություններ, որոնց 
դեպքում չի թույլատրվում հեռավար ուսուցման ձևի կիրառումը: ՀՀ կա-

ռավարության 25.05.2005թ. N692-Ն որոշման համաձայն՝ սահմանվել է հեռա-

վար ձևով ուսուցում չթույլատրվող մասնագիտությունների ցանկը, որոնցից 
են բժշկական մասնագիտությունները, ռեժիսուրան, գեղանկարչությունը, 
քանդակագործությունը, ճարտարապետությունը և այլն [4], չնայած օրենքը 
չի արգելում կրթական ծրագրերի իրականացման գործընթացում հեռավար 
ուսուցման տարրերի որոշակի, սահմանափակ ներդրումը:  

Ամփոփելով ասենք, որ հասարակության կրթական մակարդակը և սովո-

րելու կարողությունները կարևոր նշանակություն ունեն երկրի զարգացման 
և միջազգային ասպարեզում մասնագիտական մրցունակության համար: Այդ 
իսկ պատճառով մարդիկ պետք է անընդհատ յուրացնեն նոր գիտելիքներ և 
հմտություններ, ծանոթ լինեն աշխատանքային և սոցիալական միջավայրե-

րում գործածվող տեխնոլոգիաների փոփոխություններին և նորամուծութ-

յուններին, պատրաստ լինեն շարունակական ուսման: Այսօր կրթության 
ոլորտում կատարվում են մի շարք բարեփոխումներ, մասնավորապես աս-

տիճանական անցում է կատարվում տպագիր միջոցներից և դրանցով պայ-

մանավորված մոդելից դեպի ժամանակակից տեղեկատվական և հաղոր-

դակցման տեխնոլոգիաների վրա հիմնվող կրթության համակարգեր։ Ժամա-

նակակից տեխնոլոգիաներին տիրապետելու անհրաժեշտությունը հանգեց-

նում է ավանդական մեթոդներից դեպի ժամանակակից մեթոդների անցման, 
փոխվում է նաև սովորելու և սովորեցնելու բնույթը: Կրթությունը դուրս է 
գալիս «դպրոց-համալսարան» ավանդական շրջանակից՝ տեղ բացելով հան-
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րային կրթության զանազան ձևերի համար։ Հեռավար կրթությունը նոր այլ-

ընտրանքներ է տրամադրում, որի միջոցով փոխվում է կրթության կազ-

մակերպման եղանակը, որը հնարավորություն է տալիս անցում կատարելու 
դեպի անսահմանափակ շարունակական կրթություն՝ հեռավորության վրա: 
Կարծում ենք, որ հեռավար ուսուցման տարրերի (դասընթաց կամ դասըն-

թացի հատված) ներդրումը բարձրագույն բժշկական կրթության մեջ «ճկուն» 
(Flexible) և «խառը» (Blended) ձևերով կարող է զգալիորեն բարելավել 
կրթական ծրագրերի արդյունավետությունը՝ խնայելով ֆինանսական և 
մարդկային ռեսուրսներ: Նման պարտադիր կամ էլեկտիվ դասընթացները 
կարող են դառնալ արագ փոփոխվող աշխատաշուկայի պահանջներից բխող 
նոր (ոչ դասական) կրթական վերջնարդյունքների ձևավորմանը նպաստող 
«ճկուն» գործոն: 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА КАК 
ПОКАЗАТЕЛЬ ЕВРОПЕЙСКИХ СТАНДАРТОВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ВНУТРЕННЕГО КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

А.М. Маркосян, Л.Р. Аветисян, А.А. Айрапетян, А.М. Мкртчян,  
М.А. Мартиросян, А.В. Сейранян 
ЕГМУ, Центр оценки и контроля качества образования  

 
Качество преподавательского состава является одним из показателей оценки 

качества высшего образования. Согласно Европейской ассоциации ,,Обеспечение ка-
чества’’ доступным и основным ресурсом для большинства студентов являются пре-
подаватели. Следовательно, селекция преподавательского состава должна основываться 
на объективной оценке качества преподавателей. Для решения этой проблемы центром 
,,Оценки и обеспечения качества образования’’ ЕГМУ был разработан опросник оценки 
квалификации преподавателей. Опросник включает весь объем преподавательской 
деятельности (методологическая, научная, клиническая, административная, общест-
венная, а также постдипломное образование).  

Анализ результатов позволит объективно оценить как всю деятельность препо-
давателей, так и отдельные составляющие ее компоненты. 
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Teaching staff quality is one of the criteria of higher education quality assessment. 

According to  European Association  “Duality Providing”,  teachers/lecturers are the most 
available and basic resource for the majority of the students. Hence, it's very important to place 
the lecturer՛s quality objective assessment in the base of teachers’ staff selection. To solve that 
problem, YSMU Education quality assessment and assurance center creates the ''Lecturer՛s 
qualification assessment questionnaire'', which includes the whole volume of lecturers’ teaching 
activity for the last 5 years (methodological, research, continuing education, clinical, admi-
nistrative, social). 

The analysis of the results will allow to assess objectively both the teachers’ activity and 
its separate components. 
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Բանալի բառեր՝ դասախոսական կազմ, որակի գնահատում, մասնագիտական 
վերապատրաստում, դասավանդման արդյունավետություն 

 
Բարձրագույն կրթության որակի գնահատման ցուցանիշներից մեկը 

դասախոսական կազմի որակն է: Ըստ որակի ապահովման եվրոպական 
ասոցիացիայի (ENQA) որակի ներքին ապահովման ստանդարտի [1] արդյու-

նավետ իրագործման համար առաջարկվող ուղենիշների սահմանման՝ 
դասախոսները ուսանողների կրթությունն ապահովելու անփոխարինելի դեր 
ունեն: Ուստի խիստ կարևոր է, որ դասախոսներն ունենան դասավանդվող 
առարկայի վերաբերյալ լիարժեք գիտելիքներ, անհրաժեշտ հմտություն և 
փորձ (դասավանդման տարբեր համատեքստերում դրանք ուսանողներին 
արդյունավետ փոխանցելու համար), ինչպես նաև դասավանդման որակի 
վերաբերյալ հետադարձ կապի ձեռքբերման կարողություն:  

Արտասահմանցի մի շարք մասնագետներ, քննարկելով դասախոսի 
կարգավիճակի ազդեցությունը բարձրագույն կրթության որակի բարձրաց-

ման վրա, փաստում են, որ կրթության որակի բարձրացման գործընթացում 
հիմնական դերը դասախոսինն է [2]: Ընդգծելով, որ նրանց կարևորագույն 
հատկանիշներից են որակավորումը, մասնագիտական և ինտելեկտուալ 
մակարդակը, ստեղծագործական պոտենցիալը, ակտիվությունը և առող-

ջական վիճակը: Այս ամենը կարևոր է աշխատանքին նվիրվածության և ինք-

նաուսուցման համար [2]: Այս հատկանիշները վերջին տասնամյակում 
նկատելիորեն նվազել են, որը բացատրվում է կրթական ոլորտում ներդ-

րումների պակասով և դասախոսների նյութական ու հոգեկան աջակցության 
նվազմամբ: Դասախոսների աշխատավարձը արևմտյան երկրներում մոտ 10-
30 անգամ ավել է, քան ԱՊՀ երկրներում: Ցածր աշխատավարձերի պատ-

ճառով շատ տաղանդավոր դասախոսներ ստիպված են եղել փոխել աշխա-

տանքը, և նրանց փոխարեն դասավանդման դաշտ են եկել պակաս որակա-

վորում ունեցող կադրեր: Այդ պատճառով դասախոսների մոտ 25%-ն ունի 5 
տարվանից պակաս դասավանդման ստաժ, որը, ըստ հետազոտության 
տվյալների, պայմանավորված չէ կադրերի երիտասարդացման քաղաքակա-

նությամբ: Հայտնի է, որ դասախոսների ինտելեկտուալ պոտենցիալը հարա-

բերակցվում է նրանց գիտական գործունեությանը: Այսօր դասախոսների 
ընդամենը 10%-ն է զբաղված հիմնարար հետազոտություններով: Հեղինակ-

ները եզրակացնում են, որ, որպեսզի հնարավոր լինի խոսել բարձրագույն 
կրթության հետագա արդիականացման և որակի բարելավման վերաբերյալ, 
անհրաժեշտ է կատարել իրական փոփոխություններ՝ բուհի դասախոսների 
նյութական և հոգեկան աջակցության առումով [2,3]: 

Կ. Շիթսը և Տ. Շվենքը 1990թ. սահմանել են դասախոսների վերապատ-

րաստումը` որպես «ցանկացած պլանավորված միջոցառում, որն ուղղված է 
բարելավելու անհատի գիտելիքները և հմտությունները այն ոլորտներում, 
որոնք անհրաժեշտ են դասախոսական գործունեության համար¦ [4]:  
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Մ. Մակլինը և այլք [5] համոզված են, որ դասախոսների վերապատրաս-

տումը ճոխություն չէ, այլ պարտադիր է բոլոր բժշկական բուհերի համար: 
Այն պետք է լինի համակարգված, ներառի պլանավորում, իրագործում և 
գնահատում, ինչպես նաև պետք է բավարարի անհատի, առարկայի և բուհի 
պահանջները: Բացի դրանից, դասախոսների վերապատրաստման ծրագիրը 
պետք է ուղղված լինի դասախոսների ինչպես մասնագիտական (այսինքն` 
բուհի շահերից ելնելով), այնպես էլ անձի (այսինքն` անհատի օգտին) զար-

գացմանը: Հեղինակները եզրակացնում են. դասախոսների վերապատրաս-

տումը պետք է ծառայի վերջնական նպատակին. բարելավելով բժշկական 
կրթությունը` բարելավել նաև առողջապահական ծառայությունների որակը՝ 
կրթելով որակյալ բժիշկներ: Ժողովուրդը, կառավարությունը և մասնագի-

տական կառույցներն իրավունք ունեն պարբերաբար պահանջելու բուհի 
դասավանդման աուդիտներ՝ որպես որակի ապահովման մի մաս: Ընդ որում, 
արևմտյան մի շարք երկրներում արդեն իսկ քննարկվում է դասախոսների 
արտոնագրման անհրաժեշտությունը: 

Բուհն ինքը պետք է կարևորի դասախոսական կազմի որակը, և դա-

սախոսները պետք լինեն բուհի արժեքավոր հարստությունը:  
Այլ հետազոտություններում ցույց են տրվել, որ դասախոսները սովորա-

բար բարձր են գնահատում մասնակցությունը վերապատրաստման ծրագ-

րերին, քանի որ դրանք նպաստում են վարքային և կրթական փոփոխութ-

յուններին [6]: Առանձին դեպքերում դասախոսները չեն ընդունում վերա-

պատրաստման կարևորությունը: Այդ դեպքում ուսանողների և գործընկեր-

ների կողմից գնահատումը կարող է կիրառվել որպես վերապատրաստման 
ծրագիր սկսելու սկզբնակետ [7]: Ընդ որում, վերապատրաստման ծրագրերը 
կարող են լինել ընդհանուր բոլոր առարկաների դասախոսների համար՝ 
առանձին, մասնագիտացված, միայն բժիշկների համար նախատեսված 
ծրագրերի փոխարեն [8]: 

2006թ. Միացյալ Թագավորությունում տպագրվել են այդ երկրի բարձ-

րագույն կրթության ոլորտում դասավանդման և ուսուցման աջակցման ազ-

գային մասնագիտական ստանդարտների շրջանակում ընդգրկված հմտութ-

յունների ցանկը [9]: Ըստ այդ ցանկի՝ անհրաժեշտ է՝  
1. ձևավորել և պլանավորել ուսումնական ծրագրերը և կամ ծավալել 

ուսումնական գործունեություն, դասավանդել և կամ աջակցել ուսանողների 
կրթությանը, գնահատել և ապահովել սովորողներին հետադարձ կապով, 
զարգացնել արդյունավետ ուսուցման միջավայր և աջակցել ու ղեկավարել 
ուսանողներին, գիտական աշխատանքներն ու մասնագիտական գործու-
նեությունը ինտեգրել դասավանդմանը և ուսուցմանը, գնահատել պրակտի-

կան և իրագործել շարունակական մասնագիտական զարգացում,  
2. տիրապետել առարկային, կիրառել դասավանդման և ուսուցման 

համապատասխան մեթոդներ, օգտագործել համապատասխան կրթական 
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տեխնոլոգիաներ, իմանալ դասավանդման արդյունավետության գնահատ-

ման մեթոդներ, բարելավել մասնագիտական գործունեության որակը, 
3. հարգանք ունենալ սովորողների հանդեպ, դասավանդման ընթաց-

քում կիրառել hետազոտության և կամ մասնագիտական փորձի արդյունք-

ները, նպաստել կրթական միջավայրի զարգացմանը և կատարելագործվել 
մասնագիտության մեջ: 

Դասախոսների վերապատրաստման ծրագրի արդյունավետությունը 
պայմանավորված է մի քանի գործոններով: Օրինակ՝ եթե առկա է առանձին 
ունակություն զարգացնելու նպատակ, որպիսին է դասախոսների ծանոթա-

ցումը նոր տեխնոլոգիաներին, ապա մի քանի դասընթացը լիովին բավարար 
է: Սակայն եթե անհրաժեշտ է ներդնել ուսանողակենտրոն ուսուցում, ապա 
անհրաժեշտ են երկարատև աշխատանք, ներդրումներ, խորհրդատվություն 
և հետադարձ կապ: Որոշ հեղինակներ խոսում են նաև դասախոսների վե-

րապատրաստման և ուսանողների առաջադիմության միջև առկա կապի 
մասին [10]:  

Ի. Շտայներտը և այլք [11] անցկացրել են հետազոտություն՝ պարզելու 
համար այն գործոնները, որոնք խոչընդոտում են դասախոսների վերապատ-

րաստման դասընթացները: Ըստ հետազոտության արդյունքերի՝ որպես այդ-

պիսի գործոններ են դիտարկվել բուհի կողմից անբավարար աջակցությունը, 
դասավանդման բարելավման մեթոդների վերաբերյալ նվազ տեղեկությունը, 
այն տարածված կարծիքը, թե դասախոսի գիտելիքները, ունակությունները 
դասավանդման գործընթացում կապ չունեն դասավանդման արվեստի տի-

րապետման հետ: Կլինիկաներում աշխատող դասախոսները, որպես խոչըն-

դոտ, առաջնահերթ նշել են ժամանակի սղությունը և աշխատանքի մեծ ծա-

վալը, վերապատրաստման դասընթացների տեղակայումը կլինիկաներից 
դուրս և դասավանդման համար առանձնացված սուղ ֆինանսավորումը:  

Դասախոսական կազմի որակն ապահովելու համար անհրաժեշտ է 
բուհում պարբերաբար իրականացնել դասախոսի գործունեության որակի 
հսկողություն, որը կարող է հիմք դառնալ դասախոսների ինչպես մասնագի-

տական պարտականության մակարդակը բարձրացնելու, այնպես էլ հետա-

գայում նրանց աշխատանքը շարունակելու նպատակահարմարության, 
աշխատավարձը բարձրացնելու, աշխատանքային պայմանագիրը երկարաց-

նելու, պաշտոնը բարձրացնելու և վերընտրվելիս որոշումներ կայացնելու 
համար: Դասախոսական գործունեությունը ներառում է մի շարք բաղադրիչ-

ներ, որոնց արդյունավետության գնահատման համար օբյեկտիվ և հուսալի 
մեթոդների ընտրությունը միշտ արդիական է:  

Արևմտյան երկրների և Ռուսաստանի բուհերում դասախոսական գոր-

ծունեությունը գնահատվում է միավորային /կրեդիտային/ համակարգերի 
միջոցով: Հիմնականում որակավորման այդ համակարգերն ունեն միանման 
կառուցվածք. որոշակի ժամանակաշրջանի ընթացքում (սովորաբար հինգ 
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տարի) դասախոսների գործունեությունը գնահատվում է տարբեր բնագա-

վառներում, ինչպիսիք են ուսումնամեթոդականը, գիտահետազոտականը, 
ադմինիստրատիվ պարտականությունները, կազմակերպչական ակտիվութ-

յունը, վերապատրաստումները, հասարակական ակտիվությունը և այլն: Այս 
ամենի համար դասախոսը հավաքում է որոշակի միավորներ /կրեդիտներ/, 
որոնց հիման վրա գնահատվում է դասախոսի ամբողջական գործու-

նեությունը:  
Յուրաքանչյուր բուհ իրավասու է մշակել այն չափանիշները և չափորո-

շիչները, որոնք նա ընտրում է դասախոսի գործունեության որակը բնութագ-

րելու համար: Օրինակ՝ Ռուսաստանի որոշ բուհերում կիրառվում է գիտա-

կան հրատարակումների կողմից տվյալ դասախոսի հետազոտական աշխա-

տանքների մեջբերումների անհատական ինդեքսը: Այս ինդեքսը վաղուց է 
կիրառվում արևմտյան երկրներում՝ գիտնականների անհատական վարկա-

նիշը որոշելու համար [12]: Սակայն դասախոսների գործունեության գնա-

հատման այս համակարգն ունի թերություններ, օրինակ՝ այն, որ այս դեպ-

քում որակը գնահատող ցուցանիշները հավասարակշռված չեն: Այսինքն՝ 
դասախոսը կարող է զբաղվել զուտ գիտահետազոտական աշխատանքով, 
որով, հավաքելով իրեն անհրաժեշտ միավորները, կարող է թերանալ (կամ 
չկատարել) դասախոսական գործունեության այլ ոլորտներում:  

Ամերիկյան բուհերում դասախոսներին գնահատելու համար կիրառվում 
են տարբեր չափանիշներ, որոնցից են դասախոսների պորտֆոլիոները, 
դասալսումները, ուսանողների կողմից դասախոսի աշխատանքի գնահա-

տումը [13]: Բացի դրանից, յուրաքանչյուր տարի դասախոսները գնահատ-

վում են որոշակի չափանիշներով, որոնք, ըստ առաջնության, բաժանվում են 
երկու խմբի: Բուն դասավանդմանը տրվում է հիմնական առաջնահեր-

թությունը: Առաջնահերթության երկրորդ մակարդակը վերաբերում է հա-

մալսարանի գործունեությանն ուղղված ավանդներին և մասնագիտական այլ 
գործողություններին: Պարտադիր չէ, որ դասախոսները իրականացնեն 
նշված բոլոր գործառույթները և համապատասխանեն բոլոր չափորո-

շիչներին [14]:  
Առաջնահերթ չափանիշը՝ դասավանդման արդյունավետությունը, բացի 

դասավանդման բուն գործընթացից և լսարանում անցկացրած ժամերից, 
ներառում է նաև խորհրդատվությունը, ուսանողների վերահսկողությունը, 
ուսանողների հետ արդյունավետ շփման ունակությունը, առարկայական 
նյութի իմացությունը, ուսանողների հետազոտական աշխատանքների կազ-

մակերպումը, մասնակցությունը մանկավարժական վերապատրաստման 
դասընթացներին, ուսումնական գործընթացում ժամանակակից ուսում-

նական նյութերի և տեխնոլոգիաների կիրառումը:  
Երկրորդ մակարդակի չափանիշները՝ համալսարանի գործունեությանն 

ուղղված ավանդները և մասնագիտական գործունեությունը, արտացոլում են 
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դասախոսի նվիրվածությունը և պատասխանատվությունը համալսարանի 
վարած քաղաքականությանը և գործունեությանը: Այդ ցուցանիշներն են 
ուսանողական կազմակերպությունների ղեկավարումը կամ աջակցությունը, 
ուսումնական ծրագրերի ղեկավարումը կամ կազմակերպումը, մասնակ-

ցությունը համալսարանի պաշտոնական իրադարձություններին, մասնակ-

ցությունը տարբեր աշխատանքային կամ խորհրդատվական խմբերի և 
կոմիտեների աշխատանքներին, ուսումնական միջոցառումների կազմակեր-

պումը գործընկերների մասնակցությամբ, մասնակցությունը մասնագի-

տական հանդիպումներին ու գիտաժողովներին, մասնակցությունը դրամաշ-

նորհային ծրագրերին:  
Ըստ ENQA չափորոշիչի 4-րդ կետի պահանջների՝ «դասախոսները, լինե-

լով ուսանողների մեծամասնության համար մատչելի կարևորագույն ռե-

սուրս, պետք է դասավանդվող առարկայից ունենան լիարժեք գիտելիքներ, 
անհրաժեշտ հմտություն և փորձ՝ դասավանդման տարբեր համատեքստե-

րում դրանք ուսանողներին արդյունավետ փոխանցելու համար, ինչպես նաև 
դասավանդման որակի վերաբերյալ հետադարձ կապի ձեռքբերման կարո-

ղություն»: Ըստ Մ. Մակլինի [5]՝ դասախոսների որակով է պայմանավորված 
բժշկական կրթության, ուստի նաև առողջապահական ծառայությունների 
որակը: Ելնելով այս պահանջից՝ պետք է կարևորել բուհի ապահովումը 
լավագույն դասախոսական կադրերով:  

Մինչև այժմ Երևանի պետական բժշկական համալսարանում դասախոս-

ների որակավորման հստակ մեխանիզմներ չեն գործել: Դասախոսների 
ընտրության, պաշտոնի և աշխատավարձերի բաշխման ժամանակ բուհն 
առաջնորդվել է համալսարանի կանոնակարգերով, որոնցով, սակայն, հնա-

րավոր չէր գնահատել դասախոսի որակը և տալ նրա որակական բնութագի-

րը: Ուստի՝ ելնելով վերը թվարկվածից՝ ամբիոններում մրցույթների կարգերի 
իրականացման մեխանիզմները և չափանիշները հստակեցնելու և կանոնա-

կարգելու համար մեր կողմից մշակվեց դասախոսի որակավորման 
գնահատման հարցաթերթը` ԴՈԳՀ-ն:  

Առաջարկվող հարցաթերթն ընդգրկում է վերջին հինգ տարիների ըն-

թացքում դասախոսի կողմից կատարած աշխատանքների ողջ ծավալը, 
որտեղ հաշվի են առնվում ինչպես բուն դասավանդման հետ կապված գործ-

ընթացները՝ ուսումնական և մեթոդական գործունեությունը, այնպես էլ գոր-

ծունեության այլ բնագավառներ՝ գիտական, շարունակական կրթությունը, 
կլինիկական գործունեությունը, վարչական աշխատանքը և հասարակական 
գործունեությունը: Այս ամենը հաշվարկվում է միավորային համակարգի 
միջոցով: Գործունեության յուրաքանչյուր բնագավառ գնահատելու համար 
ընդունվել է 10-միավորանոց համակարգը: Նույն միավորային սկզբունքից 
ելնելով՝ յուրաքանչյուր բնագավառում գործունեության բոլոր տեսակների 
համար սահմանվել են համապատասխան գործակիցներ: Մշակված հարցա-
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թերթը քննարկվել է համալսարանի բոլոր ամբիոններում, ստացվել են առա-

ջարկություններ, դիտողություններ, և դրանց մշակումից ու կրկնակի քննար-

կումից հետո միայն այն ընդունվել և ներդրվել է:  
Դասախոսի որակավորման գնահատման հարցաթերթը լրացվում է 

դասախոսի կողմից, իսկ միավորային վերջնարդյունքները հաշվարկվում են 
ֆակուլտետի գիտական քարտուղարի կողմից՝ ներկայացված լրացված 
որակավորման հարցաթերթի և գործունեությունը հաստատող համապա-

տասխան փաստաթղթերի հիման վրա:  
ԴՈԳՀ-ն կազմված է 7 բաժիններից: Այն սկսվում է լրացնողի վերաբերյալ 

տեղեկատվությամբ՝ անձնական տվյալներ, բազային և հետբուհական մաս-

նագիտական կրթություն, աշխատանքային ստաժ, օտար լեզուների տի-

րապետում:  
Գնահատվող առաջին բնագավառը դասախոսի ուսումնամեթոդական 

գործունեությունն է, որն ընդգրկում է հետևյալ ենթաբաժինները. 
1. Վերջին հինգ տարիների ընթացքում յուրաքանչյուր ուսումնական 

տարվա համար ուսումնական ծանրաբեռնվածությունը՝ արտահայտված 
ակադեմիական ժամերով: Այս տվյալների հիման վրա հաշվարկվում է 
տարեկան միջին ծանրաբեռնվածությունը, որը, բազմապատկելով 1 ժամի 
միավորային գործակցով, ստացվում է ուսումնական ծանրաբեռնվածության 
վերջնական միավորը:  

2. Ելնելով նրանից, որ դասավանդումը ԵՊԲՀ-ում իրականացվում է 
երեք լեզուներով՝ հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն, ԴՈԳՀ-ում գնահատվում է 
նաև դասախոսի այդ բեռնվածության համամասնությունը: Դասախոսութ-

յունների և գործնական պարապմունքների համար սահմանված են համա-

պատասխան միավորներ:  
3. Ուսումնամեթոդական գործունեության գնահատման հաջորդ ցու-

ցանիշը դասախոսի կողմից տպագրված ուսումնամեթոդական աշխատանք-

ներն են՝ դասագրքերը, ուսումնամեթոդական ձեռնարկները, մեթոդական 
ցուցումները, ուսումնամեթոդական հոդվածները, թեզիսները և կոնֆերանս-

ներում բանավոր զեկուցումները: Առանձին հաշվարկվում է նաև դասախոսի 
կողմից կազմված քննական թեստերի քանակը: Գործունեության յուրաքա-

նչյուր ձևի համար սահմանված են համապատասխան միավորներ:  
4. Եթե դասախոսը մասնակցում է պետական քննություններին որպես 

հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ, անդամ կամ քարտուղար, ապա նա 
այդ գործունեության համար նույնպես ստանում է համապատասխան միա-

վորներ:  
5. Կրթական ծրագրերում ուսանողների համար նախատեսված ուսում-

նական պրակտիկաները ղեկավարելու համար այս ենթաբաժնում հատ-

կացված են համապատասխան միավորներ:  
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6. Դասախոսների մի ստվար մաս ընդգրկված է համալսարանի հանձ-

նաժովների (օրինակ՝ ցիկլային մեթոդական) կազմերում, որտեղ քննարկվում 
են ԵՊԲՀ կրթական ծրագրերի բովանդակության և կազմակերպման հետ 
կապված հարցեր: Դասախոսների զբաղվածության այս տեսակը ԴՈԳՀ-ում 
արտացոլված է ուսումնամեթոդական կազմակերպչական գործունեության 
բաժնում:  

7. ԵՊԲՀ բոլոր ուսանողներն ամեն կիսամյակի սկզբին մասնակցում են 
«Դասախոսը ուսանողների աչքերով» հարցմանը, որի միջոցով վեց ցուցա-

նիշներով գնահատվում են նախորդ կիսամյակում անցած առարկաները 
դասավանդող դասախոսները: ԴՈԳՀ-ում հաշվի է առնվում 5 տարվա ըն-

թացքում ուսանողի կողմից դասախոսին տրված միավորների միջին ար-

ժեքը:  
8. Ամբիոններում անցկացվող գիտական հետազոտություններին ուսա-

նողների մասնակցությունը և նրանց աշխատանքների ղեկավարումը նույն-

պես հաշվի է առնվում ԴՈԳՀ-ում՝ հանրապետական կամ միջազգային 
կոնֆերանսներում ուսանողների մասնակցության, տպագրված և կամ զե-

կուցված աշխատանքների ու ռեֆերատների քանակի միջոցով՝ համապա-

տասխան գործակիցների հաշվառմամբ:  
ԴՈԳՀ-ի II բաժնում գնահատվում է դասախոսի գիտական գործու-

նեությունը: Առաջին հերթին այն գնահատվում է տպագրված գիտական 
աշխատանքների և զեկուցումների քանակով: Առանձին գնահատվում են 
տպագրված մենագրությունները, հոդվածները, թեզիսները, հեղինակային 
իրավունքները, պատենտները և ասոցիացիաներում արված զեկուցումները: 
Գնահատման համակարգում տարբերակված միավորներով գնահատման 
սկզբունքն է, այսինքն՝ վերը նշված գործունեության հանրապետական և 
միջազգային նշանակությամբ պայմանավորված՝ տրվում են տարբեր միա-

վորներ:  
Դասախոսների գիտական գործունեությունը բնութագրելու և խրա-

խուսելու նպատակով այս բաժնում առանձնացվում է հատուկ ֆինանսա-

վորմամբ կատարվող գիտական ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվություն, 
որում հաշվի է առնվում դասախոսի մասնակցության չափը ինչպես ներբու-
հական բազային, այնպես էլ հանրապետական թեմատիկ և միջազգային 
գրանտային ֆինանսավորմամբ գիտահետազոտական ծրագրերին: Տարբե-

րակվում են ծրագրերի մասնակիցներին և ղեկավարներին տրվող միավոր-

ները:  
Դասախոսի կողմից թեկնածուական կամ դոկտորական գիտական 

աշխատանքի իրականացմանը, ինչպես նաև տվյալ գիտական բնագավառի 
մասնագետների պատրաստմանը (ատենախոսության ղեկավարում կամ 
խորհրդատվություն), ատենախոսությունների ընդդիմախոսությանը, պլան 
անոտացիաներին, փորձաքննությունների սեղմագրերին, մենագրություն-
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ներին, հոդվածներին, դասագրքերին և ուսումնամեթոդական ձեռնարկներին 
տրվող գրախոսություններին հատկացված համապատասխան միավորների 
միջոցով գնահատվում է դասախոսի գործունեության այս բնագավառը:  

Ինչպես նախորդ, այնպես էլ գործունեության այս բնագավառում միավոր 
ընդհանուր հաշվարկը կատարվում է գործունեության քանակական բնու-
թագրով: 

 Դասախոսի գիտական գործունեության բաժինը եզրափակվում է 
հաշվետու տարիների ընթացքում դասախոսի ստացած կոչմանը (պրոֆեսոր, 
դոցենտ) տրվող գնահատմամբ: 

ԴՈԳՀ-ի III բաժինը վերաբերում է շարունակական կրթությանը և մաս-

նագիտական կատարելագործմանը: Այս բաժինը կարևորվել է ոչ միայն 
կրթության որակի բարելավման տեսանկյունից, այլև այն պատճառով, որ 
հարատև կրթությունը Բոլոնիայի գործընթացի դրույթներից մեկն է և պար-

տադիր կիրառելի է նաև բժշկական կրթության ոլորտում: Այս բաժնում 
գնահատվում են դասախոսի մասնակցությունը հանրապետական և միջազ-

գային դասընթացներին, գիտաժողովներին և նման այլ (օրինակ՝ դասախոս-

ների փոխանակային ծրագրեր) միջոցառումներին: 
 Առանձին գնահատվում է նաև դասախոսների հանրապետական և մի-

ջազգային գիտաժողովների, սեմինարների և նման միջոցառումների կազմա-

կերպչական գործունեությունը:  
Դասախոսների մասնակցությունը շարունակական կրթության թիրա-

խային միջոցառումներին՝ մասնագիտական որակավորման բարձրացման 
ֆակուլտետում հանրապետական և միջազգային վերապատրաստումներին, 
նույնպես ներառված է ԴՈԳՀ-ի այս բաժնի համապատասխան ենթաբաժ-

նում: 
Հաշվի առնելով բժշկական կթության առանձնահատկությունը՝ հատուկ 

բաժին է առանձնացված դասախոսի կլինիկական գործունեությունը գնահա-

տելու համար, որը, սակայն, հետագա վերամշակման կարիք ունի:  
Քանի որ դասախոսների մի մասը դասավանդելուն զուգընթաց իրա-

կանացնում են նաև վարչական աշխատանք, ապա ԴՈԳՀ-ում առանձնացվել 
է դասախոսի վարչական գործունեությունը բնութագրող բաժինը, որն 
ընդգրկում է բուհի վարչական գործունեության այն հիմնական տեսակները 
(ռեկտոր, պրոռեկտոր, դեկան, փոխդեկան, բաժնի պետ, համալսարանի կամ 
ֆակուլտետի գիտքարտուղար, կլինիկայի ղեկավար և այլն), որոնք կարող է 
զբաղեցնել դասախոսը: 

Դասախոսների հասարակական գործունեության բնութագիրն ամ-

փոփվում է ԴՈԳՀ-ի 6-րդ բաժնում, որում գնահատվում են դասախոսի ան-

դամակցությունը ֆակուլտետային և կամ համալսարանական գիտխորհըր-

դին, մասնագիտական խորհրդին, մասնագիտական ասոցիացիային, Գիտու-

թյունների ազգային ակադեմիային: Գնահատվում է նաև դասախոսի խմբագ-
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րական գործունեությունը՝ ամսագրերի, գրքերի, ձեռնարկների խմբագրա-

կան աշխատանքը, ԶԼՄ-ներում ունեցած բանավոր ելույթները և տպագրված 
հոդվածները: 

ԴՈԳՀ վերջին՝ «Հանվող միավորներ» բաժնում գնահատվում են դա-

սախոսների գործունեության բացասական կողմերը (նկատողությունները, 
դասախոսների վերաբերյալ ուսանողների շրջանում անցկացվող պարբե-

րական հարցումներից ստացած անբավարար գնահատականները, ամբիոնի 
կողմից տրվող բացասական կարծիքը), այնուհետև ԴՈԳՀ-ի բոլոր բաժին-

ների ընդհանուր գումարային արդյունքից հանվում են այս բաժնի միա-

վորները:  
ԴՈԳՀ-ն արդեն իսկ կիրառվել է ԵՊԲՀ դասախոսական կազմի ընտ-

րություններում: Ներկայացուցչական թվաքանակի ԴՈԳՀ-ի արդյունքների 
հիման վրա դասախոսական բոլոր տարակարգերի համար կմշակվեն դա-

սախոսի ինչպես ողջ գործունեության, այնպես էլ գործունեության 6 բնագա-

վառների համար շեմքային միջին սահմանները, որը հնարավորություն 
կտա, ելնելով առաջարկված սահմաններից, օբյեկտիվ գնահատելու 
դասախոսի գործունեությունը: 
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ВОЗМОЖНЫЕ ПОДХОДЫ К ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЕрГМУ 

М.М. Мелконян 
ЕГМУ, Кафедра медицинской химии 
 
 
 

 
Создание странами Европы единого образовательного пространства (Болонский процесс) 

требует поиска новых подходов к системе образования. Становится очевидным, что 
возможность устойчивого развития общества едва ли не напрямую зависит от корректировки 
приоритетов и акцентов в системе знаний, точнее - в системе получения этих знаний. 
Основной путь достижения качества, которое обеспечит повышение конкурентоспособности 
профессионального образования на международном рынке образовательных услуг и 
возможность участия студентов в системе международного непрерывного образования, это 
обновление структуры и содержания образования, развитие фундаментальности и практичес-
кой направленности образовательных программ с сохранением принципа преемственности, 
формирование системы непрерывного образования.  

В данной работе обсуждаются вопросы, которые напряую связаны с проблемой обеспе-
чения качества образования будущих врачей. Исходя из вышеизложенного и собственного 
многолетнего опыта преподавания в ЕрГМУ, полагаем, что: 

 подготовку будущих врачей необходимо начинать на этапе отбора абитуриентов. 
Абитуриенты ЕрГМУ обязаны пройти аттестацию по всем фундаментальным предметам; 
список обязательных для всех вступительных экзаменов должен состоять из химии, биологии, 
физики и/или математики.  

 необходимо резко повысить учебную (исполнительную) дисциплину, выполнение 
студентами своих обязанностей, которые закреплены в соответствующих документах, 
восстановить содержание графы ”выполнение”, что подразумевает  не только физическое 
присутствие на занятиях, но и выполнение всех заданий, предусмотренных программой и 
учебными планами. Только в случае выполнения, студент может быть допущен к зачетам и 
экзаменам. 
 

 
POSSIBLE APPROACHES TO  HIGHER MEDICAL EDUCATION EFFICIENCY 
IMPROVEMENT IN YSMU  

M.M. Melkonyan  
YSMU, Department of Medical Chemistry  
 

 
Unified educational space, (Bologna Process) created by European countries, requires new 

approaches to the educational system. It becomes evident that the possibility of sustainable 
development of the society almost directly depends on adjusting priorities and emphases in the 
system of knowledge, to be exact - in the knowledge obtaining system. The main way to 
achieve quality, which will improve the competitiveness of professional education in the 
international market of educational services and the possibility of students’ participation in the 
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international continuing education, is the update of the structure and content of education. The 
development of fundamental and practical orientation of educational programs is of crucial 
importance for maintaining the principle of continuity, the formation of continuous education 
system.  

The issues directly related to the problem of quality assurance of future doctors are 
discussed in this paper. Taking into account the above mentioned as well as our long-term 
teaching experience at the YSMU, we believe that: 

• training of future doctors should begin at the stage of applicants` selection.  YSMU 
applicants are required to take entrance examination of all the fundamental subjects, exactly 
Chemistry, Biology, Physics and /or Mathematics.  

• it is necessary to improve academic discipline; students  must perform their duties, which 
are enshrined in the relevant documents, recover the real meaning of the "execution", which 
implies not only the physical presence in the classroom, but also performance of all the tasks 
foreseen in the program and curriculum. Only the students who perform all the tasks can be 
allowed to the tests and exams. 
 

 
Բանալի բառեր` որակ, ուսանողների ընտրություն, պարտականություններ, 
կատարողական կարգապահություն 
 

Արդիականությունը, նպատակը: Եվրոպական երկրների կողմից միասնա-

կան կրթական տարածքի ստեղծումը (Բոլոնյան գործընթաց) [1] նոր մոտեցում-

ներ է պահանջում կրթական համակարգի նկատմամբ: Ակնհայտ է դառնում, որ 
հասարակության կայուն զարգացման հնարավորությունը ուղղակիորեն 
պայմանավորված է գիտելիքների համակարգում առաջնահերթության կանոնա-

կարգմամբ և շեշտադրումներով, ավելի ճիշտ, այդ գիտելիքների ստացման հա-

մակարգով: Որո՞նք են հիմնական գործընթացները, որոնք պետք է ապահովեն 
նշված նպատակները՝ մասնագիտական կըրթության մրցունակությունը մի-

ջազգային շուկայում և շարունակական կրթության միջազգային համակարգում 
ուսանողների մասնակցության հնարավորությունը [2, 3, 4, 5 ]: 

Մեր համոզմամբ նոր կրթական հայեցակարգի ընդհանուր հատկանիշներն 
են հիմնարարությունը, ամբողջականությունը, անձի հետաքրքրությունների և 
զարգացման ուղղվածությունը: Կրթության նոր նպատակները պահանջում են 
գիտելիքի ընտրության ու կանոնակարգման նոր մոտեցումներ, հիմնարար 
ուսումնական դասընթացների ստեղծում, միջառարկայական կապերի բնույթի և 
արժեքների վերագնահատում [6, 8, 9, 10]: 

Բժիշկների պատրաստման երկարամյա ավանդույթներ ունեցող կըրթական 
և գիտական բարձր ներուժով օժտված բարձրագույն բժշկական դպրոցը ոչ միշտ 
է բավարարում հասարակության և պետության աճող պահանջները: 

Նախատեսվող և անցկացվող բարեփոխումների ընդհանուր մարտավա-

րությունն ակնկալում է ՝  
 կրթության բովանդակության և կառուցվածքի նորացում, ուսումնական 
ծրագրերի հիմնարար և գործնական ուղղվածության զարգացում, 
 շարունակական կրթության համակարգի զարգացում՝ որպես որակի 
հասնելու հիմնական ճանապարհ: 



ԲԲԱԱՐՐՁՁՐՐԱԱԳԳՈՈՒՒՅՅՆՆ  ԲԲԺԺՇՇԿԿԱԱԿԿԱԱՆՆ  ԿԿՐՐԹԹՈՈՒՒԹԹՅՅՈՈՒՒՆՆԸԸ..ՆՆԵԵՐՐԿԿԱԱՆՆ  ԵԵՎՎ  ԱԱՊՊԱԱԳԳԱԱՆՆ 

148 
 

Խնդիրները: Ելնելով ազգային ծրագրում սահմանված առաջնահերթ խնդիր-

ներից՝ բարձրագույն բժշկական կրթության համակարգի համար հույժ կարևոր է 
բարձր տեխնոլոգիաների բժշկական կենտրոնների համար բժշկական կադրերի 
պատրաստումը, այսինքն՝ բարձր որակավորում ունեցող բժշկական կադրերի 
կողմից ցուցաբերվող օգնություն՝ բարդ և եզակի բժշկական տեխնոլոգիաների 
օգտագործմամբ, որոնք հիմնված են գիտության և տեխնիկայի ժամանակակից 
ձեռքբերումների վրա: Հասարակությունն իրավունք ունի բժիշկ-մասնագետ-

ներից ավելի արդյունավետ աշխատանք ակնկալելու: Բժշկական օգնության 
մակարդակի բարձրացումը մեծապես պայմանավորված է մասնագետների 
պատրաստման որակով: Պետք է խոստովանել, որ ներկայումս առկա է շրջանա-

վարտների որակի անկում, պահպանողական մոտեցում ուսումնական գործըն-

թացում ժամանակակից կրթական տեխնոլոգիաների կիրառման վերաբերյալ, 
կենսաբժշկական գիտության մի շարք արագ զարգացող ճյուղերից գիտելիքների 
դանդաղ ներդրում և այլն:  

Այդ իսկ պատճառով այսօր բարձրագույն բժշկական կրթության համա-

կարգի առջև սուր հարց է դրված բովանդակության, կառուցվածքի և նոր մակար-

դակի մասնագետների պատրաստման տեխնոլոգիաների վերաբերյալ, ովքեր ի 
վիճակի են համապատասխանելու ժամանակի մարտահրավերներին:  

Արդյունքները և քննարկումը: Հարցադրումները շատ են, տվյալ աշխա-

տանքում կփորձենք վերլուծել մի քանի խնդիրներ, որոնք անմիջականորեն 
առնչվում են ապագա բժիշկների որակի ապահովմանը: 

Հաշվի առնելով վերոնշյալը և սեփական բազմամյա դասավանդման փորձը՝ 
գտնում ենք, որ ԵՊԲՀ-ում անհրաժեշտ է ուշադրությունը բևեռել չափազանց 
կարևոր փաստի վրա, որը լռության է մատնվում՝ հավանաբար ենթադրելով, որ 
այդ ասպարեզում խնդիրներ չկան: Դա ապագա ուսանողների ընտրության 
գործընթացն է: Այս հարցադրմանն առնչվում է մի կարևորագույն խնդիր, որը 
առաջացել է 90-ական թվականներին, երբ ելնելով սոցիալական խնդիրներից 
(դա է եղել տվյալ անտրամաբանական որոշման բացատրությունը)՝ բժշկական 
համալսարան ընդունվող դիմորդը կարող է մուտք գործել համալսարան՝ դրսևո-

րելով բավարար գիտելիքներ միայն երկու առարկաներից՝ ըստ իր հայեցողու-

թյան (ընտրություն կատարելով ավանդաբար անհրաժեշտ քիմիա, կենսաբա-

նություն կամ ֆիզիկա առարկաների միջև): Իհարկե, դա կարելի է ընդունել, եթե 
համոզված լինենք, որ այնուհանդերձ մյուս առարկաներից աշակերտները՝ 
ապագա դիմորդները, ձեռք են բերել որոշ գիտելիքներ: Սակայն պատկերն այլ է. 
դիմորդների զգալի մասը բառացիորեն պատրաստվում է ավարտական քննութ-

յուններին միայն իր ընտրած առարկաներից՝ բացարձակ անտեսելով դպրոցա-

կան ծրագրում ընդգրկված առարկաները: Եվ եթե այս մոտեցումը ինչ-որ չափով 
հանդուրժելի էր 90-ական թվականներին, ապա այն բոլորովին անընդունելի է 
այժմ, երբ համալսարանը դիմում է ակրեդիտացիայի և պատրաստվում է մուտք 
գործել եվրոպական կրթական տարածք: Հետևաբար հնարավոր չէ համարել, որ 
կատարվում է ապագա բժիշկների լիարժեք ընտրություն, որը հիմք պետք է 
դառնա հետագա արդյունավետ ուսումնական գործընթաց կազմակերպելու 
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համար, որակյալ մասնագետներ պատրաստելու ակնկալիքով: Արդյունքում ցա-

վալի փաստեր են արձանագրվում ուսումնական գործընթացում, երբ ուսանող-

ները ամենայն անկեղծությամբ հայտնում են, որ նրանք այս առարկայից անտեղ-

յակ են, չեն հասկանում, և դա պետք է համարել հարգելի բացատրություն: Մեր 
առարկաների դեպքում շատ հաճախ հնչում է. «Ես քիմիա չեմ պարապել, այլ 
առարկայով եմ ընդունվել»: Որքանո՞վ է այս իրավիճակը առնչվում բարձրա-

գույն կրթություն ստանալու համար հիմնարար առարկաներից լիարժեք գիտե-

լիքներ ունենալու գաղափարին, որը աքսիոմա է և այժմյան բազմակողմանի 
քննարկումների, բարելավման տարբեր ուղիներ փնտրելու բազմաթիվ նիստերի 
օրակարգերում նույնիսկ չի ընդգրկվում: Երևի թե որևէ քաղաքակիրթ երկրում 
դժվար է պատկերացնել նման երևույթի առկայություն: Այս հարցադըրման հետ 
կապված՝ հարկ է ընդգծել, որ Եվրոպայի տարածքում, որտեղ գործում է 12-ամյա 
դպրոց և կրթությունը շատ բարձր մակարդակում է, բժշկական ֆակուլտետի 
դիմորդը պարտադիր հանձնում է ընդունելության քննություն «Քիմիա» և 
«Կենսաբանություն» առարկաներից, որից հետո մասնակցում հարցազրույցի: 

Էլ ավելի լուրջ մոտեցում են ցուցաբերում անգլալեզու տարածքի երկրները 
[11]: ԱՄՆ-ում, Կանադայում և անգլալեզու մյուս երկրներում Medical School ըն-

դունվելը վաղ տարիքում և նման նախնական կրթությամբ պարզապես անհնար 
է: Բանն այն է, որ հետխորհրդային բժշկական հաստատություններում պետա-

կանորեն հաստատված, ուսումնական պլանով նախատեսված, առաջին և 
երկրորդ կուրսերում դասավանդվող ոչ բժշկական և ընդհանուր առարկաներ 
MedicalSchool-ում ընդհանրապես չեն դասավանդվում: Դրա պատճառը ոչ թե 
անհարգալից վերաբերմունքն է քիմիա, ֆիզիկա, ընդհանուր կենսաբանություն, 
լեզուներ, փիլիսոփայություն առարկաների նկատմամբ, որոնք անհրաժեշտ են 
բարձր որակավորում ունեցող մասնագետին, այլ այն, որ Medical School-ը ԱՄՆ-
ում մասնագիտական դպրոց է [17]: Ընդհանուր համալսարանական կրթություն 
ապահովում են քոլեջները կամ համալսարանները, որոնք միջանկյալ օղակ են 
դպրոցի և բժշկական բուհի միջև, որ բացակայում է մեր ուսումնական համա-

կարգում: 
Եզրակացությունը մեկն է. ժամանակակից պահանջներին համապատաս-

խանող արհեստավարժ մասնագետ կարելի է պատրաստել որակյալ գիտելիքներ 
ունեցող հասուն անձից: Եվ որակի բարձրացումը պետք է սկսել՝ այդ փուլում 
լիարժեք ընտրություն կատարելով: 

Հաջորդ խնդիրը, պայմանավորված ուսումնական գործընթացով, որն այժմ 
բավականին մեծ թվով դասախոսների կողմից դժգոհություն է առաջացնում, 
ուսանողների ոչ լիարժեք մասնակցությունն է գործնական և սեմինար պարապ-

մունքներին, երբ նրանց մի մասը պարզապես չի մասնակցում քննարկումներին, 
իսկ դասախոսների դիտողություններին պատասխանում են. «Մի՛ անհանգստա-

ցեք, հարցումը կհանձնենք, թողե՛ք մեզ հանգիստ»: Մեր կարծիքով, դա պայ-

մանավորված է նրանով, որ ուսանողների զգալի մասի դեպքում բացակայում է 
սովորելու մոտիվացիան, որի պատճառները տարբեր են՝ մասնագիտության ոչ 
սեփական ընտրությունը, վաղ հասակում բուհ ընդունվելը, գիտելիք ձեռք 
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բերելու կարևորությունը լիարժեք չգիտակցելը և այլն: Ավելին՝ մասնավորապես 
առաջին կուրսերում դասավանդող ամբիոնների առջև ծառանում է ևս մեկ 
կարևոր խնդիր՝ ուսանողին սովորել սովորեցնել, որպեսզի կարողանա ինքնու-
րույն աշխատելու ունակություն ձեռք բերել հետագա շարունակական կրթութ-

յանն ընդգրկվելու համար՝ ապահովելով ուսանողակենտրոն կրթական մշակույ-

թի ձևավորում: Դրան մեծապես կնպաստի ուսումնական գործընթացում 
լսարանային ինքնուրույն աշխատանքների լայն կիրառումը: 

Մեր կարծիքով, հաշվի առնելով ուսանողների բավականին մեծ հատվածի՝ 
դեռևս չձևավորված պատասխանատու մոտեցումը իրենց պարտականութ-

յուններին, որոնք ամրագրված են կանոնակարգում՝ անհրաժեշտ է բարձրացնել 
կատարողական կարգապահությունը, ստեղծել պայմաններ, որ ուսանողը 
անխուսալիորեն կատարի իր պարտականությունները, սովորի, պարտադրել 
ուսանողին սովորելու իր իսկ օգտին (հակառակ դեպքում պետք է հեռացվի), 
պետք է դիմել բուհում կարգով ամրագրված պահանջների կատարմանը: Այժմ 
բացակայում է կամ լիարժեք չի գործում բուհերում գործող չափազանց կարևոր 
գործընթացը, որը գնահատում է ուսանողի անընդմեջ պարապելը, մասնակ-

ցությունը պարապմունքներին, իրենց պարտականությունների կատարումը: 
Մեզանում այժմ ուսանողին քննությանը մասնակցելու իրավունքը տրվում է՝ 
հաշվի առնելով միայն նրանց բացակայությունների ժամաքանակը (մոտ 15%), 
այն էլ ոչ բոլոր դեպքերում, և անտեսվում է նրանց մասնակցությունը պարապ-

մունքներին, այսինքն՝ նրանց պարտականությունների կատարումը. հաշվի է 
առնվում միայն ներկայությունը: Սակայն գրեթե բոլոր բարձրագույն հաստա-

տություններում գործում է քննություններին մասնակցելու թույլտվության 
գաղափարը (допуск), որը հիմնված է ընթացիկ հանձնարարությունների կատա-

րողականի վրա: Մեզանում հանձնարարականները տեսական նյութի յուրա-

ցումը, լաբորատոր աշխատանքների կատարումն ու մեկնաբանումն են: Ուստի 
համոզված ենք, որ պարապմունքների ընթացքում ուսանողների անգործութ-

յունը պետք է չանտեսվի, քանի որ նրանք չեն կատարում իրենց պարտա-

կանությունները, ուստի պետք է զրկվեն քննություններին (հարցումներին) մաս-

նակցելու իրավունքից: Այսինքն՝ կարծում ենք, որ այն ձախակողմյան կոչվող 
ստուգարքը, որը կոչվում է «կատարողական», պետք է համապատասխանի իր 
անվանը: Ստուգարքային գրքույկների բացակայության պայմաններում այն չի 
կորցրել իր արդիականությունը: Այս եղանակը աշխատեցնելու և ուսանողների 
մասնակցությունը խթանելու համար առաջարկվում է հիմք ընդունել ուսանող-

ների ընթացիկ գնահատականները. ոչ թե միջինացնելու հարցումների գնահա-

տականների հետ, այլ մեկից ավելի անբավարար ընթացիկ գնահատական 
ստանալու դեպքում զրկել հարցմանը և քննությանը մասնակցելու իրավունքից: 

Մի շարք մասնագետներ, վերլուծելով համաշխարհային կրթական համա-

կարգերը, եկել են այն եզրակացության, որ որակի անկման պատճառներից մեկը 
ամրագրված է դեռևս բժշկական համալսարանի ուսանող դառնալու փուլում, և 
ներկայացնում են Ռուսաստանի Դաշնության դիմորդների և հետագա մասնա-

գիտական կրթական համակարգի որակական վերլուծություն, ընդ որում, ՌԴ-ի 
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կրթական համակարգը մոտ է ԵՊԲՀ-ի կրթական համակարգին: Տվյալները, 
կարծում եմ, հետաքրքիր են բոլորին (աղյուսակ 1): Ավանդական բժշկական 
բուհերում հիմնարար կրթության անբավարար մակարդակը և հիմնարար 
բնագիտական գիտելիքների թույլ շարունակականությունը խոստովանել են 
բարձրագույն բժշկական կրթության ասպարեզում աշխատող շատ մասնա-

գետներ և պրակտիկ բժիշկներ:  
Աղյուսակ 1. 

Նախկին ԽՍՀՄ-ի երկրներ, 
Ռուսաստան, Հայաստան 

ԱՄն-ում 

դպրոց՝ 11 տարի (7 տարեկանից) 
բարձրագույն դպրոց՝ 12 տարի 
 (6 տարեկանից) 

բժշկական բուհ՝ 6 տարի 
ինտերնատուրա՝ 1 տարի 

նախաբժշկական (Premedical University 
Course)՝ 4 տարի համալսարանական 
քոլեջ 

ընդհանուր ուղղվածության բժիշկ՝ 26 
տարեկանում 

4 տարի բժշկական քոլեջ (մինչև 26 
տարեկան դառնալը) 

+ օրդինատուրա՝ 2 տարի 

բժիշկ մասնագետ՝ 28 տարեկանում 
կլինիկական ռեզիդենտուրա՝ 3-6 տարի 
(մինչև 29-32 տարեկան դառնալը) 

+ ասպիրանտուրա կամ հայցորդ՝ 3-4 
տարի 

բժիշկ մասնագետ կամ բ.գ.թ.  
(31-32 տարեկանում) 

նեղ մասնագիտացում, օրինակ՝ 
գաստրոէնտերոլոգ (Fellowship)՝ 3-6 տարի 
(մինչև 33-38 տարեկան դառնալը) 

 

Այժմ մեր բուհում լուրջ ուշադրություն է դարձվում այս խնդրին, և առար-

կայական ծրագրերի ուղղահայաց և հորիզոնական քննարկումներն արդեն 
հնարավորություն են տալիս սերտ կապեր ստեղծելու տեսական և կլինիկական 
ամբիոնների միջև: Աշխատանքները դեռևս նախնական փուլում են, բայց 
ակնկալիքները մեծ են: Նշված աշխատանքները, մեր կարծիքով, ևս կնպաստեն 
ուսանողների այն համոզմունքի ամրապնդմանը, որ հիմնարար գիտությունները 
չափազանց կարևոր և անհրաժեշտ են ապագա բժիշկներին: 

 

Եզրակացություններ և առաջարկություններ 
 Ժամանակակից պահանջներին համապատասխանող արհեստավարժ 
մասնագետ պատրաստելու համար անհրաժեշտ է գործընթացը սկսել դիմորդ-

ների ընտրության փուլում: Դիմորդների գիտելիքների ստուգման քննացանկը 
պետք է ընդգրկի բոլոր հիմնարար առարկաները՝ քիմիա, կենսաբանություն, 
ֆիզիկա և կամ մաթեմատիկա: 
 Իրագործել կանոնակարգով ամրագրված ուսանողների պարտականութ-

յունների կատարմանը նպաստող գործառույթներ, վերականգնել «կատարո-

ղականի» իրական նշանակությունը: Քննությանը և ստուգարքին մասնակցող 
ուսանողը պետք է ներկայանա՝ միայն կատարելով ծրագրով նախատեսված 
բոլոր հանձնարարականները:  

 



ԲԲԱԱՐՐՁՁՐՐԱԱԳԳՈՈՒՒՅՅՆՆ  ԲԲԺԺՇՇԿԿԱԱԿԿԱԱՆՆ  ԿԿՐՐԹԹՈՈՒՒԹԹՅՅՈՈՒՒՆՆԸԸ..ՆՆԵԵՐՐԿԿԱԱՆՆ  ԵԵՎՎ  ԱԱՊՊԱԱԳԳԱԱՆՆ 

152 
 

 
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ 

 

1. Bologna Declaration, 1999  
2. Балахонов А.В. История соотношения фундаментальных и прикладных аспектов 

высшего медицинского образования / Фундаментальные и прикладные исследо-
вания проблем образования. Т. 2. Материалы Всероссийского методологического 
семинара. СПб., 2004. С. 141-150.  

3. Балахонов А.В. Фундаментализация медицинского университетского образо-
вания. ( СПб., Изд-во СПбГУ. 2004. 232 с.  

4. Маевская В.А., Чурилов Л.П. О медицинском образовании в России и за рубежом. 
Ч.I-III. // Вестник МАПО. 2002 . Т. 11, № 4. С. 2. 

5. Петров С.В., Строев Ю.И., Фионик О.В., Чурилов Л.П. Болонский процесс и опыт 
англоязычных медицинских программ / Материалы межвузовского семинара 
«Россия и Европа на пути интеграции в единое образовательное пространство» 
(п/ред. Микешина М.И.). 3.11.2004. – СПбГУ, 2004. 

6. Сборник материалов межвузовского семинара, Санкт-Петербург,5 ноября 2004 г. / 
Под ред. И.Д. Демидовой, В.Н. Мининой. - СПб.:Россия и Европа на пути 
интеграции в единое образовательное пространство: опыт международных 
образовательных программ: 

7. Строев Ю.И., Чурилов Л.П. О патриотическом воспитании студентов-медиков. / 
Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения: 
Труды Всероссийской научной конференции. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 
2006. С. 168-171. 

8. Строев Ю.И., Утехин В.И, Цинзерлинг В.А., Чурилов Л.П. Российские традиции 
медицинского образования и Болонский процесс: об интегрированном препо-
давании теоретических и клинических дисциплин. / Тезисы доклада между-
народной конференции. – ХII-е акад. чтения «Образ-е и наука», 22-23 мая 2006 г., 
Астана, Казахстан. – Астана, 2006. С.148-150. 

9. Ханикатт С.Г. Американский врач с российским дипломом – личный опыт и 
некоторые сопоставления // «Медицина. XXI век». – 2008, № 9 (10). С. 112-114. 

10. Чурилов Л.П., Строев Ю.И, Утехин В.И. Опыт междисциплинарной интеграции и 
применения инновационно-образовательных технологий // «Медицина. XXI век». 
– 2008, № 9 (10). С. 28-37. 

11. Чурилов Л.П. Строев Ю.И., Маевская В.А., Балахонов А.В., Ханикатт С.Г., 
Российское и зарубежное медицинское образование;электронный журнал об 
образовании, 2009 



ԲԲԱԱՐՐՁՁՐՐԱԱԳԳՈՈՒՒՅՅՆՆ  ԲԲԺԺՇՇԿԿԱԱԿԿԱԱՆՆ  ԿԿՐՐԹԹՈՈՒՒԹԹՅՅՈՈՒՒՆՆԸԸ..ՆՆԵԵՐՐԿԿԱԱՆՆ  ԵԵՎՎ  ԱԱՊՊԱԱԳԳԱԱՆՆ 

153 
 

ԵՊԲՀ-ՈՒՄ ԱՌՑԱՆՑ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ  
ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՓՈՐՁԻ ՄԱՍԻՆ 

 
1Ա․Մ․ ՄԿՐՏՉՅԱՆ, 1Լ․Ռ․ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ, 2Ս․Պ․ ՔՈՉԱՐՅԱՆ 

1ԵՊԲՀ, հիգիենայի և էկոլոգիայի ամբիոն, 2Գիտության վարչություն 

 
ОБ ОПЫТЕ ВНЕДРЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЕГМУ 

А.М. Мртчян, Л.Р. Аветисян, С.П. Кочарян 
1 ЕГМУ, кафедра гигиени и экологии, 2 Научный отдел 

 
С ноября 2013г. в ЕГМУ в рамках гранта N18293 фонда и открытого общества 

ведутся работы по разработке и внедрению дистанционного курса по предмету 
,,Медицинская экология''. Из включенных в курс предмета 16-ти лекций 12 были 
полностью составлены сотрудниками кафедры ,,Гигиены и экологии''. Курс составлен с 
учетом всех требований, которые предъявляются к дистанционному курсу обучения. 
Внедрение пилотной программы курса предусматривается в 2014-15 учебном году для 
студентов фармакологического факультета ЕГМУ. 
 

ONLINE EDUCATION INTRODUCTION PRACTICE IN YSMU 

A.M. Mkrtchyan, L.R. Avetisyan, S.P. Kocharyan 
1YSMU, Department of Hygiene and Ecology, 2 Division of Science 

 
The development and introduction of the “Medical Ecology” online course has started since 

November 2013,  in the frame of  grant No18293 provided by OSI. The course consists of 16 
lectures and 12 out of them have been fully worked out by the Department of Hygiene and 
Ecology, YSMU. The course has been developed taking into consideration all the standard 
requirements of online courses. The introduction of the pilot course is expected in 2014-15 
academic year in the faculty of Farmacy in YSMU. 
 

 
 
Բանալի բառեր՝ ԵՊԲՀ, առցանց կրթություն, բժշկական էկոլոգիա, պիլոտային 
ծրագիր, հեռահաղորդակցման գործիքներ 

 

Ներկայումս աշխարհում գոյություն ունեն կրթության կազմակերպման 4 

մոտեցումներ՝ «նույն վայրում, նույն ժամին», «նույն վայրում, տարբեր ժամե-

րի», «տարբեր վայրերում, նույն ժամին» և «տարբեր վայրերում, տարբեր ժա-

մերի»: Առաջին երկուսը վերաբերում են լսարանային կրթությանը, իսկ վեր-

ջին երկուսը արտալսարանային կրթության մոտեցումներ են: Վերջին տասը 

տարիների ընթացքում ամերիկյան համալսարանների ուսանողների 

շրջանում անցկացված հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ ուսանող-

ների կեսից ավելին նախընտրում է հեռահար կրթությունը, երբ ժամանա-

կային շրջանակը մեծանում է, իսկ լսարանային ծանրաբեռնվածությունը՝ 
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նվազում: Իզուր չէ, որ ամերիկյան ավագ դպրոցների 60%-ից ավելին առա-

ջարկում է մասնակի հեռահար կրթություն՝ դասաժամային ծանրաբեռնվա-

ծության 1/5-1/4-ը դասասենյակից փոխադրելով առցանց տիրույթ: Հեռահար 

կրթության առավելություններից մեկը նշում են աֆրիկացի գիտնականները, 

որոնց հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ ենթասահարային Աֆրիկա-

յում հեռահար կրթությունը նյութական և մարդկային սեղմ հնարավորութ-

յունների պայմաններում 2000-ականներին նպաստել է բարձրագույն 

կրթություն ստացողների թվի մեծացմանը [3]: Հեռահար կրթության առաջին 

փորձերն արվել են դեռևս 1800-ականների վերջին, երբ հռչակավոր պատ-

մաբան Ֆրեդերիկ Ջեկսոնը Վիսկոնսինի համալսարանի ուսանողների 

համար կազմակերպեց նամակագրական դասախոսությունների շարք: Եվրո-

պայում նույնպես հեռահար կրթությունը բավական մեծ տարածում ունի: 

Դեռևս 19-րդ դարի վերջին գերմանական և բրիտանական համալսարանների 

պրոֆեսորները կիրառում էին նամակագրական դասընթացներ, իսկ ներ-

կայումս արդեն եվրոպական համալսարանների 80%-ն առաջարկում է 

առցանց դասընթացներ, որոնց թվում նաև բավական մեծ քանակով աստի-

ճանաշնորհող (ինչպես բակալավրիատի, այնպես էլ մագիստրոսական 

մակարդակում) [5]: Առցանց դասընթացները հեռահար կրթության տարա-

տեսակ են, որոնք ներդրվել են 1990-ականների վերջին, երբ համացանցն 

արդեն բավական տարածված էր: Այժմ գործում են մի շարք առցանց համալ-

սարաններ, որոնք կրթական աստիճան են շնորհում 30-ից ավելի մասնագի-

տություններով:  

Ըստ Սիմանսոնի՝ հեռահար կրթությունը ուսումնական հաստատության 

կողմից անցկացվող ֆորմալ կրթության տեսակ է, որի դեպքում ուսանողներն 

ու դասավանդողները, լինելով իրարից հեռու, շփվում են հեռահաղորդակ-

ցության տեխնոլոգիաների միջոցով [6]: Նույն տեխնոլոգիաների միջոցով 

տրամադրվում է նաև ուսումնական նյութը: Ուսանողների և դասավան-

դողների բաժանումը համընթաց հեռահար դասընթացի դեպքում միայն 

աշխարհագրական բնույթ ունի, այն դեպքում, երբ ոչ համընթացի դեպքում 

ավելանում է նաև ժամանակային տարաբաժանման բաղադրիչը: Շատ է 

կարևորվում նաև ուսանող-դասախոս ինտելեկտուալ տարաբաժանումը, որը 

դեռևս մնում է հեռահար կրթության չհաղթահարված հիմնախնդիրը: Հեռա-

հաղորդակցության փոխհամագործակցային (ինտերակտիվ) միջոցները 

նպաստում են ինտելեկտուալ անջրպետի նեղացմանը: Ինտերակտիվ դասա-

վանդման գործիքները հնարավորություն են ընձեռում ուսանողներին 

շփվելու միմյանց և դասավանդողի հետ, ինչպես նաև ուսանողների համար 

հասանելի են դարձնում ուսումնական ռեսուրսները: Ուսանողների շփումը 

դասընթացի ժամանակ կարևոր է, սակայն այն արդյունավետ է միայն համա-

պատասխան նյութերի և առցանց դասավանդողի մասնագիտական հմտութ-

յունների առկայության դեպքում [2]: Առցանց դասընթացի մյուս կարևոր 
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առանձնահատկությունն այն է, որ այն մշակվում և տրամադրվում է կոնկ-

րետ ուսումնական հաստատության կողմից, ունի հստակ կառուցվածք և 

չափելի ուսումնական վերջնարդյունքներ։ Մ․ Մուրը նշում է, որ ժամանա-

կակից աշխարհում առցանց կրթությունը հնարավորություն է տալիս ուսա-

նողին արդյունավետ համատեղելու կրթությունը և աշխատանքը, որը 

կարևոր է ոչ միայն ֆինանսական, այլև ժամանակի ճիշտ կազմակերպման և 

առողջական վիճակի վրա նվազագույն ազդեցության առումով [4]:  

Ներկայումս համացանցում կան մի շարք զանգվածային բաց առցանց 

դասընթացային հարթակներ (massive open online courses ((MOOC)` Coursara, 

Udacity, EdX և այլն), որոնք, համագործակցելով աշխարհի լավագույն հա-

մալսարանների հետ, ստեղծել են առցանց դասընթացների ահռելի բազա, 

որտեղ առաջարկված դասընթացները հավաքում են մինչև 180-200 հազար 

մասնակիցներ, ընդ որում, դասընթացները տրամադրվում են ինչպես 

անվճար, այնպես էլ վճարովի՝ պայմանավորված դասընթացին մասնակցելու 

նպատակով: 

Ինչպես ցույց են տալիս 2012-ին անցկացված հարցման արդյունքները, 

հեռահար ուսուցման կազմակերպիչների առաջ ծառացած ամենամեծ մար-

տահրավերների մեջ են մտնում ծրագրի մասնակիցների համարաժեք 

գնահատումը, հաստատության կողմից դասընթացի կանոնակարգումը, առ-

ցանց դասավանդողների վերապատրաստումը, ուսումնական ռեսուրսների 

արդիականացումը [1]:  

Առցանց դասընթացների համար օգտագործվում են տարբեր հար-

թակներ, մասնավորապես Blackboard learn, Desire2learn, Moodle, Insturcture: 

Աշխարհում առաջարկվող դասընթացների 62%-ը բացառապես առցանց 

ձևաչափով է, 14%-ը համակցված (blanded) ձևաչափով, մնացածը մալուխա-

յին կամ այլ հեռուստակուրսեր է, կենդանի տեսադասընթացներ և այլն: 

Բժշկական կրթության մեջ էլ ակտիվորեն ներդրվում է առցանց ուսուց-

ման բաղադրիչը: Առաջին փորձերն այս բնագավառում արվել են գործնական 

բաղադրիչով, երբ ամերիկյան բժշկական դպրոցներում (Հարվարդի, Ջոն 

Հոփկինս, Կալիֆորնիայի համալսարաններ) հիվանդի հետ շփվելու, անա-

մնեզ հավաքելու և ախտորոշելու դասընթացներն անցկացնելու համար կի-

րառվեց առցանց ստանդարտացված հիվանդի գաղափարը: Այնուհետև 

ամերիկյան և արևմտաեվրոպական գրեթե բոլոր բժշկական բուհերը առա-

ջարկում են տարաբնույթ առցանց դասընթացներ երեխաների և դեռա-

հասների առողջության, ռադիոլոգիայի, պրոպեդևտիկայի, գենետիկայի և այլ 

բնագավառներում[6]:  

ՀՀ-ում արդեն մի քանի տարի կիրառում են առցանց կրթություն, մաս-

նավորապես հաջողությամբ գործում է Հայկական վիրտուալ համալսարանը, 

որը 7 լեզուներով առաջարկում է դասընթացներ մի շարք առարկաներից, 
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մասնավորապես հայոց լեզու, հայ ժողովրդի պատմություն, հայկական 

մշակույթ, շախմատ:  

Երևանի պետական բժշկական համալսարանը 2013թ. նոյեմբերից «Բաց 

հասարակությունների հիմնադրամի» No18293 դրամաշնորհի շրջանակնե-

րում Երևանի պետական համալսարանի և Երևանի պետական ճարտարա-

գիտական համալսարանի հետ համատեղ սկսել է ԵՊԲՀ պատմության մեջ 

առաջին առցանց դասընթացի մշակման և ներդրման գործընթացը: 

Որպես մասնակից ամբիոն ընտրվեց հիգիենայի և էկոլոգիայի ամբիոնը, 

իսկ դասընթացի համար ընտրվեց «Բժշկական էկոլոգիա» առարկան, որն 

ընդգրկում է 6 բաժիններ: Ամբիոնի աշխատակիցները, նախքան ծրագրի 

մեկնարկը անցել են Կալիֆորնիայի համալսարանի կողմից անցկացվող 

«Առցանց և վիրտուալ դասավանդման հիմքերը» առցանց դասընթացը: 

Ամբիոնի կողմից մշակվել, պատրաստվել և ներդրվել է 12 դասախոսություն: 

Մնացած 4 դասախոսությունները, ըստ պայմանագրի, վերցվել են ԵՊՀ 

Էկոլոգիայի ամբիոնի կողմից ստեղծված առցանց դասընթացից, մասնա-

վորապես էկոլոգիական գլոբալ հիմնախնդիրների, ջրային ռեսուրսների և 

օդի անվտանգությանը վերաբերող հատվածները: Դասընթացը ԵՊԲՀ կանո-

նադրությանը համաձայնեցնելու նպատակով ընտրվել է համակցված ձևա-

չափ, որը նախատեսում է առցանց և լսարանային կամ դեմ առ դեմ բա-

ղադրիչների համալիր:  Յուրաքանչյուր դասախոսություն ընդգրկում է 20-25-

րոպեանոց տեսադասախոսություն, 1-3 ինքնուրույն հանձնարարություններ, 

փորձնական բազմակի ընտրության թեստեր, պարտադիր և օժանդակ 

գրականություն:  

Յուրաքանչյուր տեսադասախոսություն ընդգրկում է 25-40 գծապատկեր, 

լուսանկար, աղյուսակ, գրաֆիկ, 1-2 անիմացիոն հատված, ներդասախոսա-

կան 1-2 ստուգողական թեստ:  

Առցանց դասընթացը մշակված է այնպես, որ ուսանողներն ազատ 

օգտվեն պարտադիր ընթերցանության հայերեն նյութերից և օտարալեզու 

օժանդակ գրականությունից: Բոլոր դասախոսությունների համար տրված են 

նաև հղումներ:  

Ինքնուրույն աշխատանքների համար տրված են մանրամասն մեթոդա-

բանական բացատրություններ՝ կատարման և արդյունքները ներկայացնելու 

վերաբերյալ:  

Հետագայում կիրառելու համար մշակված են նաև հարցման և քննութ-

յան համար նախատեսված թեստերի բազա: Ծրագիրը զարգացող է, և 

դասավանդողը հեշտությամբ կարող է թե՛ փոփոխություններ մտցնել, թե՛ 

արդիականացնել, թե՛ վերահսկել ուսանողների առցանց հոսքը: Յուրաքանչ-

յուր դասախոսության համար կա առանձին, ինչպես նաև ընդհանուր 

հարցերի քննարկման համար մշտապես բաց քվեարկում, որտեղ ուսանող-

ներն ու դասավանդողը կարող են քննարկել իրենց հետաքրքրող հարցերը: 
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Ուսանողներին դա հնարավորություն է տալիս շփվելու միմյանց հետ, ինչ-

պես նաև կատարելու խմբային հանձնարարությունները: Դասընթացի պա-

տասխանատուի հետ հետադարձ կապն ապահովվում է նաև փակ երկ-

խոսությունների միջոցով, երբ ուսանողը հարցն ուղղում է անմիջապես դա-

սավանդողին: Որպեսզի լուծենք առցանց կրթության հիմնական՝ ուսանող-

դասախոս ինտելեկտուալ կապի բացակայության խնդիրը, դասընթացի 

համար ընտրվել է համակցված ձևաչափ, երբ ուսանողը հնարավորություն 

ունի շփվելու դասախոսի հետ դեմ առ դեմ կամ լսարանում, որի դեպքում 

հնարավորություն կունենա քննարկելու ծագած հարցերը:  

Դասընթացն այժմ ամբողջովին պատրաստ է, և պլանավորվում է հա-

մապատասխան կանոնակարգային փոփոխություններից հետո ԵՊԲՀ դեղա-

գիտական ֆակուլտետի ուսանողների շրջանում այն հատվածաբար փոր-

ձարկել 2014-2015 ուստարում՝ որպես պիլոտային ծրագիր: Արդյունա-

վետության գնահատումից հետո այն կարող է կիրառվել նաև այլ ֆակուլ-

տետների ուսանողների շրջանում և ամբողջական ծավալով: 
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КАФЕДР ЕГМУ 
1С.А. Мхитарян, 2А.С. Григорян 
Студенческое научное общество  

 
Исследовательские работы могут проводиться в двух направлениях: иследо-

вательская работа как часть учебного процесса, и исследовательская работа как отдель-
ный вид деятельности вне учебного процесса. Последнее находит свое отражение в 
деятельности студенческих научных групп. Исследовательская работа как часть учебного 
процесса включает  теоретические и практические компоненты. Цель теоретического 
элемента -  приобретение навыков работы с научной литературой, включая развитие 
критического мышления, приобретение навыков обзора литературы. В результате, 
студенты получают информацию «из первых рук», приобщаясь к современной научной 
литературе. Необходимо также современное оснащение аудиторий, включая компью-
теры, подключенные к Интернету и мультимедийные проекторы. Практические навыки, 
приобретаемые в процессе учебного процесса являются предпосылками для дальнейшей 
самосточтельной научной деятельности. При этом, обязательным является перео-
снащение лабораторий кафедр. 
 
POSSIBLE COORPORATION IN ACADEMIC WORK AND RESEARCH. 
THE BASE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CHAIR OF YSMU 

S.A. Mkhitaryan  A.S. Grigoryan 
Students' scientific society, Department of Pathological Physiology  
 

  Student research includes two possible directions: a research performed within the 
educational process and as a separate activity in students’ scientific groups. The research 
comprises theoretical and practical courses. The purpose of the theoretical course is the 
development of student literature reviewing and critical reading. With the management and 
further report of the data collected from various scientific journals and web sources, students 
get information from “the first hands” thus becoming familiar with current progress in relevant 
field. It is necessary to reconsider the library saturation status, provide the department 
auditoriums with computers and projectors for various report, animation and video 
presentations on purpose of considering the theoretical course as a research component.                                     

During the practical research course students obtain practical skills on the conducted 
subject and with the implementation of theoretical skills. Technical supplies of the department 
are of primary importance for acquiring the practical skills as computer devices and equipment 
available at the department laboratories are in a poor condition and need to be repaired or 
replaced. 
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Բանալի բառեր՝ հետազոտություն, գիտություն, ուսանող, ամբիոն, 

տեսական, գործնական 

 
Թեմայի արդիականությունն ու նպատակը: Ժամանակակից աշխարհի 

զարգացման տեմպերը, ազդելով մարդկանց մասնագիտական ոլորտների 

վրա, նպաստում են դրանց զարգացմանն ու կյանքի որակի բարելավմանը: 

Այս ամենի մեջ իր պատկառելի դերն ունի կրթական համակարգը, որի հիմ-

նական նպատակն է այնպիսի մասնագետների պատրաստումը, որոնք իրենց 

գիտելիքների պաշարով կկարողանան հեշտ հարմարվել փոփոխվող պայ-

մաններին, բարդ իրավիճակներում  կկարողանան պահը ճիշտ գնահատել և 

կայացնել որոշումներ և այդ որոշումներում ցուցաբերել իրենց ստեղծա-

գործական մտածելակերպը, որոնց զարգացմանն ու ներդրմանն ուսանողի 

մեջ նպաստում են իրենց իսկ կողմից իրականացված հետազոտական 

աշխատանքները: Վերջինս մարդու գործունեության ոլորտ է, որն ուղղված է 

օբյեկտիվ գիտելիքների և գործունեության համակարգմանը, փաստերի հա-

վաքագրմանը, վերլուծությանը և այդ հիմքի վրա նոր մտքերի համադրմանը: 

  Խնդիրները: Ներկայումս ԵՊԲՀ-ում առկա խորը ճեղքը ուսումնական 

և հետազոտական համակարգերի միջև հնարավորություն չի տալիս առար-

կաները դարձնելու ավելի հետաքրքիր, ամրապնդելու դասագրքերից ստաց-

ված գիտելիքները և, որ ամենակարևորն է, բժշկի և ուսանողի միջև ձևավո-

րելու վերլուծական մտածելակերպ: Դրա հիմնական պատճառներն են` ոլոր-

տի քիչ ֆինանսավորումը, հնացած սարքավորումները: Հետազոտական և 

գիտական աշխատանքների համար կարևորվում է ամբիոնների տեխնիկա-

կան ապահովվածության հարցը: Այսօր որոշ ամբիոններում այդ բազան 

թերի է, ունեցածն էլ ԽՍՀՄ-ից ժառանգություն ստացած հնամաշ սարքավո-

րումներն են: Նման պայմաններում  ամբիոնի աշխատակիցներն ի զորու չեն 

ցանկալի մակարդակով իրականացնելու իրենց գիտական աշխատանքներն 

ու այդ գործընթացում ընդգրկելու ուսանողին: 

  Չնայած այս ամենին՝ ամբիոններն ունեն իրենց գիտական ուղղվա-

ծությունը, և ցանկալի է  այդ աշխատանքներին մասնակցել ցանկացող և պո-

տենցիալ ունեցող ուսանողներին ընգրկել ամբիոնի ուսանողական գիտա-

կան խմբակներում [2,3]: Այսպիսով, հետազոտական աշխատանքներն ունեն 

երկու ուղղություն՝ 1. հետազոտական աշխատանք դասաժամին, 2. գիտա-

հետազոտական աշխատանք դասագործընթացից դուրս: Վերջինս ամբիոն-

ների ուսանողական գիտական խմբակների արտացոլումն է:  Ուսանողական 

գիտական խմբակը միավորում է նույն առարկայի նկատմամբ հետաքրքրու-

թյուն ունեցող և սովորաբար համապատասխան պատրաստվածություն 

ունեցող ուսանողների: Սկզբական շրջանում նման խումբը հետամուտ է 

լինում ուսանողներին ներառելու տվյալ մասնագիտության հասկացություն-

ների և հիմնահարցերի շրջանակներում՝ նրանց հաղորդելով գիտելիքների 



ԲԲԱԱՐՐՁՁՐՐԱԱԳԳՈՈՒՒՅՅՆՆ  ԲԲԺԺՇՇԿԿԱԱԿԿԱԱՆՆ  ԿԿՐՐԹԹՈՈՒՒԹԹՅՅՈՈՒՒՆՆԸԸ..ՆՆԵԵՐՐԿԿԱԱՆՆ  ԵԵՎՎ  ԱԱՊՊԱԱԳԳԱԱՆՆ 

160 
 

այն նվազագույն ծավալը, որն անհրաժեշտ է տիրապետելու հետազոտական 

մեթոդներին և ստեղծելու նույնատիպ հետազոտական խնդրով զբաղվող 

ուսանողական պրոբլեմային խմբակներ, որոնք կմասնակցեն` 

ա. ամբիոնում իրականացվող հետազոտություններին,  

բ. կիրականացնեն սեփական հետազոտական աշխատանքներն ամբիոնում 

կամ հնարավորության դեպքում ամբիոնից դուրս,  

գ. գիտական կոնֆերանսներին կմասնակցեն հետազոտական արդյունք-

ների վերաբերյալ զեկուցումներով: 

Ուսանողական հետազոտության արդյունքները ձևակերպվելու են զե-

կուցումներով, հեղինակները ելույթներ կունենան խմբակի նիստերում, 

ուսանողական գիտական կոնֆերանսներում և լավագույն զեկուցումները 

կտպագրվեն բուհական ժողովածուներում որպես հոդվածներ կամ թեզիսներ 

գիտական ղեկավարի և համահեղինակների հետ միասին: Այստեղ հարկ կա 

նշելու, որ շատերը նույնացնում են «գիտություն» և «հետազոտություն» հաս-

կացությունները: Գիտությունն ավելի խորը հասկացություն է և պահանջում 

է գիտելիքների խորքային բազա, որին այսօր բոլորը չէ, որ տիրապետում են: 

Եթե բոլորը չէ, որ կարող են զբաղվել գիտությամբ, ապա մեծամասնությունը 

պետք է կարողանա հետազոտական աշխատանքներ կատարել իրենց ուսու-

ցանվող առարկաների շրջանակներում, որոնք հնարավորություն են ընձե-

ռելու ապագա մասնագետներին ձեռք բերելու հմտություններ, որից այսօր 

կաղում ենք: Դասագործընթացում իրականացվող  հետազոտական աշ-

խատանքը  ներառում է տեսական և գործնական բաղադրիչներ: Տեսական 

աշխատանքների նպատակն է ուսանողներին սովորեցնել օգտվեն մասնագի-

տական գրականությունից, ամրապնդեն ուսանող-գրականություն կապը և 

դրա տարբեր դրսևորումների զարգացումը: Բացի նշվածներից, ուսանող-

ների կողմից գիտական ամսագրերից և համապատասխան գիտական 

կայքերից ստացվող տեղեկատվության մշակման միջոցով ավելի հասանելի 

է դառնում ուսանողների, դասախոսների կապը աշխարհի գիտական նորու-

թյուններին, իսկ զեկուցման վերջում ինքնուրույն եզրահանգումների իրա-

կանացման միջոցով զարգացնում ենք բժշկական դատողությունն ու տրա-

մաբանությունը, դրանով իսկ ուսանողը և՛ սովորում է, և՛ սովորեցնում: Տե-

սական հետազոտական աշխատանքների՝ ուսումնական գործընթացի որ-

պես  բաղադրիչին ներգրավելու համար անհրաժեշտ է վերանայել գրադա-

րանի հագեցվածությունը, ամբիոնների լսարաններին հատկացնել համա-

կարգիչներ և պրոյեկտորներ՝ թեմաների վերաբերյալ զեկուցումներ, անիմա-

ցիաներ, ֆիլմեր ցուցադրելու համար [4]: Հետազոտական աշխատանքի 

յուրահատուկ ձևերից մեկը՝ մետավերլուծությունը, ևս պայմանավորված է 

գիտական գրականության ուսումնասիրմամբ: Եթե կլինիկական հետազո-

տության օբյեկտը հիվանդներն են, ապա մետավերլուծության օբյեկտը 

նախապես առաջ քաշված չափանիշներին համապատասխանող գիտական 
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աշխատանքներն են (հոդվածները): Նախքան նման բարդ հետազոտություն 

կատարելը ուսանողը պետք է առանձին դասընթացի ընթացքում ծանոթանա 

ապացուցողական բժշկության և կենսավիճակագրության հիմունքներին, 

ձեռք բերի բժշկական փնտրման հմտություններ և այլն: Այնուհետև գիտա-

կան ղեկավարի հետ առավելագույնս հստակեցվեն հետազոտության նպա-

տակը, վերլուծության մեջ ներառելու և բացառելու  չափորոշիչները: Այնու-

հետև կատարվում է փնտրում առավել տարածված, հեղինակավոր բազա-

ներում (օրինակ՝ Pubmed-ում): Համապատասխան ռանդոմիզացված կլինի-

կական հետազոտությունների մանրակրկիտ ուսումնասիրումից հետո կա-

տարվում է բուն վերլուծությունը. այս փուլում անհրաժեշտ է կենսավի-

ճակիրների խորհրդատվությունը: Ստացված տվյալները մեկնաբանելու հա-

մար ուսանողը կարող է խորհրդատվություն ստանալ մասնագիտական ամ-

բիոնի կամ հիմնարար ամբիոնների աշխատակիցներից: Նման աշխատանքը 

ոչ միայն կնպաստի ուսանողի ինքնուրույն հետազոտություններ անցկաց-

նելու հմտությունների ձեռքբերմանը, այլև կարևոր կիրառական նշանակու-

թյուն կունենա, քանի որ որակյալ մետավերլուծությունը դասվում է ապա-

ցուցողականության ամենաբարձր աստիճան ունեցող ուսումնասիրութ-

յուններին: 

Գործնական բաղադրիչի միջոցով ուսանողը ձեռք է բերում գործնական 

հմտություններ ուսուցանվող առարկաների շրջանակներում և հնարավորու-

թյուն ստանում տեսությունից ստացած գիտելիքներն ամրապնդելու գործնա-

կան պարապմունքների միջոցով: Գործնական աշխատանքներն իրականաց-

նելու համար  առաջնային կարևորության հարց է ամբիոնների տեխնիկա-

կան հագեցվածությունը, նորոգման կամ նորով փոխարինելու անհրաժեշ-

տություն ունի ամբիոնների գործիքների և սարքավորումների մեծ մասը, 

վերանորոգման կարիք ունեն ամբիոնների լաբորատորիաները: Ստորև 

ներկայացնում ենք այն ամբիոնների գիտատեխնիկական բազան, որոնց հետ 

այս ընթացքում համագործակցել ենք: 

Բժշկական կենսաբանության ամբիոն: Ամբիոնում աշխատանքներն 

սկսվում են մանրադիտակի կառուցվածքի ուսումնասիրումից և ժամանա-

կավոր պրեպարատների պատրաստման եղանակներից: Գործնական աշ-

խատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ   են մանրադիտակներ, 

ամբիոնում առկա են մոտ 30-ը՝ 

ա. սովորական մանրադիտակներ 1956-1991թ. Արտադրության, ընդհանուր 

քանակը՝ 18,  

բ. մանրադիտակ բիոլամ, քանակը՝ 3, 

գ. կենսաբանական մանրադիտակ 1950-1975թթ., ընդհանուր քանակը՝ 4, 

դ. մանրադիտակ լյումոմ, ընդհանուր քանակը՝ 1,  

ե.  ստերեոսկոպիկ մանրադիտակ, քանակը՝ 6: 
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Մանրադիտակները հին են, ենթակա նորոգման կամ նորով փոխա-

րինման: Բացի նշվածից, ամբիոնում առկա են մեկական ԷՍԳ, էլեկտրական 

ստիմուլյատոր, ցենտրիֆուգա, պլետիզմոգրաֆ, pH-մետր, թերմոստատ, 

օսցիոլոգրաֆ, արհեստական շնչառության ապարատ փոքր կենդանիների 

համար: 

Ֆիզիոլոգիայի ամբիոն: Առարկան աչքի է ընկնում գործնական պա-

րապմունքների լայն սպեկտրով, որոնց քանակը գերազանցում է 300-400 

ժամը [1]: Առաջին կիսամյակում ամբիոնում դասավանդվում է ընդհանուր 

բաժինը, որից ուսանողներին տրամադրված գործնական աշխատանքների 

ձեռնարկն ընդգրկում է դրդունակ հյուսվածքների ուսումնասիրման եղա-

նակները և արյան բաժինը՝ էրիթրոցիտների քանակի որոշմամբ, հեմոգլո-

բինի քանակական և որակական քննությամբ, ինչպես նաև արյան խմբերի և 

ռեզուս գործոնի որոշմամբ: Նշված աշխատանքների քիչ տոկոսն է կիրառ-

վում, իսկ եթե կիրառվում է, ապա մեծ մասամբ աշխատանք կատարողը դա-

սախոսն է: Փորձեր կատարելու համար անհրաժեշտ են մանրադիտակներ, 

որոնց ընդհանուր քանակն ամբիոնում 30-ն է, և գրեթե բոլորն անսարք են, 

ապակիներ, ծածկապակիներ, փորձանոթներ, մկրատներ, ունելիներ, կաթո-

ցիկներ, մատծակիչներ, ընդ որում, հին կաթոցիկներն անհրաժեշտ է փոխա-

րինել նոր տեսակներով՝ անվտանգության նկատառումներից ելնելով: Բացի 

վերը նշվածից, փորձերի համար անհրաժեշտ են Գորյաևի հաշվիչ խցիկներ, 

որոնց ընդհանուր քանակը ամբիոնում 26-ն է, որոնցից նպատակին կարող 

են ծառայել մոտ 4-ը, Սալիի հեմոմետրներ, որոնց կեսից ավելին պիտանի 

չեն աշխատանքի համար, Պանչենկովի սարք, որոնցից նորմալ են 7-ը: Ամ-

բիոնին անհրաժեշտ է ախտահանիչ /ստերիլիզատոր/՝ գործիքներն ախտա-

հանելու համար: Եթե հաշվի առնենք ամբիոնի լսարանների քանակն ու 

օրվա ընթացքում ամբիոնի դասաժամերը, ապա նշված քանակները բավա-

կանին քիչ են հետազոտական աշխատանքներն իրենց ողջ ծավալով ապա-

հովելու համար: Բացի առարկայի նշված բաժիններից, ամբիոնում ուսուցան-

վում են ևս 6-7 բաժին, որոնցից աշխատանքներ չեն իրականացվում: Գործ-

նական աշխատանքներ իրականացնելու համար անհրաժեշտ է վիվարիում, 

քանի որ փորձերի մեծամասնությունը իրականացվում է կենդանիների վրա: 

Բացի դրանից, ամբիոնում կան գիտական հետազոտության համար օգտա-

գործվող սարքավորումներ, դրանցից են՝ 

ա. կենդանիների մեկուսացված սրտի աշխատանքի հաճախակա-

նության և կծկողականության ակտիվությունը գրանցելու ֆոտոէլեկտրական 

սարքը, որը միացվում է համակարգչին և հնարավորություն է տալիս 

գրանցելու սրտի աշխատանքի դինամիկ փոփոխությունները և ստացած 

տվյալները վերլուծվում են համակարգչային Origin-7.5 ծրագրով, 

բ.  ստերեոսկոպիկ սարք՝ նախատեսված առնետներին ֆիքսելու համար, 

գ. ուժեղացուցիչ՝ իմպուլսներն ուժեղացնելու համար, 
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դ. ծրագիր՝ ֆոնային ակտիվությունը գրանցելու համար, 

ե. միկրոէլեկտրոդների համար քաշիչ սարք, 

զ.  ԷՍԳ: 
 

Հյուսվածաբանության և ախտաբանական անատոմիայի ամբիոն: 

Ամբիոնների նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ախտաբանության 

ընթացքում օրգանների միկրոմորֆոլոգիական կառուցվածքներին և դրանց 

փոփոխություններին, որպեսզի ուսանողը կարողանա ճանաչել հյուսվածքն 

ու ախտաբանական փոփոխությունների ժամանակ կարողանա նկարագրել 

այն, ախտորոշել և, որ կարևորն է, կարողանա տիրապետել միկրոպրե-

պարատ պատրաստելու տեխնիկային: Ասվածից էլ պարզ է, որ ամբիոնների 

հետազոտական աշխատանքներն ուղղված են լինելու այս նպատակներին: 

Պրեպարատներ պատրաստելու համար անհրաժեշտ է որոշակի գործիքների 

հավաքակազմ և նյութեր, որոնցից են՝ տարբեր ներկանյութերը, քսիլոլը, 

սպիրտը, ացետոնը, պարաֆինը, վիրաբուժական գործիքներից՝ նշտարը, 

ունելին, դանակները և վերջիններս սրելու ապարատը, լցաշաղախ անող 

ապարատը, որում նյութը տեղափոխվում է 96%-անոց սպիրտի կամ պարա-

ֆինի մեջ քլորոֆորմով մշակվելուց հետո, թերմոստատ  (370C, 580C),  

սառեցման կրիոստատ, պարաֆինային կրիոստատ: Գործիքային մշակում-

ներից հետո նյութն անցկացվում է բլոկների վրա, որից հետո էլ կտրվում է 

միկրոտոմով, դրվում ջրի մեջ և անցկացվում ապակիների վրա: Չորանալուց 

հետո այն պետք է ներկել: Դարձյալ, ինչպես մյուս ամբիոններում, բախվում 

ենք սարքավորումների հին և որոշ չափով անսարք լինելու հանգամանքին: 

Հյուսվածաբանության և ախտաբանական անատոմիայի ամբիոններում վերը 

նշած սարքավորումներից մեկական կա: Ախտաբանական անատոմիայի 

ամբիոնում թորման ապարատի կարիք կա, երկու ամբիոնում էլ սարքերը 

հին են, ենթակա թարմացման կամ նորոգման, լաբորատորիաները ենթակա 

են վերանորոգման: 

Ֆարմակոլոգիայի ամբիոն: Ամբիոնում հետազոտություններ անցկաց-

նելու համար առկա են մի շարք սարքավորումներ՝ 

ա.լազերդոպլերֆլոումետր. որոշում է ուցեղի արյան շրջանառությունը, 

բ. պոչի վրա համակարգային արյան ճնշում, սրտի հաճախակա-

նությունը որոշող սարք, 

գ. ագրեգոմետր, որը լինում է լազերային և հասարակ, 

դ. սպեկտրոֆոտոմետր,  

ե. բարձր արդյունավետության հեղուկային քրոմատոգրաֆ, որը չի 

աշխատում, 

զ.  բարձրացված խաչաձև բավիղ՝ տագնապը գնահատելու համար,                     

է.  բաց դաշտեր՝ կենդանիների ընդհանուր շարժողությունը գնահատելու  

համար, 

ը.  ստերեոտոքսիկ սարք՝ առնետներին անշարժացնելու համար, 
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թ.  հիշողությունը և ուսուցանությունը գնահատող սարք,  

ժ.  ռոտառոդ՝ կոորդինացիան որոշելու համար: 

ի.  տեյֆլիկ՝  հականոցիցեպցիան գնահատող սարք:                                                         

 

Ամբիոնում   առկա   որոշ   գործիքներ՝   Կաստրովեխոյի   և   Բարրակե-

րի   կոր  ասեղակարները /135մմ/,  Կոստրովեխոյի  կոր  ունիվերսալ  դա-

նակները /110մմ/,  միկրոունելիները /145մմ/, Կուպերի բութ կոր դանակները 

/165մմ/,    անատոմիական ուղիղ ունելիները /105մմ/,  ջրային թերմոստատը  

և   Ֆրիմանին գործիքներ՝  պատրաստված  տիտանից, գերմաշված վիճակում 

են: 
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ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 
ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԱՉՔԵՐՈՎ 

 
Մ.Ռ. ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ, Ս.Վ. ՄԱՏԻՆՅԱՆ, Ա.Ա. ԱՎԱԳՅԱՆ 

Ուսանողական գիտական ընկերություն 
 

ПРОБЛЕМЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

М.Р. Мовсисян, С.В. Матинян, А.А. Авагян 
Студенческое научное общество  

 
Учитывая низкую вовлеченность студентов ЕГМУ в научно-исследовательскую 

деятельность, а также их низкую мотивацию, студенческое научное общество ЕГМУ 
провело опрос среди 203 студентов, чтобы выяснить мнение студентов по этим 
вопросом.  

В результате опроса было выявлено необходимость изучения исследовательского 
компонента с первого курса, что будет способствовать развитию у студентов 
исследовательского мышления. 

 

 
PROBLEMS OF STUDENTS’ RESEARCH ACTIVITIES FROM THE STUDENTS 
PERSPECTIVE 

M.R. Movsisyan, S.V. Matinyan, A.A. Avagyan 

Students' scientific society  
 
Considering low involvement and motivation of YSMU students in research activities 

students' scientific society  conducted a survey among 203 students to find out students' 
opinions regarding this problem. 

The survey results revealed that there is necessity for implementing research component 
starting from first year of academic studies this will allow students to develop research thinking. 

 
 
Բանալի բառերը` ուսանողական գիտահետազոտական աշխատանք, ուսանող-

ների մոտիվացիա, հետազոտական կրեդիտ, կրթական գործընթաց 
 

 

Արդիականությունը: Մասնագետների պատրաստման գործընթացի կազ-

մակերպման մեջ ներկայումս կարևոր բաղկացուցիչներից մեկը նրանց 
ընդգրկվածությունն է գիտահետազոտական աշխատանքներում: Ինչպես 
աշխարհի մի շարք համալսարաններում, Երևանի պետական բժշկական հա-

մալսարանի խնդիրների ցանկում ևս առաջնահերթ է գիտական գործունեու-
թյանն ունակ երիտասարդների հայտնաբերումը, կրթումն ու խրախուսումը: 
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Սոցիալ-տնտեսական բարեփոխումների, գիտատեխնիկական և հումա-

նիտար առաջընթացի ազդեցությամբ կրթական համակարգի անընդհատ 
թարմանացման և զարգացման, աշխատաշուկայում և կրթական համակար-

գում առկա մրցակցության պայմաններում ուսումնական հաստատութ-

յունների հիմնական խնդիրը մրցունակ մասնագետների պատրաստումն է, 
ովքեր ունակ են նոր գաղափարների, ստեղծագործաբար մտածելու և հա-

ջողությամբ աշխատելու դինամիկ զարգացող հասարակության մեջ: Բու-
հական կրթության ժամանակակից պահանջներից մեկը ուսանողների գի-

տահետազոտական գործունեության զարգացումն է: Ժամանակակից հա-

սարակությունը կարիք ունի ոչ ստանդարտ որոշումներ կայացնելու և 
նորարարական գործընթացներում ակտիվ մասնակցություն ցուցաբերող, 
հետազոտական խնդիրներ լուծելու ընդունակ մասնագետների: 

Այս պայմաններում արդիական է հատկապես գիտական և գիտաման-

կավարժական կադրերի պատրաստումը, ուսանողների և երիտասարդ 
գիտնականների գիտական գործունեությունը խթանելու նոր մեխանիզմների 
մշակումը, դպրոց-համալսարան-ասպիրանտուրա շարունակական կրթութ-

յան հետագա կատարելագործումը: Երիտասարդ սերնդի ներկայացու-

ցիչների ընդգրկումը գիտական հետազոտություններում և երիտասարդների 
ամրապնդումը գիտության մեջ 21-րդ դարում դարձել է պետական խնդիր: 
Համապատասխան որակավորման կադրային պահուստի ստեղծումը 
կրթական համակարգում անհնար է առանց այս խնդիրների լուծման: 

Ակնհայտ է, որ համալսարանի գիտական պոտենցիալը պահպանելու և 
ավելացնելու համար անհրաժեշտ է կրթական համակարգի հետագա կատա-

րելագործում, հիմնարար և կիրառական գիտությունների մշտական զարգա-

ցում, անձի ստեղծագործական պոտենցիալի զարգացման ապահովում: 
Միայն ուսանողների գիտահետազոտական գործունեության կազմակերպ-

ման և զարգացման խնդիրների խոր վերլուծությունն ու դրանց լուծման համ-

ապատասխան մեթոդների մշակումը հնարավորութթյուն կտա ստեղծելու 
համալսարանի գիտամանկավարժական և գիտական կադրերի համալրման 
համար կարող երիտասարդների ընտրության արդյունավետ համակարգ: 
Հաշվի առնելով այս հարցի արդիականությունը` ուսանողական գիտական 
ընկերությունը փորձեց պարզել ուսանողների կարծիքն այս հարցերի վերա-

բերյալ՝ իրականացնելով փոքրիկ հետազոտություն ԵՊԲՀ ուսանողների 
շրջանում:  

Նպատակը և խնդիրները: Հարցման նպատակն էր պարզել` որքանով է 
այսօրվա ուսանողը հետաքրքրված գիտությամբ, որքանով է տեղեկացված և 
մասնակից համալսարանի գիտական ոլորտում կատարվող իրադարձութ-

յուններին, ինչպես է պատկերացնում ուսանողների գիտահետազոտական 
աշխատանքի գնահատումը և, որ ամենակարևորն է, նրանց վերաբերմունքը 
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կրթական համակարգում հետազոտական բաղադրիչ ներմուծելու վերա-

բերյալ:  
Մեթոդները: Հարցումը կատարվել է «Ֆեյսբուք» սոցիալական ցանցի 

միջոցով, որին մասնակցել է 203 ուսանող պատահականության սկզբունքով` 
տարբեր ֆակուլտետների և կուրսերի ուսանողների ընդգրկմամբ:  

Արդյունքները: Հարցմանը մասնակցել են ընդհանուր բժշկության ֆակուլ-

տետի 173, ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի 16, դեղագիտական ֆակուլտե-

տի 9, ռազմաբժշկական ֆակուլտետի 3 և հանրային առողջության ֆա-

կուլտետի 2 ուսանողներ (նկ.1): Հարցմանը մասնակցած ուսանողների 65%-ը 
ունի լավ, 18%-ը՝ բավարար և միայն 26%-ը՝ գերազանց առաջադիմություն: 
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Նկ. 1. Հարցմանըմասնակցածուսանողներիթիվն ըստ

ֆակուլտետների:

Ընդհանուր բժշկության Ստոմատոլոգիական

Դեղագիտական Ռազմաբժշկական

 
 

26%

65%
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Նկ . 3.Հարցմանը մասնակցածուսանողների

բաշխումն ըստառաջադիմության:

գերազանց լավ բավարար

 
Հարցման ընթացքում ստացվեցին շատ հետաքրքիր արդյունքներ: Այս-

պես` հարցման արդյունքում պարզվեց, որ հարցմանը մասնակցած ուսանող-

ների 75%-ը հետաքրքրված է գիտական գործունեությամբ:  
 Գիտական, հետազոտական գործունեությամբ զբաղվել է 85 ուսանող 

(42%), ընդ որում, մոտ 17%-ը մասնակցել է գիտական, 27%-ը՝ հետազոտա-

կան աշխատանքների, իսկ 56%-ը՝ հանդես է եկել ռեֆերատների զեկու-
ցումներով: 
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 Ըստ հարցման տվյալների` ամբիոններում կատարվող գիտական աշխա-

տանքների մասին տեղյակ է հարցմանը մասնակցած ուսանողների 60%-ը, 
որից 26%-ը այդ մասին տեղեկացել է սեփական, 40%-ը՝ ամբիոնի նախա-

ձեռնությամբ, իսկ 31%-ը՝ ուսանողական գիտական ընկերության միջոցով: 
 Խաչաձև հարցերի միջոցով պարզ դարձավ, որ ուսանողների կարծիքով 

ուսումնառության տարիներին չի ձևավորվում հետազոտական մտածելա-

կերպ, որն ազդում է ուսանողների գիտահետազոտական գործունեություն 
ծավալելու վրա: Նրանց մի մասը կարծում է, որ անհրաժեշտ է մշակել որո-

շակի գործիքակազմ, որի շնորհիվ 1-ին կուրսից սկսած ուսանողների շրջա-

նում ձևավորվի հետազոտական մտածելակերպ: Այդ նպատակով նրանք 
առաջարկում են փոխել դասավանդման ձևը և ներկայիս միայն պատմողա-

կան ձևից անցում կատարել առավել ինտերակտիվ ձևի, որի ընթացքում 
ուսանողները ոչ միայն կընդգրկվեն այդ գործըթացում, այլև հանձնարարու-

թյուն կստանան` որոշ հարցերի շուրջ ինքնուրույն որոնողական, հետա-

զոտական աշխատանք կատարելու: Այդ ուսանողների կարծիքով նաև կա-

րիք կա նոր առարկաներ ընդգրկելու, որոնք ամբողջությամբ նվիրված կլինեն 
գիտահետազոտական աշխատանքներին և կսովորեցնեն ինչպես ճիշտ 
պլանավորել և կատարել այդ աշխատանքները: 

 Հետազոտության արդյունքում ևս մեկ անգամ հաստատվեց այն փաստը, 
որ շատ կարևոր է ուսանողների մոտիվացիայի բարձրացումը: Որպես կա-

րևոր մոտիվացիոն գործիք` ուսանողներն առաջարկում են հաշվի առնել 
կատարված գիտահետազոտական աշխատանքը ռոտացիայի ժամանակ` 
այսպիսով առաջարկելով որպես կրթական բաղադրիչ ներմուծել հետա-

զոտական կրեդիտ: 
 Մոտիվացիոն մեկ այլ միջոց կլինի նրանց` համալսարանի կամ ամբիոն-

ների գիտահետազոտական աշխատանքներում ընդգրկելը: 
 Մոտիվացիոն հաջորդ մեխանիզմը գիտահետազոտական աշխատանք-

ներում իրենց լավագույնս դրսևորած ուսանողներին միջազգային կոնֆե-

րանսների գործուղելը կարող է լինել: 
 Պարզվեց նաև, որ ուսանողների 36%-ի դեպքում ուսումնառության ըն-

թացքում գիտահետազոտական աշխատանքներ կատարելու տարբեր 
մտահաղացումներ են եղել, բայց տարբեր պատճառներով, որոնցից ուսա-

նողները հատկապես նշում են ժամանակի, պայմանների բացակայությունը 
և շրջապատի թերահավատությունը /այդ թվում ամբիոնների/, դրանք մնացել 
են որպես մտահաղացումներ: 

 Այն հարցին, թե որոնք են ուսանողների` գիտությամբ չզբաղվելու պատ-

ճառները, ուսանողների 49%-ը կարծում է, որ դասերով ծանրաբեռնվածութ-

յունն է, 37%-ը՝ ինֆորմացվածության պակասը, 37%-ը նշում է, որ չկան հա-

մապատասխան պայմաններ և ֆինանսավորում, 37%-ի կարծիքով՝ ուսում-

նառության ընթացքում չի ձևավորվում հետազոտական մտածելակերպ, 26%-
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ը նշում է հետաքրքրության բացակայություն, 20%-ը՝ անբավարար գիտե-

լիքներ. և 20%-ի կարծիքով ուսանողական գիտությունը չի խրախուսվում: 
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չի ձևավորվում հետազոտական մտածելակերպ

հետաքրքրության բացակայություն

անբավարար գիտելիքներ

ուսանողական գիտությունը չի խրախուսվում

Նկ. 4 . Ուսանողների` գիտությամբ չզբաղվելու

պատճառները:
 

 Ոչ պակաս անսպասելի պատասխաններ ստացվեցին նաև վերջին երկու 
հարցերի դեպքում: Ուսանողների 72%-ը կցանկանար ամառային արձա-

կուրդի ընթացքում ընդգրկված լինել գիտահետազոտական խմբակներում:  
Հարցմանը մասնակցած ուսանողների 38%-ի կարծիքով հետազոտական 

աշխատանքը պետք է լինի պարտադիր: 
Եզրակացություն: Ուսանողի գիտահետազոտական գործունեություն 

ասելով՝ հասկանում ենք նախօրոք անհայտ լուծումով և գիտական ոլորտում 
հետազոտությունների հիմնական փուլերի իրականացում ենթադրող ստեղ-

ծագործական, հետազոտական խնդիրների կատարում (խնդրի ձևակերպում, 
տեսության ուսումնասիրություն, նյութերի հավաքում, վերլուծություն և 
համադրում, հետազոտության մեթոդների ընտրություն, գործնականում 
նրանց տիրապետում, արդյունքների ամփոփում): 

 Հետազոտության արդյունքում ստացած գիտելիքը ճանաչողական գոր-

ծունեության հետևանք է, որն ուղղված է փաստերի, գործընթացների օրի-

նաչափությունների դուրսբերմանը, ձևավորմանն ու բացատրությանը: 
Հետևաբար այն կրթության անբաժանելի մասն է: Հետազոտական հմտութ-

յունները որոնման, ընտրության, վերամշակման, վերլուծության, ստեղծման, 
ծրագրման և ճանաչողական գործունեության արդյունքների ամփոփման 
գործողությունների գիտակցաբար կատարումն է, որոնք ուղղված են 
կրթության և զարգացման օբյեկտիվ օրինաչափությունների բացահայտ-

մանը: Ուսանողների հետազոտական գործունեությունը շատ երկրներում 
պարտադիր է: 

Ըստ հարցման արդյունքների կարելի է եզրակացնել.  
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1. Համալսարանում գիտահետազոտական գործունեության կազմա-

կերպման և զարգացման կարևոր պայման է կրթական և գիտահետա-

զոտական գործընթացների ինտեգրացիան, որը կապահովի ուսանողների 
հետազոտական մտածելակերպի զարգացումը` սկսած ցածր կուրսերից, որն 
անհրաժեշտ է գիտահետազոտական աշխատանք կատարելու համար: 

2. Ուսանողների գիտահետազոտական աշխատանքներ կատարելու և 
մեթոդներ ընտրելու համար հարկավոր է ուսումնամեթոդական նյութերի 
մշակում գիտական հետազոտությունների անցկացման ժամանակակից 
մոտեցումների ու մեթոդաբանության, քննադատական մտածելակերպի, գի-

տական հետազոտությունների էթիկայի և այլ հարցերի շուրջ: 
3. Ուսանողների գիտահետազոտական գործունեությունը կազմակեր-

պելու համար կարելի է յուրաքանչյուր առարկայի /տեսական ամբիոննե-

րում/ ծրագրերում ավելացնել հետազոտական, գիտական աշխատանքներին 
նվիրված թեմաներ, որի ընթացքում ամբիոնները ուսանողներին կծանո-

թացնեն գիտական աշխատանք կատարելիս տվյալ ամբիոնում կիրառվող 
մեթոդներին, որոշակի մոդելներին կներկայացնեն գիտության վերջին հայտ-

նագործությունները տվյալ ոլորտում` ուսանողներին ակտիվորեն ընդգրկե-

լով այդ գործընթացում: 
4. Գիտահետազոտական գործունեությունը խթանելու համար անհրա-

ժեշտ է ուսանողների մոտիվացիայի բարձրացում, որը որպես կրթական 
բաղադրիչ` կարող է ներառել հետազոտական կրեդիտ ներմուծելը, համալ-

սարանի կամ ամբիոնների գիտահետազոտական աշխատանքներում ուսա-

նողներին ընդգրկելը, գիտահետազոտական աշխատանքներում իրենց լա-

վագույնս դրսևորած ուսանողների համար անվանական կրթաթոշակ սահ-

մանելը, միջազգային կոնֆերանսների գործուղելը, պետպատվերի շրջա-

նակներում ասպիրանտուրա ընդունվելու համար արտոնություններ (կրե-

դիտներ) տրամադրելը և այլն:  
Կրթական ծրագրում ընդգրկված գիտահետազոտական աշխատանքը 

հանդիսանում է ուսումնական գործընթացի բաղկացուցիչ մասն է և դրանով 
իսկ պարտադիր պայման բոլոր ուսանողների համար: Այն ենթադրում է 
հետազոտական աշխատանքների մեթոդաբանության ուսումնասիրում (տե-

սական մաս), գիտելիքների ամրապնդման համակարգ և հետազոտությունը 
փուլ առ փուլ իրականացնելու հմտությունների ձեռքբերում: Այս եղանակով 
ավելի մեծ տեղ է տրվում ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքին: 

5. Ուսուցման գործընթացում գիտահետազոտական աշխատանքը 
ներդրման մեկ այլ տարբերակ է հետևյալը. ուսանողը յուրաքանչյուր տարի 
ընտրում է մի առարկա, որի շրջանակներում հետազոտություն անցկացնում 
է կամ կատարում է գիտական աշխատանք, որից ստանում է ստուգարք կամ 
կրեդիտ: Հնարավոր տարբերակ է նաև ուսանողներին հնարավորության 
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ընձեռնումը ամառվա ընթացքում մեկ շաբաթ այցելել էլեկտիվ առարկայի 
լաբորատորիաներ`նրանց աշխատանքներին ծանոթանալու նպատակով:  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВОЕННОМЕДИЦИНСКОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ В РА 
 

Нариманян М.З.,  
ректор ЕГМУ, д.м.н., профессор 
 

Галстян С.Г. 
Начальник военномедицинского факультета ЕГМУ,  д.м.н., профессор  
 

Проведен анализ сути военномедицинского образования. Приведены варианты его 
структуры и функционирования в различных странах. Представлена краткая история  
военномедицинского образования в Республике Армения. Указаны недостатки и про-
тиворечия Болонского процесса в медицинском образовании. Предложен выход из 
ситуации посредством создания военномедицинского учебнонаучного центра. 
Обоснованы перспективы развития и ожидаемые результаты в рамках функционирования 
данного центра. 
 

 
PROSPECTS OF MILITARY MEDICAL EDUCATION IN RA 

Narimanyan M.Z.,  
Rector of Yerevan State Medical University, MD, Professor 
 

Galstyan S.G.,  
Head of the Military Medical Faculty of YSMUniversity, MD, Professor 
 

The analysis of the essence of military medical education has been carried out. The variants 
of its structure and functioning in various countries were given. A brief history of military 
medical education in the Republic of Armenia is presented here. The shortcomings and 
contradictions of the Bologna process in medical education are shown here. We propose a way 
out of the situation by means of creating a military medical training and research center. The 
prospects for development and the expected results in the frames of functioning of this center 
have been substantiated. 
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Բանալի բառեր` զինված ուժեր, ռազմավարական նպատակ, առաջնային 
ռազմաբժշկական կրթություն, ռազմավարություն,  մարտավարություն, 

կրթագիտական կենտրոն 
 

ՀՀ զինված ուժերը թևակոխել են զարգացման հաջորդ փուլը, որը 
բնորոշվում է որակական փոփոխություններով, անցած ուղու գնահատմամբ, 
մարտական, թիկունքային ապահովման միջնաժամկետ և երկարաժակմետ 
պլանավորմամբ: Բնական է, որ ռազմական, ներառյալ ռազմաբժշկական 
կրթությունը պետք է համահունչ լինեն նման զարգացումներին, անգամ 
գտնվեն ավելի առաջնային դիրքերում` հաշվի առնելով կադրերի պատ-

րաստման գործընթացը, հնարավոր ձևական և բովանդակային փոփոխութ-

յունները: 
Ընդունված է, որ ռազմաբժշկական կրթությունը ռազմական կրթության 

բաղկացուցիչ մասն է, որը վերջինիս հետ ունի ինչպես ընդհանուր օրինաչա-

փություններ, այնպես էլ միայն իրեն բնորոշ ուրույն առանձնահատկութ-

յուններ: Միաժամանակ այն բժշկական կրթության մի տեսակ է, առանձին 
ուղղություն, որը ձգտում է վերջնիս հետ համահունչ առաջընթացի` պահպա-

նելով իր ինքնությունը: Հարկ է նշել, որ կանոնավոր բանակների ձևավոր-

մանը զուգընթաց՝ ռազմաբժշկական կրթությունը հստակ տարանջատվել է 
ռազմական և բժշկական կրթությունից, որով սկիզբ են դրվել զինված ուժե-

րում անձնակազմի գործունեության բժշկական ուղղությունների ուսումնա-

սիրմանը, ամփոփմանը, ռազմաբժշկական գիտության ձևավորմանը և այլն: 
Սրանով իսկ կանխորոշվել են այն ուղղությունները, որոնք հետագայում 
դարձել են առանձին կրթական բլոկներ, խտացվել են, ձեռք բերել հատուկ 
կարգավիճակ ինչպես ուսումնասիրությունների, այնպես էլ պլանավորման 
տեսակետից: 

Անկախություն նվաճելուց հետո ՀՀ ԶՈՒ շինարարությունը ձեռք բերեց 
խիստ կարևոր նշանակություն: Այն բազմակողմանի և բարդ գործընթաց է: 
Նրա վրա ազդում են զինված ուժերի շինարարության համար հատկացված 
կարճատև ժամանակը, վերջիններիս առաջ դրված խնդիրների հատուկ 
բնույթը, նախկին խորհրդային բանակի կադրերի առկայությունը, 1941-45թթ. 
Հայրենական մեծ ու Աֆղանական պատերազմներում խորհրդային բանակի 
փորձը, անձնակազմի հոգեբանական տրամադրվածությունը, Արցախյան 
պատերազմում մարտական գործողությունների յուրահատկությունները, 
ազատամարտիկների և կադրային զինվորականների սիմբիոզը, ՀՀ ժողովըր-

դարագրական վիճակը, շարունակական շրջափակումը, ռազմական գոր-

ծողությունների թատերաբեմի սահմանափակ լինելն ու դրա աշխարհագ-

րական առանձնահատկությունները, ռազմաարդյունաբերական համալիրի 
ոչ լիարժեք գործունեությունը, կադրային ներուժի միակողմանիությունը, 
անհրաժեշտ ժամանակակից ռազմական տեխնոլոգիաների սակավությունն 
ու դրանց ձեռքբերման ֆինանսական միջոցների սղությունը, մարդկային և 
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մասնավորապես հայ ժողովրդի մտածելակերպը, պետության զարգացման 
ու ամրապնդման, անկախության մասին պատկերացումները և այլն: 

Նման պայմաններում ռազմավարական նպատակները իրականացնելու 
համար մարտավարական ճիշտ տարբերակի ընտրությունը ձեռք է բերում 
յուրահատուկ նշանակություն:  

Հարկ է նշել, որ ռազմաբժշկական կրթության համակարգի ընտրու-

թյունը պայմանավորված է տվյալ պետության մեջ ռազմաբժշկական կրթու-
թյան ընդունված համակարգով, զինված ուժերի կազմակերպվածքով և նրա 
բուժծառայության համալրման կարգով, տնտեսական հնարավորություննե-

րով: Ի դեպ, միևնույն պետության մեջ կարող են միաժամանակ կիրառվել 
ռազմաբժշկական կրթության տարբեր տեսակի համակարգեր: 

Միջազգային փորձի, ինչպես նաև ՀՀ ԶՈՒ-ի պահանջարկի և ռազմական 
ու ռազմաբժշկական կրթության առանձնահատկությունների հաշվառմամբ 
ՀՀ Կառավարության 1994թ. մայիսի 19-ի հմ. 232 որոշմամբ [3] Երևանի պե-

տական բժշկական ինստիտուտի բուժծառայության կազմակերպման և 
արտակարգ բժշկության ամբիոնի հիմքի վրա ստեղծվեց ռազմաբժշկական 
ֆակուլտետ` սկիզբ դնելով ռազմաբժշկական կրթությանը: 

Ընդհանուր առմամբ ռազմաբժշկական կրթության համակարգի կառուց-

վածքի և գործառույթի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ այն ընդգրկում է 
ինչպես առաջնային, այնպես էլ բժշկական կազմի մասնագիտացմամբ ու կա-

տարելագործմամբ իրականացվող հետբուհական և շարունակական ռազ-

մաբժշկական կրթությունը [5]: 
Վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ առաջնային ռազմաբժշկական 

կրթությունը լինում է 3 տեսակ [1]. 
  I տեսակ. ռազմաբժշկական կրթությունն օրգանապես զուգակցվում է 

ընդհանուր բժշկական կրթության հետ, իրականացվում է կրթության ամբողջ 
ընթացքում համապատասխան ռազմաբժշկական կրթական հիմնարկներում 
(ռազմաբժշկական ակադեմիաներ, ինստիտուտներ, ֆակուլտետներ, ուսում-

նարաններ): Այս դեպքում իրականացվող ռազմաբժշկական կրթությունն 
առավել կուռ է, տրամաբանորեն հետևողական, նպատակային ու հստակ, 
բոլոր կուրսերում ներառում է ռազմական դաստիարակության տարրեր: 
Նման տեսակ գործում է Ռուսաստանում (Ս.Մ. Կիրովի անվան ռազմա-

բժշկական ակադեմիա), Լեհաստանում, ԱՄՆ-ում, Չինաստանում, Ֆրան-

սիայում, Իտալիայում, Ճապոնիայում, Հայաստանում: 
 Օրինակ` ԱՄՆ-ի Բեթիջե քաղաքում (Մերիլենդի նահանգ) գործում է 

ռազմաբժշկական համալսարան, որտեղ ընդունվում են արական սեռի 1828 
տարեկան անձինք, որոնք նախապես ավարտել են քոլեջ` անցնելով անգլե-

րեն, մաթեմատիկա, ֆիզիկա, կենսաբանություն, օրգանական և անօրգանա-

կան քիմիա: ՈՒսման տևողությունը 4 տարի է: Ավարտելուց հետո շնորհվում 
է առաջին սպայական` լեյտենանտի կոչումը: Պարտադիր ծառայության 



ԲԲԱԱՐՐՁՁՐՐԱԱԳԳՈՈՒՒՅՅՆՆ  ԲԲԺԺՇՇԿԿԱԱԿԿԱԱՆՆ  ԿԿՐՐԹԹՈՈՒՒԹԹՅՅՈՈՒՒՆՆԸԸ..ՆՆԵԵՐՐԿԿԱԱՆՆ  ԵԵՎՎ  ԱԱՊՊԱԱԳԳԱԱՆՆ 

175 
 

ժամկետը 7 տարի է: Ամեն տարի ավարտում է 170 մարդ: Չինաստանում 
ռազմաբժշկական համալսարանը Սիան քաղաքում է: ՈՒսուցումը 67 տարի 
է, տարեկան ավարտում են 250 բժիշկ և 50 ատամնաբույժ: Համալսարանն 
ունի 65 ամբիոն, 100 գիտահետազոտական լաբորատորիա, 3600 դասախոս 
(այդ թվում` 700 պրոֆեսոր և ադյունկտ): Համալսարանին կից գործում են 
նաև 2 ԳՀԻ, 2 հոսպիտալ, 5 բժշկական կենտրոն: Ֆրանսիայի Լիոն քաղաքում 
գործում է ցամաքային զորքերի, իսկ Բորդոյում` ռազմածովային նավա-

տորմի բժշկական դպրոց: ՈՒսման տևողությունը 6 տարի է` գումարած 
ստաժավորումը: Զորքերում պարտադիր ծառայությունից հետո շրջանա-

վարտները կարող են սովորել ինտերնատուրայում կամ մասնագիտական 
դասընթացներում, որից հետո` հոսպիտալում զբաղեցնել բժշկի ասիստենտի 
պաշտոն: Ճապոնիայի ռազմաբժշկական ակադեմիան Տոկիոյում է: Այնտեղ 
տարեկան ընդունվում է 80 հոգի: Շրջանավարտներն ստանում են ֆելդ-

ֆեբելի կոչում և բաշխվում են սպայական թեկնածուական դպրոցներում ըստ 
զորատեսակների, որտեղ անցնում են 25-շաբաթյա լրացուցիչ պատրաստում: 
Դպրոցն ավարտելուց հետո ստանում են լեյտենանտի կոչում: Պարտավոր են 
զորքերում ծառայել 9 տարի:  

  II տեսակ. մասնագետի պատրաստումը կատարվում է առաջնային 
բժշկական կրթություն ստանալուց հետո, որը լրացվում է բժշկական անձ-

նակազմը զորակոչելով` նրան տալով լրացուցիչ ռազմական և ռազմա-

բժշկական կրթություն հատուկ ռազմաբժշկական հաստատություններում: 
Կրթության տևողությունը մի քանի ամսից մինչև 11,5 տարի է: Նման համա-

կարգ գործում է մի շարք երկրներում` Բուլղարիայում, Հունգարիայում, Մեծ 
Բրիտանիայում, ԱՄՆ-ում, Շվեյցարիայում, Պորտուգալիայում և այլ պե-

տություններում: 
  III տեսակ. ռազմաբժշկական և ընդհանուր բժշկական կրթություն-

ները համատեղվում են ավարտական կուրսերում: Նման կարգ գործում է ՌԴ 
ռազմաբժշկական ակադեմիայի` Սամարայի, Սարատովի, Տոմսկի մասնա-

ճյուղերում, Բելառուսում, Ուկրաինայում:  
Ներկայումս անհրաժեշտություն է առաջացել վերաիմաստավորել ան-

ցած ուղին` զինված ուժերի համար որոշել ռազմաբժշկական կրթության 
համակարգի զարգացման ռազմավարությունն ու մարտավարությունը՝ հաշ-

վի առնելով գոյություն ունեցող կառուցվածքային ու գործառութային 
սկզբունքները, պետության տնտեսական ու ֆինանսական հնարավորութ-

յունները: 
Այստեղից բխում է, որ ռազմաբժշկական կրթության նպատակը այնպի-

սի ռազմաբժշկական կադրերի պատրաստումն է, որոնք իրենց գիտելիք-

ներով և հմտություններով կնպաստեն զինված ուեժրի (ԶՈՒ) ապահովման 
այլ ոլորտների հետ ռազմական բժշկության համահունչ զարգացմանը` 
որպես ԶՈՒ-ի մարտունակության, զինծառայողների և նրանց ընտանիքների 
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անդամների, այսինքն` ընդհանուր բնակչության մի պատկառելի զանգվածի, 
առողջության պահպանման կարևոր գրավական: 

1999-ին եվրոպական երկրները կրթության բնագավառի հետագա զար-

գացման և դրա միատեսականությունը ապահովելու համար ընդունեցին 
Բոլոնյան հռչակագիրը [2]:  

Բարձրագույն բժշկական կրթության ոլորտում Բոլոնյան հռչակագիրը 
միանշանակ չի գնահատվում: Մի շարք կազմակերպություններ (Միջազ-

գային առողջապահական կազմակերպություն, Միջազգային բժշկական 
միություն և այլն) ու երկրներ (Ռուսաստանի Դաշնություն, Ֆինլանդիա, Շվե-

դիա, Դանիա, Լեհաստան) որոշել են բժշկական կրթությունն իրականացնել 
նախկին ձևով:  

Բոլոնյան հռչակագրի որոշ դրույթներ, մասնավորապես բժշկական 
կրթության երկաստիճան համակարգը որոշակի դժվարություններ է առա-

ջացնում, քանի որ միայն բակալավրիատն ավարտած անձը ՀՀ-ում գործ-

նական պրակտիկ առողջապահության մեջ կդժվարանա աշխատանք գտնել:  
Նման դեպքում ՀՀ-ում բժշկական կրթության մեջ [1] վերը նշված հակա-

սությունը հաղթահարելու համար ներկայումս արդեն անցում է կատարվել 
ինտեգրացված կրթական համակարգի` բակալավրիատից մագիստրատու-

րա՝ որպես միմյանց հաջորդող պարտադիր կրթական փուլեր՝ պահպանելով 
կրթության 6 տարին ընդհանուր բժշկության և 5 տարին` ստոմատոլոգիա-

կան ու դեղագետական ֆակուլտետների դեպքում: Այս դեպքում միանգա-

մայն իրատեսական է դառնում 1 տարի տևողությամբ հետբուհական կրթա-

կան համակարգի ինտերնատուրան, որից հետո նեղ մասնագիտական 
կլինիկական օրդինատուրան կամ ռեզիդենտուրան:  

Սակայն ոչ մեծ փորձի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ նշված 
գործընթացը առկա դժվարություններից դեռևս ելք չէ, այն պատասխան չունի 
ինչպես ռազմավարական, այնպես էլ մարտավարական նշանակության մի 
շարք լուրջ խնդիրների համար: Հարցը մասնավորապես վերաբերում է ռազ-

մաբժշկական կրթության, գիտության և պրակտիկայի սերտաճմանը, վեր-

ջինիս մեխանիզմներին և հնարավոր արդյունքների ձևավորման գործոնների 
ուսումնասիրմանը:  

Նման հարցադրման դեպքում ռազմաբժշկական կրթության և գիտու-

թյան հետագա զարգացումը մենք տեսնում ենք կրթագիտական կենտրոնի 
(Կենտրոն) շրջանակներում [4], քանի որ Կենտրոնի դեպքում այն իրավասու 
է իրականացնել՝ 

 միջին մասնագիտական, բարձրագույն և հետբուհական մաս-

նագիտական ծրագրեր, 
 գիտական և գիտատեխնիկական գործունեություն: 
Վերջինս նշանակում է, որ Կենտրոնը կարող է՝ 
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 մասնակցել ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության 
պետական կոմիտեի կողմից ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված միջոց-

ների հաշվին հայտարարվող գիտահետազոտական, գիտական կենտրոն-

ների վերազինման, գիտակրթական և այլ տիպի ծրագրերի մրցույթներին, 
 իրականացնել ռազմաբժշկական գիտահետազոտական գործունեու-

թյուն, որը նպատակաուղղված է ռազմաբժշկական գերակա գիտական և ՀՀ 
զինված ուժերի առողջապահական խնդիրների ուսումնասիրմանն ու լուծ-

մանը` որպես Կենտրոնի առանձնացված գիտական գերակա ուղղություն, 
 նպատակային զարգացման ծրագրերի միջոցով իրականացնել 

պաշտպանության նախարարության և բժշկական համալսարանի թե՛ գիտա-

կան հետազոտությունների, թե՛ շարունակական կրթության ոլորտների հա-

մագործակցություն, 
 իրականացնել առանձին մասնագիտությունների գծով կրթական 

ծրագրերի ընդլայնում, զարգացում և միջազգայնացում` ի նպաստ տարա-

ծաշրջանում ռազմաբժշկական կրթություն իրականացնող միավորի դերի 
բարձրացման: 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
 Ռազմաբժշկական կրթագիտական կենտրոնի ստեղծումն առկա 

հակասությունների, կրթության, գիտության և պրակտիկայի սերտաճման 
հնարավոր այնպիսի տարբերակ է, որը հնարավորություն է տալու՝ 

 ապահովելու սահուն անցում բարձրագույն կրթությունից հետբու-

հական, իսկ հետագայում շարունակական կրթության տարբեր ձևերին, 
 նպաստելու կրթության շրջանակներում հետազոտական աշխա-

տանքների պլանավորմանն ու կատարմանը` դրանով իսկ դեռևս ուսանո-

ղական տարիներին դառնալով գիտելիքների ձեռքբերման մոտիվացման, 
կլինիկական մտածելակերպի, ինչպես նաև ապացուցողական բժշկության 
ձևավորման հիմքը, 

 ստեղծելու ապագա կլինիցիստին, գիտնականին, առողջապահության 
կազմակերպչին հայտնաբերելու նախադրյալներ: 

  
 

 
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ 

1. Դումանյան Դ.Հ., Գալստյան Ս.Գ., Ռազմաբժշկական կրթության 

ոլորտի բարեփոխումների ռազմավարությունն ու մարտավարու-

թյունը Բոլոնյան գործընթացի շրջանակներում // Հայկական 

բանակ,1911, 4(70), էջ 2733:  

2. Եվրոպայի կրթության նախարարների համատեղ հռչակագիր, 

Բոլոնիա, 19 հունիսի 1999թ. (www.edu.am/index.php?id=941&topMenu=-



ԲԲԱԱՐՐՁՁՐՐԱԱԳԳՈՈՒՒՅՅՆՆ  ԲԲԺԺՇՇԿԿԱԱԿԿԱԱՆՆ  ԿԿՐՐԹԹՈՈՒՒԹԹՅՅՈՈՒՒՆՆԸԸ..ՆՆԵԵՐՐԿԿԱԱՆՆ  ԵԵՎՎ  ԱԱՊՊԱԱԳԳԱԱՆՆ 

178 
 

17&menu1=1&menu2=17&arch=0), նաև Եվրոպական երկրների կրթութ-

յան նախարարների խորհրդաժողովի հաղորդակցում, Բերգեն, 19–20 

մայիսի 2005թ.: (www.edu.am/index.php?id=1521&topMenu=17&menu1=-

1&menu2=17&arch=0). 

3. ՀՀ Կառավարության 1994թ. մայիսի 19ի «Հայաստանի Հանրապե-

տության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություն-

ների ուսանողների` պահեստազորի սպաների ծրարով ռազմական 

պատրաստության հիմնադրույթները և այդ բուհերի ցանկը հաստա-

տելու մասին» հմ. 232 որոշումը (Հայաստանի իրավական տեղեկատ-

վության համակարգ կայք (http://www.arlis.am/)): 

4. Տոնոյան Դ.Է., Նարիմանյան Մ.Զ., Շիրինյան Մ.Ա., Գալստյան Ս.Գ., 

Ռազմաբժշկական կրթության և գիտության զարգացման տեսլականը 

Հայաստանի Հանրապետությունում // Հայկական բանակ,1913, 

34(7778), էջ 914: 

5.  «Военномедицинское образование», «Медицинская энциклопедия» 
(www.medicalenc.ru/m/12/voennomeditsinskoeobrazovanie,shtml). 



ԲԲԱԱՐՐՁՁՐՐԱԱԳԳՈՈՒՒՅՅՆՆ  ԲԲԺԺՇՇԿԿԱԱԿԿԱԱՆՆ  ԿԿՐՐԹԹՈՈՒՒԹԹՅՅՈՈՒՒՆՆԸԸ..ՆՆԵԵՐՐԿԿԱԱՆՆ  ԵԵՎՎ  ԱԱՊՊԱԱԳԳԱԱՆՆ 

179 
 

 
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈւՄ ՈւՍԱՆՈՂՆԵՐԻ  

ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈւՆԵՈւԹՅԱՆ  
ԵՎ ՈւՍՈւՄՆԱՌՈւԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՇՈւՐՋ 

 
Գ.Ա. ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆ 

բժշկակենսաբանական մեթոդական ցիկլային խորհրդի նախագահ, 
 

Մ.Զ. ՆԱՐԻՄԱՆՅԱՆ  
ԵՊԲՀ ռեկտոր, գիտակոորդինացիոն խորհրդի նախագահ 

 

К ВОПРОСУ О ВЗАИМОСВЯЗИ  ОБУЧЕНИЯ И  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

Г.А. Навасардяан, Предсетатель медико-биологического циклового методсовета  
М.З. Нариманян, Ректор ЕРГМУ, Предсетатель научно-координационного совета 
 

В целях осуществления успешного тандема образования и исследователской работы 
нами предлагается метод «сэндвича», который включает в себя следующие три 
взаимодополняющих шага: 1. Приобретение студентом общих навыков выполнения 
исследовательской работы на протежении всех этапов обучения. 2. Вовлечение студентов 
в выполнение научных тем кафедр, совмещая их с кластером проблемного обучения. 3. 
Участие студентов в практическом внедрении результатов научных исследований, а 
также в создании пакета по выработке механизмов управления, соответствующих 
требованиям рынка. 

Научно-исследовательская деятельность по методу «сэндвича» может стать 
эффективным инструментом в процессе преобразования учебного заведения из сугубо 
передающего, в учебное заведение, формирующее знания совместно со студентами. 

 
ON  STUDENTS’ RESEARCH ACTIVITIES AND EDUCATION IN MEDICAL 
UNIVERSITIES 

G.A. Navasardyan, Head of medical-biological methodological cyclic board,  
M.Z. Narimanyan, Rector of YSMU, Head of scientific-coordination board 

 
With the purpose of successful implementation of the education and research tandem we 

offer a method called “sandwich”, which includes the following three complementary steps: 
1. Students’ acquisition of general skills during carrying out  the whole process of research 

work –  from the initial stage  up to the final one. 2. Students’ involvement into  carrying out the 
research topics of the chairs, combining it with the education cluster formed on that issue. 3. 
Students’ participation in practical implementation of the scientific research results, as well as 
working out management instruments meeting the market demands. 

Such a “sandwich” approach to the students’ scientific-research activity can become an 
effective instrument in the process of transforming the educational institution from the one 
simply transmitting knowledge to that forming knowledge together with the student 
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Բանալի բառեր՝ գիտահետազոտական գործունեություն, ուսումնական 
գործընթաց, «սենդվիչի» մեթոդ 
 

Թեմայի արդիականությունը: Չափանիշ 1.6. «ՄՈՒՀ-ն ապահովում է 
հետազոտական գործունեության իրականացումը և կապն ուսումնառության 
հետ»: 21-րդ դարում բարձրագույն կրթության (երրորդ սերնդի համալսա-

րանների գործունեություն) կազմակերպման և իրագործման գործընթացի 
հանդեպ նոր պահանջներ են առաջադրվում: Այն ենթադրում է երեք հիմնա-

կան վեկտորների (կրթություն-հետազոտություն-գործնական ներդրում) 
միակցում, որը կհանգեցնի հասցեական աշխատատեղերի ստեղծմանը, 
ծառացած սոցիալ-տնտեսական խնդիրների լուծմանը: Այլ կերպ ասած՝ ժա-

մանակակից բարձրագույն կրթությունը ենթադրում է, որ ուսումնական հաս-

տատությունները ուսանողին սոսկ գիտելիք փոխանցողից դառնան ուսա-

նողի հետ միասին գիտելիք ձևավորող հաստատություն (1, 2, 4, 5, 9, 10): 
Նշված տեսակետն ամբողջությամբ վերաբերում է նաև բարձրագույն 

բժշկական կրթությանը: Այսօր բժիշկ-շրջանավարտներից պահանջվում է 
ելքային արդյունքներում տեսական մասնագիտական գիտելիքներից բացի, 
ունենալ հետազոտական գործնական հմտություններ, լինել նոր գաղափար-

ների հեղինակներ և թիմակիցների գաղափարները զարգացնողներ: Որակ-

յալ շրջանավարտներից պահանջվում է լինել նախաձեռնող, գրագետ, հա-

ղորդակից, ունենալ թիմում աշխատելու կարողություններ, քննադատական, 
ստեղծագործական մտածողություն և այլ բնութագրիչներ: 

Բոլոնիայի գործընթացի շրջանակում բարեփոխումների նոր փուլ է թևա-

կոխում բժշկական բարձրագույն կրթության հիմնահարցերից մեկը՝ ուսուց-

ման մեթոդաբանության վերանայման, «գիտելիք-կարողություն-հմտություն» 
եռաչափի վերաձևման անհրաժեշտությունը: 

Խնդրո առարկան առավել արդիականություն է ձեռք բերում ներկայումս 
անհատականացված բժշկության նոր հայեցակարգի անցնելու առումով, որի 
դեպքում բժշկից պահանջվում է թիրախային հետազոտական հմտություն-

ների տիրապետում, դրանց կիրարկում «հենց հիմա և այստեղ» սկզբունքով: 
Վերոբերյալի համատեքստում հարկ է մեզանում որդեգրել նորովի մոտե-

ցումներ ուսանողի հետազոտական ու ստեղծագործական գործունեությունը 
և ուսումնական գործընթացը փոխկապակցելու և բարելավելու հստակ մե-

խանիզմների մշակման ուղղությամբ («ՀՀ որակի ներքին ապահովում, 
«Հետազոտական և ստեղծագործական գործունեւությունը» չափանիշի «դ» 
չափորոշիչ»): 

Նշենք, որ ԵՊԲՀ ռազմավարական ծրագրում հստակ անդրադարձ կա 
հանրության առողջապահական խնդիրների լուծման ուղիների արդյունա-

վետ, իննովացիոն հասցեականությամբ հետազոտությունների կատարման, 
բարձրագույն կրթության որակի բարելավման, եվրոպական գիտահե-
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տազոտական, կրթական միասնական տարածք ընդգրկման ապահովման 
հավակնության վերաբերյալ: 

Ուսանողների համար գիտական հետազոտություններ և ուսումնասի-

րություններ անցկացնելու պրակտիկայի ներդրումը կարևոր պայման է 
ժամանակակից կրթական միջավայր ստեղծելու, արմատավորելու, ինչպես 
նաև որակյալ կրթություն ապահովելու համար [3, 9, 10]:  

Նպատակը, խնդիրները: Նշված հիմնախնդրի լուծման ճանապարհային 
քարտեզի մշակման և ներդրման նպատակով փորձենք ի մի բերել այն մոտե-

ցումներն ու մեթոդաբանությունը, որոնք գործում են մեր ամբիոններում, 
սակայն հաճախ թերի և ոչ համակարգված՝ միաժամանակ ներկայացնելով 
մեր մտորումներն ու պատկերացումները առկա հիմնախնդիրները վերհա-

նելու, դրանց համար սեփական ուժերով լուծումներ գտնելու ու մշակելու 
քայլերի ուղղությամբ: 

Մեր համոզմամբ կրթության և հետազոտության տանդեմի հաջողակ 
իրագործումը այլ գործառույթների հետ մեկտեղ պետք է ընթանա երեք փոխ-

լրացնող քայլերով (փուլերով)՝ 
1. ուսուցման հենց սկզբնական փուլերից սկսած մինչև ավարտական փուլ 

ուսանողի կողմից հետազոտական աշխատանք կատարելու ընդհանուր 
հմտությունների ձեռքբերում, 

2. ամբիոնների գիտական թեմաների կատարման մեջ ուսանողների 
ընդգրկում՝ այն մեկտեղելով խնդրի վրա կառուցված ուսուցման կլաստերի 
հետ, 

3. սովորողների մասնակցություն գիտական ուսումնասիրությունների 
արդյունքների պրակտիկ ներդրման, շուկայի պահանջներին համապատաս-

խանեցնելու գործընթացի կազմակերպման և կառավարման գործիքների 
մշակման փաթեթում:  

Ուսանողի հետազոտական-ստեղծագործական աշխատանքի հանդեպ 
նման «սենդվիչային» մոտեցումը, անշուշտ, դրական դեր կունենա գիտելիքի 
ստեղծման և գիտելիքների օգտագործման հարցում: Վերջինս իր հերթին 
կնպաստի ուսանողակենտրոն դասավանդման մեթոդաբանության զարգաց-

մանը, սովորողների քննադատական մտածողության ձևավորմանը: Այս 
ուղիով կապահովվի ոչ միայն որևէ կոնկրետ (թեկուզ փոքր, քանի որ ներկա 
նյութաֆինանսական պայմաններում ստիպված ենք «ոտքերը մեր վերմակին 
համապատասխան մեկնելու») առողջապահական եւ բժշկագիտական 
խնդրի լուծումը (գիտելիքի ապրանքայնացում), այլև ուղենիշ կլինի գրագետ, 
ժամանակակից պահանջներին հարիր բժշկական դասախոսական կազմը 
համալրելու, կադրային հերթափոխ ստեղծելու համար:  

Արդյունքները: Որո՞նք են «սենդվիչի» բովանդակությունն ապահովող 
գործիքակազմերը. 
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1. Առաջին խնդիրն է տեսական, փորձարարական և կլինիկական էմպի-

րիկ գիտելիքների ինտեգրումը (հորիզոնական, ուղղահայաց, երկայնական) 
գիտական վերլուծական (անալիտիկ) մեկնաբանությունների հետ [6, 8]: Այս 
փաթեթի բաղադրիչներից առավել կիրառելի են. ա) 1-3 կուրսերում գործնա-

կան պարապմունքների ընթացքում փոքր խմբերով փորձերի կատարումը: 
Այն է՝ քիմիական, ֆիզիկական, կենսաքիմիական, մանրէաբանական նյութի 
լաբորատոր անալիզ, մորֆոլոգիական առարկաներից՝ պրեպարատների 
պատրաստում և նկարագրում, «Ֆիզիոլոգիա», «Ախտաֆիզիոլոգիա» առար-

կաներից գործընթացի մոդելավորում կենդանիների վրա կամ համակարգ-

չային եղանակով, տեսաֆիլմերի ստեղծում և այլն: Կլինիկական առարկա-

ների ուսուցման ընթացքում առավել արդյունավետ գործիքներ կարող են 
դառնալ կլինիկական դեպքերի վերլուծությունը, ախտաճանաչման հարցում 
անամնեզը արդյունավետ հավաքելու արվեստին տիրապետելը («Ընդհանուր 
անամնեզի պարզաբանումը. երկու էքսպերտների հանդիպում», Տ. Գիբս) [7], 
նրա միջոցով տարբերակված ախտորոշման, հիվանդի գործիքային և ֆիզի-

կական զննման մեթոդների թյունինգը: Ընդգծենք, որ բազմաթիվ փորձառու, 
հեղինակավոր մասնագետների կարծիքով պերկուսիան, աուսկուլտացիան, 
հիվանդի արտաքին նշանների վերհանումը՝ մաշկի գույնը, հիվանդի տեսքը, 
խոսքը, ժեստիկուլյացիան, հոգեսոցիալական առանձնահատկություններ, 
երբեք չեն կորցնի իրենց նշանակությունը հիվանդության ախտաճանաչման 
(կոնկրետ հիվանդի հետազոտում) հարցում: Վերջիններս օգտակար 
«խորհրդատու» ցուցիչներ կարող են լինել հատկապես նորագույն տեխնո-

լոգիաների պակաս ունեցող բուժհիմնարկներում: Հիվանդի ախտաճանաչ-

ման գործընթացում յուրատիպ «հետազոտական» գործիքներ են նաև 
հիպոթետիկ-դեդուկտիվ դատողությունները, տվյալները միասնական վեր-

լուծելու, պատճառահետևանքային կապերի վերհանման կարողականու-

թյունները (ախտաֆիզիոլոգիական անալիզ): 
2. Երկրորդ խմբի գործիքակազմից առավել կիրարկելի են թեմային կամ 

հիմնախնդրին վերաբերող գրականության ուսումնասիրումը, դասախոսութ-

յունների, զեկուցումների ներկայացումը, բանավեճերի, կլոր սեղանների 
կազմակերպումը, հետազոտություններին ուղղակի մասնակցությունը:  

3. Գործնական նշանակության կոմպետենցիաների խմբում սովորողի 
համար հասանելի կարող են լինել՝ ա) համաճարակաբանական հետազո-

տությունները, բ) տվյալ ախտահարման շրջանակում Հայաստանում առկա 
ռիսկի գործոնների վերհանումը, գ) տվյալների վիճակագրական վերլուծութ-

յունը, դ) հոդվածի, թեզիսի ձևակերպումը, ե) գիտական ավարտական թեզի 
պաշտպանությունը: 

Առաջարկվող մեթոդաբանական հնարքը հնարավորություն է ընձեռում՝ 
ա) ուսումնահետազոտական աշխատանքում մեծաթիվ ուսանողներ ընդ-

գըրկելու, բ) ինտեգրատիվ ուղղվածությամբ ուսուցում կազմակերպելու հա-
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մար, որը կապահովի նյութի լավ յուրացումը, գիտելիքի մնայունությունը, 
ինչպես նաև գ) հիվանդության հիերարխիկ մեխանիզմների գնահատումը 
(մոլեկուլային, կենսաքիմիական, ենթաբջջային, բջջային, օրգանային, 
համաճարակաբանական), մորֆոլոգիական ու կլինիկական գիտելիքների 
հանդեպ սինթետիկ տեսակետի ձևավորումը: 

4. Սենդվիչի մեթոդը սովորողի համար ձևավորում է ցկյանս գիտելիքների 
ձեռքբերման և մտածելակերպի ինտեգրատիվ տեսակետ, որի շնորհիվ 
սովորողը, երիտասարդ մասնագետը հնարավորություն են ստանում ներառ-

վելու տարբեր ֆինանսավորվող և բազային գիտական հետազոտութ-

յուններում, վերհանելու դրանց գործնական բժշկագիտական նշանակու-

թյունը, ուրվագծելու ապրանքայնացման հնարավորությունները, հետադարձ 
կապ ապահովելու շուկայի պահանջների և գիտակրթական միջավայրի 
միջև:  

5. Վերոբերյալ մեթոդով հնարավոր է դառնում առավել օբյեկտիվությամբ 
և համարժեքորեն գնահատել ուսանողի հետազոտական գործունեությունը, 
յուրաքանչյուր բաղադրիչին տալով որոշակի թվով միավորներ, որոնց հիման 
վրա էլ կմշակվի համապատասխան ռեյտինգային համակարգ: 

Եվ, վերջապես, մեկ այլ կարևոր հանգամանք ևս. ուսանողական ուսում-

նագիտական խմբերի միջոցով առաջավոր, կրեատիվ, գիտությամբ իրապես 
հետաքրքրված սովորողներից կընտրվեն ապագա գիտամանկավարժական 
որակյալ կադրեր, մյուս կողմից նմանատիպ երիտասարդների նախաձեռնո-

ղական յուրատիպ անկախ մտածողությունը կարելի կլինի նպատակամղել 
բժշկության մեջ արդիական գաղափարներին առավել արագ արձագանք-

մանը, այդ թվում՝ գիտահետազոտական գործունեության և ուսումնառութ-

յան արդյունավետ փոխկապակցման, գնահատման և ուսուցման համար 
պորտֆոլիոյի ստեղծմանը: Վերջինիս գաղափարը ներկայումս բազմա-

կողմանի քննարկման փուլում է, որին կանդրադառնանք հետագայում: 
 

Եզրակացություններ և առաջարկություններ 
1. Ուսանողի հետազոտական աշխատանքի կազմակերպումը և իրա-

կանացումը դարձնել դասավանդվող առարկաների ուսումնական ծրագրերի 
պարտադիր բաղադրիչ: 

2. Գիտահետազոտական գործունեությունը դիտարկել որպես ուսանողա-

կենտրոն դասավանդման գործիք: 
3. Սովորողի հետազոտական գործունեությունը գնահատել նրա գիտելիք-

ների, կոմպետենցիաների որակավորման ելքային համատեքստում՝ ըստ 
հետազոտական աշխատանքի ռեյտինգային համակարգի միավորների 
սանդղակի (ընդհանուրը՝ 80-100 միավոր): 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
“МЕДИЦИНСКОЙ МИКРОБИОЛОГИИ. ИММУНОЛОГИИ И 
ВИРУСОЛОГИИ” НА КАФЕДРЕ МЕДИЦИНСКОЙ МИКРОБИОЛОГИИ 

В.А.Шекоян, К.Г. Манукян, Л.Д. Мхеян, М.С. Оганисян, С.Ю. Залинян 
ЕГМУ, Кафедра медицинской микробиологии 

 
 

В рамках Болонского процесса, законов принятых в РА в ЕГМУ, начиная с 2006 года, 
было проведено ряд организационных преобразований, затронувших практически все звенья 
медицинского образования, в том числе переход на двустепенчатое образование, внедрение 
кредитной системы, пересмотр учебных планов и программ, тестовая система оценки знаний 
и т.д. Основываясь на масштабных преобразованиях, проведенных в ЕГМУ с целю обес-пе-
чения совершенствования качества учебного процесса, кафедрой разработаны новые 
программы по преподаванию предмета с учётом профиля, специфики, объёма знаний и 
практических навыков, необходимых студентам соответствующих факультетов. Для решения 
поставленных задач подготовлена новая учебно-методическая литература (учебник, учебные 
пособия, методические разработки к практическим занятиям, банк из 4000 тестов и т.д.), а 
также значительный дидактический материал с использованием информационных техно-
логий. 

В целях совершенствования и повышения качества медицинского образования 
предлогается: 1) пересмотреть учебные планы и перевести преподавание предмета на 4-й и 5-
й семестры, что несомненно обеспечит эффективность интеграции с теоретическими и клини-
ческими дисциплинами: 2) для обеспечения теущей успеваемости, стимуляции мотивации 
студентов к приобретению знаний и выполнению учебно-исследовательской работы, 
уменшения их чрезмерной загруженности, необходимо отменить спросы, разработать систему 
оценки знаний с учётом теущей успеваемости и результатов тестового экзамена: 3) раз-
работать в перспективе систему оценки знаний студентов, применяя сочетание тестовых и 
устных экзаменов. 
 

THE PRESENT CONDITION AND PERSPECTIVES OF THE DEVELOPMENT OF  
“MEDICAL MICROBIOLOGY, IMMUNOLOGY AND VIROLOGY” TEACHING 
AT THE DEPARTMENT OF MEDICAL MICROBIOLOGY 

V.A. Shekoyan, K.G. Manukyan, L.D. Mkheyan, M.S. Hovhannisyan, S.Yu. Zalinyan 
YSMU, Department of Medical Microbiology 
 

 

Since 2006 at the settings of Boulogne process and adoption of laws in  the Yerevan State 
Medical University of the Republic of Armenia (YSMU, RA) a number of the organizational 
reforms have been established concerning almost all the sections of medical education including 
two-level educational system, establishment of the credit system, revision of syllabi and 
curricula, knowledge evaluation system testing, etc. 



ԲԲԱԱՐՐՁՁՐՐԱԱԳԳՈՈՒՒՅՅՆՆ  ԲԲԺԺՇՇԿԿԱԱԿԿԱԱՆՆ  ԿԿՐՐԹԹՈՈՒՒԹԹՅՅՈՈՒՒՆՆԸԸ..ՆՆԵԵՐՐԿԿԱԱՆՆ  ԵԵՎՎ  ԱԱՊՊԱԱԳԳԱԱՆՆ 

186 
 

Based on the wide-scale reforms, which have been carried out at the YSMU to ensure the     
teaching process quality, and, taking into consideration the profile, specificity, volume of 
knowledge and practical skills for the students of different faculties, the new syllabus has been 
worked out.  

To solve this problem, methodical literature, i.e., new handouts, textbook, methodical 
instructions for practical work, the base of tests (4000 tests) and didactic materials with the use 
of  informational technologies were created. 

To improve medical education quality it has been offered:  1) to revise  educational plans, 
to transfer the teaching of the subject during the 4th and 5th semesters, which will ensure the 
effectiveness of the subject integration with theoretical and clinical disciplines, 2) to ensure the 
current academic progress, to stimulate the students’ motivation  to get knowledge and  the 
participation in scientific research work, to decrease their extereme  load  it is necessary to 
remove control tests, to elaborate the students’ knowledge evaluation system,  considering the 
current academic progress and the results of test examination, 3) to elaborate the students’ 
knowledge evaluation system by using both the test-based and  oral examinations. 

 
 

 
Բանալի բառեր՝ բժշկական մանրէաբանություն, ուսումնական պլաններ, ուսումնա-
կան գործընթացի կազմակերպում, ուսումնամեթոդական աշխատանք, գիտելիքների 
գնահատման համակարգ 
 

 

Բոլոնիայի գործընթացը [2], Բոլոնիայի հռչակագրի ստորագրումը 
Հայաստանի Հանրապետության կողմից, 2005-ին «Բարձրագույն և հետբու-

հական մասնագիտական կրթության մասին» ընդունված օրենքը [1] պայմա-

նավորեցին բարձրագույն բժշկական կրթության փոփոխությունների և բարե-

փոխումների անհրաժեշտությունը կրթության բոլոր ոլորտներում: 
Այս ուղղությամբ ԵՊԲՀ-ում իրականացված պահանջվող բարեփոխում-

ների շարքում անհրաժեշտ է ընդգծել անցումը երկաստիճան համակարգին, 
կրեդիտների համակարգի ներդրումը, ուսումնական պլանների և առարկա-

յական ծրագրերի վերանայումը, կրթության որակի ապահովումը, գիտելիք-

ների գնահատման թեստային համակարգի ներդրումը և այլն [3,9]: 
Հիմնվելով համալսարանում իրականացված լայնածավալ բարեփոխում-

ների, բժշկական կրթության բարձր որակի ապահովման գլխավոր խնդիր-

ների վրա, որոնք ուսումնական գործընթացի անընդմեջ կատարելագործում 
են պահանջում՝ ամբիոնում այդ ուղղությամբ կատարվել է զգալի աշխա-

տանք: 
 Հայտնի է, որ «Բժշկական մանրէաբանությունը, վիրուսաբանությունը և 

իմունաբանությունը» դասվում է հիմնարար առարկաների շարքին և կլինի-

կական ու բժշկականխարգելիչ տեսական առարկաների շփման սահման-

ներում է, այդ պատճառով այն դասավանդվում է բժշկական բարձրագույն 
ուսումնական հաստատությունների բոլոր ֆակուլտետների ուսանողներին և 
ծրագրերը մշակվում են՝ հաշվի առնելով մասնագիտությունը, յուրաքանչյուր 
ֆակուլտետի ուսանողներին անհրաժեշտ գիտելիքների ծավալն ու յուրա-

հատկությունը:  
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Համաձայն նոր ուսումնական պլանների՝ սկսած 2006-07 ուստարվանից՝ 
բակալավրիատի և ինտեգրացված ուսուցման համար նոր ուսումնական 
առարկայական ծրագրեր մշակելու անհրաժեշտություն առաջացավ՝ հաշվի 
առնելով մի կողմից լսարանային ժամերի նվազումը, մյուս կողմից ժամերի 
մինչև 40%-ի հատկացումը ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքին, և դա 
նոր ինֆորմացիայի անընդհատ ավելացող հոսքի պայմաններում, որը 
անհրաժեշտ է հասցնել ուսանողներին՝ համապատասխան տվյալ առարկայի 
համար սահմանված կրեդիտների միջազգային քանակին: Ամբիոնի առջև 
ծառացած բավականին դժվար խնդիրը լուծելու համար դրական դեր ունե-

ցավ առարկայական ծրագրի թույլատրելի 15%-ի սահմաններում կատար-

ված կրճատումները և համալսարանի ուսումնամեթոդական հանձնաժողով-

ների կողմից իրականացված հորիզոնական ինտեգրացումը [8], որը հընա-

րավորություն տվեց խուսափելու ինֆորմացիայի այն բաժինների կրկնութ-

յունից, որոնք ուսանողները ավելի վաղ ստացել են կենսաբանության ու 
գենետիկայի, կենսաքիմիայի, հյուսվածաբանության, ֆիզիոլոգիայի և դեռ 
կստանան երրորդ կուրսում ախտաֆիզիոլոգիայի, ախտաանատոմիայի, 
ֆարմակոլոգիայի ամբիոններում: Մասնավորապես դա վերաբերում է սնկե-

րի ու նախակենդանիների մորֆոլոգիային, ընդհանուր գենետիկային, նուկ-

լեինաթթուների կառուցվածքին ու ֆունկցիաներին, ֆերմենտներին, պլաս-

տիկ և էներգետիկ նյութափոխանակության գործընթացներին առնչվող ընդ-

հանուր տեղեկություններին, իմուն համակարգի կենտրոնական և ծայրամա-

սային օրգանների մորֆոլոգիայի հարցերին, բորբոքման, ալերգիայի, իմու-
նաախտաբանության ախտաֆիզիոլոգիական մեխանիզմներին, քիմիաթե-

րապիայի և հակաբիոտիկաթերապիայի հիմունքներին: 
 Հաշվի առնելով վերը շարադրվածը՝ ամբիոնը նախապատրաստեց նոր 

առարկայական ծրագրեր բոլոր ֆակուլտետների ուսանողների համար, 
որոնցով իրականացվում է ուսումնական գործընթացը: 

Կրթության բարձր որակը ապահովելու նպատակով ամբիոնի դասախո-

սական կազմը կատարեց լայնածավալ ուսումնամեթոդական աշխատանք և 
ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրում ուսումնական գործընթացը 
կատարելագործելու համար: 

 Առաջադրված խնդիրները լուծելու նպատակով հրատարակվեցին 
«Բժշկական մանրէաբանություն, վիրուսաբանություն և իմունաբանություն» 
դասագիրքը հայերենով, ուսումնական ձեռնարկներ ու մեթոդական մըշա-

կումներ առարկայի ընդհանուր և մասնավոր բաժիններից բոլոր մասնագի-

տությունների համար երեք լեզուներով՝ հայերենով, ռուսերենով և անգ-

լերենով [4,5,6,7,10]: 
Երեք լեզուներով մշակվել են ունիֆիկացված դասախոսություններ, 

շուրջ 4000 թեստեր, որոնք կիրառվում են ինչպես ընթացիկ ուսումնական 
գործընթացում (ուսուցողական), այնպես էլ քննությունների ժամանակ: Հա-
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մացանցային նյութի հիման վրա պատրաստված է մանրէաբանության 
էլեկտրոնային ատլաս, որն օգտագործվում է գործնական պարապմունքների 
և դասախոսությունների ընթացքում: Ամբիոնում լայնորեն կիրառվում է 
առարկայի տարբեր բաժինները ներկայացնող լայնածավալ դիդակտիկ 
նյութ՝ պաստառներ, սխեմաներ, գրաֆիկներ, տեսաֆիլմեր: Անհրաժեշտ է 
նշել, որ ողջ ուսումնամեթոդական գրականությունը և դիդակտիկ նյութը 
առկա է նաև էլեկտրոնային տարբերակով, որը ուսանողների ինքնուրույն 
աշխատանքի համար լայն հնարավորություններ է ստեղծում: 

Ուսման որակի բարձր մակարդակ ապահովելու գործում, անկասկած, 
կարևոր նշանակություն ունի գիտելիքների գնահատման բաղադրիչը: ԵՊԲՀ-
ում 2006-ից գիտելիքների գնահատման ավանդական ձևից անցում կա-

տարվեց գնահատման միայն թեստային համակարգին, որը ուսանողների և 
դասախոսների կարծիքով, անկասկած, բարձրացնում է գնահատման օբյեկ-

տիվությունը, մյուս կողմից դասախոս-ուսանող անմիջական շփման բացա-

կայությունը հնարավորություն չի տալիս բացահայտելու ուսանողների գի-

տելիքների խորությունը և նրանց տրամաբանորեն դատելու ունակություն-

ները, որը ակնհայտ է դառնում բանավոր քննության ժամանակ: Մեր կարծի-

քով ուսանողներին մնայուն գիտելիքներ հաղորդելու և նրանց ճշգրիտ 
գնահատելու համար անհրաժեշտ է բանավոր և թեստային համակարգերի 
հավասարակշռված համակցումը, որը հաջողությամբ իրականացվում է Ռու-

սաստանում, Գերմանիայում և այլ երկրներում: 
Անհրաժեշտ ենք համարում նաև ներկայացնել մեր նկատառումները 

ուսումնական գործընթացը առավել արդյունավետ կազմակերպելու վերա-

բերյալ: 
 Մեզ մտահոգում է ուսանողների կողմից կիսամյակի ընթացքում առար-

կայական ծրագրով նախատեսված հիմնարար, առանցքային գիտելիքների 
ձեռքբերման և ուսումնահետազոտական աշխատանքներին մասնակցության 
նկատմամբ ցուցաբերած անտարբերությունը, որը մի շարք օբյեկտիվ ու սուբ-

յեկտիվ պատճառների հետ մեկտեղ պայմանավորված է նաև ուսանողի 
ընթացիկ աշխատանքի գնահատման բացակայությամբ և նրա գերծանրա-

բեռնվածությամբ. երրորդ կուրսում յուրաքանչյուր կիսամյակում հանձնվում 
է 10 հարցում և հինգ քննություն: Գաղտնիք չէ նաև, որ ուսանողը հատկապես 
տեսական ամբիոններում կիսամյակի ընթացքում յուրաքանչյուր առարկայի 
համապատասխան թեմաների յուրացմանը տրամադրում է ընդամենը այդ 
առարկայի հարցման շաբաթը: 

Ակնհայտ է, որ վերը նշված միտումները կուղղորդեն դեպի հեռակա 
ուսուցում, մանավանդ որ ամբիոնը ապահովված է դասավանդվող բոլոր լե-

զուներով անհրաժեշտ ժամանակակից ուսումնամեթոդական գրակա-

նությամբ և ծավալուն դիդակտիկ նյութով: Այս երևույթը անթույլատրելի է 
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բժշկական կրթության դեպքում և էականորեն բացասաբար է անդրադառ-

նում ուսման որակին: 
Ուսման որակի արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով 

ուսումնական գործընթացում առաջարկում ենք իրականացնել հետևյալ 
փոփոխությունները. 
1. 2014-15 ուստարում վերանայել ուսումնական պլանները և տեղափոխել 
առարկայի դասավանդումը IV և V կիսամյակներ, որն ավելի արդյունավետ 
կդարձնի ինտեգրացման գործընթացը տեսական առարկաների միջև: 
2. Ընթացիկ առաջադիմությունը ապահովելու և ուսանողի մոտիվացիան 
գիտելիքի ձեռքբերման նկատմամբ խթանելու համար վերացնել կիսամյա-

կային հարցումները, մշակել ուսանողի ընթացիկ աշխատանքի գնահատման 
համակարգ՝ հաշվի առնելով նյութի քննարկմանը և ուսումնահետազոտա-

կան աշխատանքին նրա մասնակցությունը, որը կապահովի կիսամյակային 
գնահատականի ձևավորումը: 
3. Գիտելիքների գնահատումը սահմանափակել միայն թեստային քննութ-

յամբ՝ վերջնական գնահատականը ձևավորելով թեստային և կիսամյակային 
գնահատականների միջինով՝ ըստ ներկայումս ընդունված կարգի: 

Հարկ ենք համարում նշել, որ վերը թվարկված առաջարկությունների 
ուղղությամբ համալսարանի ուսումնամեթոդական կառույցները, հիմնվելով 
շահակիցների կարծիքների վրա, սկսել են բարեփոխումների գործընթացը, 
որն անհրաժեշտ է իրականացնել մոտակա ուսումնական տարվանից:  
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ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸ 

 
Լ.Ա. ՍԱՀԱԿՅԱՆ, Ռ.Կ. ՂԱԶԱՐՅԱՆ 

Դեղագիտական ֆակուլտետի քիմիայի ամբիոն 
 
НУЖНЫ ЛИ РЕФОРМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Л.А. Саакян, Р.К. Казарян 
Кафедра химии фармацевтического факультета 

 
На сегодняшний день одной из наиболее основных актуальных фундаментальных 

задач, является реформа образования, которая осуществляется по инициативе 
министерства образования. Нужны ли преобразования? Думаю все согласятся, что они 
необходимы. Однако преобразования, которые уже были осуществлены и 
осуществляются на сегодняшний день, имеют ряд недочетов. В первую очередь, нечетко 
сформулирована цель. Общественность не вполне понимает направление вектора реформ 
и какова конечная цель преобразований. Что означает хорошее образование? 
Образование должно формировать творческую личность наделенную внуренней 
свободой, осознанием того что хорошо и что плохо, что есть великодушие, 
самоотверженность и честь. И что есть такие ценности за которые можно отдать жизнь, и 
есть нормы морали и нравственности, которые нельзя преступить, даже по приказу 
свыше.  

 

 
DO WE NEED EDUCATION REFORM 

L.A. SAHAKYAN, R.K. GHAZARYAN 
YSMU, Department of Chemistry of Pharmacy Faculty 

 
 
Do we need reformations in education? I think everybody agrees that it’s necessary.  

Education should form a creative person and the most topical problem now is the reformation of 
education which is initiated by the Ministry of Education. But the reformations that have been 
done and are in process nowadays have several disadvantages. First of all the goal is not 
formed. Society doesn’t understand where the vector of reforms is directed and what the final 
goal is. 

 
 
Բանալի բառեր՝   կրթության բարեփոխումներ, հարացույց, մանկավարժական տեխ-

նոլոգիաներ, կրթական համակարգ, արժեհամակարգ, ուսուցման մեթոդաբա-

նություն, բարեփոխումների վեկտոր, բարեփոխումների վերջնական նպատակներ 

 
ՀՀ կրթական համակարգը 2000 թվականից որդեգրել է հիմնարար բարե-

փոխումների ուղին: 2012 թվականին ավարտուն տեսք է ստացել կրթական 
համակարգի բովանդակային դաշտը, որը ենթադրում է դասավանդման հա-

մապատասխան մեթոդաբանության մշակում` ըստ բարեփոխված բուհի 
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կրթական նոր աստիճանների և դրանց հաջորդական փուլերի: Հայաստանի 
Հանրապետության կրթական համակարգը հայտնվել է զարգացման մի 
փուլում, երբ փորձ է արվում աշխարհի կրթական մարտահրավերների և 
ազգային առանձնահատկությունների համադրմամբ ստեղծել նոր կրթական 
միջավայր: Կրթական պարադիգմը փոխարկվել է մանկավարժական նոր 
տեխնոլոգիաների, որոնք ուղղորդված են ոչ թե դեպի գիտելիքի գերակա-

յությունը, այլ մասնագետների պատրաստման անհատական ստեղծագոր-
ծական ձևերն ու մեթոդները: 

Այստեղ չափազանց կարևորվում է հետևյալ էական շեշտադրումը. Հա-

յաստանում շատերը համոզված են, որ անընդհատ և երբեմն չհասկացված 
փոփոխությունները միայն հայրենական կրթության ազգային առանձնա-

հատկությունն են, և անընդհատ պարսավում են բարեփոխումները նախա-

ձեռնած անձանց և հատկապես կրթության նախարարության աշխատա-

կիցներին: Բայց դա թյուրըմբռնում է: Բարեփոխումները կամ վերակառու-

ցումները որոշակի պարբերականությամբ տեղի են ունենում բոլոր երկրների 
միջին և բարձրագույն դպրոցներում: Եվ ոչ մի անսպասելի բան այս դեպքում 
չկա: Կյանքն ամենուր առաջ է ընթանում, նոր սերունդը առաջադրում է իր 
պահանջները, փոխվում են հասարակական կարծիքը և մարդկանց արժեհա-

մակարգը: Անխուսափելիորեն անհրաժեշտ է լինում ընտրել կրթության 
նույնական առաջատարներ և կողմնորոշիչներ, կատարելագործել դրանց 
բովանդակությունը, կազմակերպումն ու ուսուցման մեթոդաբանությունը:  

Պետք է նշել, որ կրթության բարեփոխման ինչպես հայրենական, այնպես 
էլ արտասահմանյան փորձի վերլուծությունը Հայաստանում շատ քիչ ուշադ-

րության է արժանանում, մինչդեռ այսօրվա բարեփոխումներն անցկացնելիս 
նման վերլուծությունը կարող է ազատել շատ սխալներից: Ահա թե ինչու է 
անհրաժեշտ կրթության տարբեր բարեփոխումների մանրակրկիտ և անա-

չառ ուսումնասիրությունը: 
Բարձրաստիճան պաշտոնյաները, որոնք որոշում են մեր երկրում 

կրթության ճակատագիրը, հաճախ փաստում են արտասահմանյան փորձը: 
Բայց այդ փորձն էլ բազմակողմ է, այդ իսկ պատճառով էլ այն պետք է վեր-

լուծվի բոլոր կողմերից:  
Ամենից առաջ դիմենք ԱՄՆ-ի՝ XXI դարի անվիճելի առաջատարի փոր-

ձին: 1999թ. հունիսին ԱՄՆ-ի կրթության նախարարի որոշմամբ կազմվել է 
«XXI դարի մաթեմատիկայի և բնագիտական առարկաների դասավանդման 
ԱՄՆ ազգային կոմիտե» ամերիկացի առաջին աստղագնաց Գլենի նախա-

գահությամբ: 2000թ. աշնանը Գլենի կոմիտեն մշակեց մի փաստաթուղթ 
«Քանի դեռ շատ ուշ չէ» վերնագրով, որի գլխավոր գաղափարն էր. երկիրը, 
որն ուզում է ժամանակի մարտահրավերներին համարժեք պատասխան 
տալ, առաջին հերթին պետք է հենվի մաթեմատիկական և բնագիտական լավ 
կրթության վրա, այլապես այդ երկիրն ապագա չունի: 
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Իսկ ի՞նչ բարեփոխումներ են անհրաժեշտ կրթությանը: Ցավոք, բոլորն 
են փաստում, որ խորհրդային դպրոցի համեմատ ժամանակակից կրթության 
մակարդակն ավելի ցածր է: Իսկ «ո՞ւմ» են պատրաստում այսօրվա բուհը և 
դպրոցը: Մարդկանց, ովքեր ընդունակ են աշխատելու և օգուտ բերելու 
շուկայական տնտեսության պայմաններում: Երբ փոխվեն տնտեսական պայ-

մանները, կրկին կթվա, թե մենք մեր երեխաներին և թոռնիկներին լիարժեք 
կրթություն չենք տվել:  

Կրթությունը պետք է ձևավորի ստեղծագործող անհատ, և այսօրվա 
առավել արդիական հիմնախնդիրներից մեկը կրթության բարեփոխումն է, 
որն իրականացվում է կրթության նախարարության նախաձեռնությամբ: 
Անհրաժե՞շտ են արդյոք բարեփոխումները: Կարծում եմ՝ բոլորը կհամա-

ձայնվեն, որ այն անհրաժեշտ է: Բայց բարեփոխումները, որոնք կատարվել և 
կատարվում են այսօր, ունեն մի շարք թերություններ: Առաջին հերթին 
ձևակերպված չէ նպատակը: Հասարակությունը չի հասկանում, թե դեպի ուր 
է ուղղված բարեփոխումների վեկտորը, և որոնք են բարեփոխումների 
վերջնական նպատակները: 

Երևի թե պետք է փնտրել մի ձևակերպում, որպեսզի յուրաքանչյուրին 
պարզ լինի կրթության նպատակն ու իմաստը, ինչին ենք մենք ձգտում, 
ինչպես բարեփոխենք միջնակարգ և բարձրագույն դպրոցը: Բարեփոխում-

ները պետք է ուղղված լինեն ոչ թե ինչ-որ բան կրճատելուն, այլ կրթության 
մակարդակը բարձրացնելուն: Մեր հանրապետությունում բարեփոխումներն 
ուղեկցվեցին բնագիտական առարկաների ժամաքանակի կրճատմամբ և' 
դպրոցում, և' բուհում: 

Իսկ ի՞նչ է նշանակում լավ կրթություն: Այս հարցին հնարավոր չէ 
սպառիչ պատասխան տալ: Միայն կարելի է ասել, որ կրթությունը պետք է 
ձևավորի ստեղծագործող անհատ` օժտված ներքին ազատությամբ, ներքին 
ըմբռնումով, թե ինչն է լավ, և ինչն է վատ, ինչ են մեծահոգությունը, անձնվի-
րությունը, պատիվը, որ կան սկզբունքներ, որոնց համար կարելի է կյանքը 
տալ, և կան բարոյականության սահմաններ, որոնք չի կարելի անցնել, եթե 
նույնիսկ դա վերևից ղեկավարությունն է հրամայում: 

Գաղափարախոսությունը ժամանակավոր կատեգորիա է:  
Դիտարկենք խորհրդային դպրոցը: Մեր սերունդը սովորել է խորհրդա-

յին դպրոցում, և շնորհակալ ենք լավ կրթության համար: Այնուամենայնիվ 
«ո՞ւմ» էր այդ դպրոցը պատրաստում: Կոմունիզմ կառուցողներ, այսինքն՝ 
«ֆունկցիոներներ»: Իր բոլոր առավելություններով խորհրդային կրթությունը 
գաղափարապաշտ էր, իսկ գաղափարախոսությունը ժամանակավոր 
կատեգորիա է: Կոմունիստական գաղափարախոսությունը վերացավ, բոլորի 
համար անսպասելի փլուզվեց Խորհրդային Միությունը: Բայց փլուզվեց, 
որովհետև մարդիկ չսատարեցին այդ գաղափարախոսությանը, որովհետև 
դա իրենցը չէր:  
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Ստեղծագործելը ծնվում է գործի նկատմամբ ունեցած սիրուց: Խոսելով 
ստեղծագործող անհատի մասին՝ նկատի ունենք ոչ միայն արվեստագետին: 
Իրականում ստեղծագործել եզրույթն ավելի լայն հասկացողություն է: 
Ստեղծագործող կարող է լինել և' բժիշկը, և՛ մանկավարժը, և՛ բանվորը, և' 
վարսավիրը, և' ճարտարագետը, և՛, իհարկե, գիտնականը: Եթե մարդը սի-

րում է իր աշխատանքը, նրանում դնում է իր հոգին, անհանգստանում է 
արդյունքի համար, նշանակում է նա գործին մոտենում է ստեղծագործաբար:  

Բարեփոխելով կրթական համակարգը՝ մենք պարտավոր ենք մտածել 
այն մարդկանց մասին, ովքեր այսօր աշխատում են այնտեղ: Չի կարելի 
մարդկանց դուրս նետել որպես խարամ: Այդպես վարվեցին ԵԲՀ-ում տարի-

ներ առաջ: Այո՛, կան ավելորդ դասախոսներ և ավելորդ սովորողներ: Բայց 
մտածենք, թե ինչքան դաժան է հնչում «ավելորդ» բառը մարդու նկատմամբ: 
Նշանակում է՝ անհրաժեշտ է այդ «ավելորդ» մարդկանց խնայելով՝ հոգա-

տար վերաբերմունք ցուցաբերել նրանց նկատմամբ: Այդ գործընթացն էլ 
պետք է կատարել ստեղծագործաբար, մտածել, թե ինչով կարող են նրանք 
զբաղվել, չվիրավորելով նրանց հեղինակությունը: Բոլորս լուռ, բայց ներքին 
վրդովմունքով հետևում էինք, թե ինչպես վաստակաշատ մարդկանց, 
ամբիոնի վարիչներին, պրոֆեսորներին ուղղակի «փողոցում» հայտնում էին 
նրանց աշխատանքից ազատվելու մասին: Բոլորս ամռունչ հետևում էինք, թե 
ինչ է կատարվում մեր ընկերների հետ:  

Եթե պրոֆեսորը պետք է դռնապան աշխատի, ո՞ւմ է պետք այդպիսի 
բարեփոխումը: Ոչ ոք իրավունք չունի այդպես վարվելու:  

Հաջորդ կարևոր խնդիրը, որ ուզում եմ արծարծել, ուսուցչի, դասախոսի 
հեղինակությունն է: Մի երկու տարի առաջ ես մեկնել էի Գերմանիա՝ ուսու-
ցիչների վերապատրաստման գործընթացն ուսումնասիրելու: Գոհունա-

կությամբ պետք է փաստեմ, թե ինչ հարգանքով են վերաբերվում ուսուցչին 
Գերմանիայում: Հիշենք նաև կինոնկարներից մեկում մոտ 30 տարեկան 
պաշտոնյան հանդիպում է արդեն ծերացած իր ուսուցչին և ակնածանքով 
դիմում նրան՝ «պարոն ուսուցիչ»: Ահա թե ինչպես են վարվում ուսուցչի հետ 
Գերմանիայում:  

Իսկ ինչպե՞ս են վերաբերվում ուսուցչին մեր օրերում: Երբ զրուցում ես 
սովորողների հետ, նրանք միայն հիշում և ուրախանում են, թե ինչպես են 
դասախոսության ժամանակ թղթախաղով զբաղվում, իսկ քննությունների 
ժամանակ օգտվում ծածկագրերից՝ քննողներին հիմարացնելով: Իսկ իրենց 
«սիրելի» ուսուցիչներին կամ դասախոսներին օժտում են համապատասխան 
մականուններով: Մտածում ես՝ որտեղից այդքան ատելություն այդ վեհ մաս-

նագիտությամբ մարդկանց նկատմամբ, առանց որոնց անհնար է մեր երե-

խաների ձևավորումը՝ որպես անհատների: 
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Ուսուցչի մասնագիտությունը առավել հեղինակավոր, հարգված մասնա-

գիտություններից մեկը դառնալու դեպքում միանգամից կբարձրանա 
կրթության որակը:  

Մյուսը կրթության անընդհատության հիմնախնդիրն է: 21-րդ դարի 
սկզբին կրթության բարեփոխումների հիմնական գաղափարներից մեկը 
կրթության անընդհատությունն է, որը մարդու մտածողության նոր հարա-

ցույց է և հաստատում է նրա ձգտումը՝ միշտ հարստացնելու անձնային պո-

տենցիալը, մասնագիտական հնարավորությունները մշակույթի, բարոյա-

կանության, պրոֆեսիոնալիզմի, կյանքում լիարժեք ինքնաիրացման հետ 
համապատասխանության մեջ:  

Անընդհատ կրթությունը սկզբից դիտարկվում էր որպես մեծահասակ-

ների կրթության հիմնախնդիր, այն նախանշված էր փոխհատուցելու կամ 
լրացնելու նախկինում ձեռք բերած գիտելիքների պակասը՝ պայմանա-

վորված կյանքի, մասնագիտական նոր պահանջներով: Սակայն նման 
մոտեցման սահմանափակությունը շատ արագ գիտակցվեց, որն արտա-

հայտվեց այն տեսակետի ի հայտ գալով, որ անընդհատ կրթությունը հա-

մակարգ է, որն օրգանապես զուգակցում է հանրակրթությունը և մեծահա-

սակների մասնագիտական կրթությունը [2]: Անընդհատ կրթության բովան-

դակությունը պետք է ուղղորդված լինի հասարակության, արտադրության, 
գիտության, մշակույթի և բժշկության զարգացման հիմնախնդիրներն առա-
ջանցիկ ընկալելուն: Այդ բովանդակությունը ենթադրում է ընդհանուր և 
մասնագիտական կրթության հաջորդայնություն և տարբերակվածություն, 
որի հիմքը կազմում են հիմնարարությունը և մեթոդական բաղադրիչի 
ուժեղացումը: Բացի գիտելիքներից, կարողություններից, հմտություններից, 
բովանդակության մեջ պետք է մտնեն ձեռքբերումների և գործնական կիրա-

ռությունների փորձը, ինքնուրույն հայտնագործությունների, հետազոտութ-

յունների ուղիները և եղանակները, ինքնակրթության սեփական փորձը:  
Հայաստանում մանկավարժական կադրերի մասնագիտական կամ այլ 

որակների բարելավումը, կրթական պակասուրդի /դեֆիցիտի/ լրացումը 
իրականացվում են հիմնականում վերապատրաստման դասընթացների, 
տարաբնույթ սեմինարների և այլ միջոցներով: Սակայն մանկավարժական 
կադրերի վերապատրաստման դասընթացների մասնակիցները մի քանի օր 
կամ շաբաթ ծանոթանում են ինչ-որ նյութի կամ յուրացնում են ինչ-որ թեմա, 
և դրանով ամեն ինչ ավարտվում է: Դասախոսները կարող են անգամ մի 
քանի վերապատրաստման դասընթացների մասնակցել, սակայն դրանք չեն 
կարող համարվել շարունակական դասընթացներ, որովհետև դրանց թեմա-

ները, բովանդակությունը համակարգված չեն. մեկը մյուսի տրամաբանական 
շարունակությունը չէ:  

Այսպիսով, վերապատրաստման դասընթացները չեն ապահովում 
ուսուցման շարունակականությունը, հետևողականությունը, պարբերաբար 
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գիտելիքների և կարողությունների թարմացումը, այսինքն` չի լուծվում 
մանկավարժական կադրերի անընդհատ կրթության կարևորագույն խնդիրը:  

Մեկ կարևոր հարց ևս: Մեզանում կարծես թե մարում է հիմնախնդրին 
պատմականորեն մոտենալը: Գիտական խորհուրդներից մեկում բժշկական 
համալսարանի ռեկտորը ներկայացրեց «ներքին հիվանդություններ» մաս-

նագիտության մեր երախտավորներին: Աննկարագրելի է հպարտության այն 
զգացումը, որ ունեցանք այդ պահին: Եթե մենք չգնահատենք անցյալի ձեռք-

բերումները, չենք կարող առաջընթաց ապահովել և դատապարտված 
կլինենք «սահելու» մակերեսի վրա: 

Մանկավարժության մեջ ընդունված «զարգացնող ուսուցում» տեսութ-

յունը վերագրվում է հայտնի մանկավարժ Լ.Ս. Վիգոտսկուն (1896-1934): Սա-

կայն այդ տեսությունն առավել խորը և հստակ տվել է հայ մեծ մանկավարժ 
Ղ. Աղայանը (1840-1911): Այսօր հայ բոլոր հեղինակները մեջբերում են Վի-

գոտսկուն, բայց ոչ երբեք Աղայանին: 
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ОСНОВЫ ПРЕПОДАВАНИЕ АРМЯНСКОГО ЯЗЫКА 
КАК ИНОСТРАННОГО В СФЕРЕ  ВЫСШЕГО 
МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЕ 

Г. В. Сукиасян 
ЕРГМУ, Кафедра армянского языка 

 

На кафедре армянского языка были разработаны разные учебные программы как для 
студентов из диаспоры, так и для приезжых из стран СНГ. 

Эти программы имеют некоторую образовательную и познавательную всеобщность, 
которые частично различаются грамматическим материалом и методами обучения. 
Данными направлениями реализуется обучение.  

Паралельно разными способами  формируется и обогащается словарный запас 
студента. На разных этапах обучения используется та же система, но с более сложной 
грамматикой и лексикой. 

 
THE PRINCIPLES OF LEARNING ARMENIAN AS A FOREIGN  
LANGUAGE IN THE HIGHER MEDICAL EDUCATIONAL SPHERE 

H.V. Sukiasyan 
YSMU, Department Of Armenian  Language 

 
In the Armenian language department different programs have been worked out for the 

students from Diaspora and CIS countries.  
These programs have some educational and cognitive generality, they differ in both 

grammar material and methods. And the teaching is based on these aspects. 
In parallel to this, the student’s vocabulary is formed and is enriched in different ways. At  

the different levels of teaching the same methods are used, but with more advance grammar and 
lexical material. 

 
 
Բանալի բառեր` հայոց լեզու, դասավանդում, օտարազգի, երկխոսություն, բանավոր 
խոսք, բառապաշար 
 

Հայաստանի Հանրապետության կարևորագույն հիմնախնդիրներից է 
հայերենի` որպես օտար լեզվի ուսուցումը` պայմանավորված պատմական 
հասարակական-քաղաքական հիմնարար տեղաշարժերով: Խորհրդային 
կարգերի փլուզման հետևանքով նպաստավոր պայմաններ ստեղծվեցին այլ 
պետությունների քաղաքացիների ուսուցումը կազմակերպելու առումով: 
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Վերջին տասնամյակում մեր հանրապետության բուհերում սովորող 
անգլախոս օտարերկրացի ուսանողների թիվը բավականին մեծացել է: 
Սփյուռքահայ գաղթօջախներից ժամանած ուսանողներից բացի, ներկայումս 
ստվար զանգված են կազմում նաև ԱՊՀ երկրներից եկած հայազգի ուսանող-

ները:  
Այլալեզու ուսանողների մասնագիտական առարկաների ուսուցումը թեև 

իրենց նախընտրած լեզվով է, սակայն մեր պետական լեզուն` հայերենը, 
անհրաժեշտ է ինչպես հաղորդակցության, այնպես էլ մասնագիտական խոս-

քին տիրապետելու համար:  
Պետական բժշկական համալսարանը օտարերկրացի ուսանողների 

ուսուցման բազմամյա փորձ ունի: Բժշկական կրթությունը բարձր որակով 
կազմակերպելու անհրաժեշտ պայման է ՀՀ պետական լեզվի` հայերենի ու-
սուցումը: Հայերենի իմացությունը օտարախոս ուսանողներին անհրաժեշտ է 
ինչպես առօրյա հաղորդակցության, այնպես էլ կլինիկայում հիվանդների և 
բժիշկների հետ հաղորդակցվելու, մասնագիտական խոսքին տիրապետելու 
առումով: 

Ուսուցման վերջնարդյունքը ձևավորելու նպատակով անհրաժեշտ է 
վերանայել առարկայական ծրագրերը: Հայոց լեզվի ամբիոնում գործում են 
լեզվի տարբերակված ծրագրեր տեղացի, սփյուռքահայ, ԱՊՀ և օտարազգի 
ուսանողների համար: Այդ ծրագրերը թեև կրթադաստիարակչական և ճա-

նաչողական որոշ ընդհանրություններ ունեն, սակայն որոշակիորեն տար-

բերվում են մատուցվող քերականական նյութերի և մեթոդների առումով: 
Ըստ այդ տարբերակված ծրագրերի էլ իրականացվում է ուսուցումը: Ծրագ-

րերն այնպես ենք կազմել, որ մեր ուսումնական տարվա ընթացքում օտա-

րախոս ուսանողը բացի առօրյա-հաղորդակցման լեզվին տիրապետելուց, 
ընդհանուր առմամբ պատկերացում կազմի մեր ժողովրդի պատմության 
կարևորագույն իրադարձությունների, մշակույթի ականավոր գործիչների, 
նրանց ստեղծագործությունների, պատմամշակութային արժեքների, հուշար-

ձանների մասին: Անկասկած է, որ ցանկացած լեզվի նախապայմանը տվյալ 
ազգի հոգևոր արժեքներին հաղորդակցվելն է:  

Անգլախոսների շրջանում անհրաժեշտ է հետաքրքրություն առաջացնել 
մեր հնագույն լեզվի և մշակույթի նկատմամբ: Օտարախոս ուսանողը պետք է 
զգա հայոց լեզվի առանձնահատկությունը և հնչեղությունը: Օտարները 
հայերենով են ճանաչում Հայաստանը: Հոգևոր երգերին, տաղերին, բանաս-

տեղծություններին, խաղիկներին, պարեղանակներին, ասույթներին, հանե-

լուկներին, ասացվածքներին, ճարտարապետական կոթողներին, նկարիչ-

ների բազմագույն կտավներին հաղորդակից լինելը նպաստում է հայերենի 
յուրացմանը: Այդ ամենն իրականացնելու համար բազմազան մեթոդներ են 
կիրառվում`էքսկուրսիաներ, այցելություններ մշակութային օջախներ, գրա-
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կան-գեղարվեստական հանդեսների կազմակերպում, դիդակտիկ նյութեր, 
զրույց-քննարկումներ: 

Առանձնակի նրբություն և տարբերակված մոտեցում է պահանջում 
նախատեսված քերականական նյութի մատուցումը: Օտարազգի ուսանողնե-

րի ուսուցման ծրագիրը ներառում է «Սկզբնափուլ» և «Երկրորդ փուլ» 
բաժինները: Սկզբնափուլում ուսանողները սովորում են այբուբենը, համա-

գործածական բառապաշարը, քերականական պարզագույն կանոնները: 
Բանավոր խոսքն ուղեկցվում է գրավորի ուսուցմամբ: Այդ գործընթացին 
նպաստում են տեսալսողական օժանդակ նյութերն ու ձեռնարկները: Երկ-

րորդ փուլում թեմատիկ բառապաշարի ուսուցումն ու յուրացումն ուղեկց-

վում են տվյալ թեմայի շուրջ զրույցներով, իրադրական երկխոսություննե-

րով, փոքրիկ թատերականացումներով, որն առավել անկաշկանդ է դարձ-

նում խոսքը, ինքնաարտահայտվելու հնարավորություն է տալիս:  
Այլ են ԱՊՀ և սփյուռքահայ ուսանողների ուսուցման մեթոդները: 

Խնդիրն այն է, որ ավանդական սփյուռքից եկած ուսանողների /պարսկահա-

յերից բացի/ խոսակցական լեզուն արևմտահայերենն է, իսկ ԱՊՀ երկրներից 
/բացի Վրաստանից/ եկածներինը ռուսերենն է, որը նաև նրանց ուսուցման 
լեզուն է: Այս խմբի ուսանողների զգալի մասը չգիտի անգամ հայոց 
այբուբենը: 

Ռուսախոս խմբերում առաջին մի քանի պարապմունքների ընթացքում 
ուսուցանում ենք այբուբենը` զուգահեռաբար սկսելով ուսուցման գործըն-

թացը: 
Ուսուցման ինչպիսի՞ միջոցներ ենք կիրառում սկզբնափուլում: 
Սկզբնափուլում մեր կարծիքով ամենից արդյունավետ միջոցը երկ-

խոսությունն է: Բանավոր խոսքի զարգացման տարածված այս եղանակը 
հնարավորություն է տալիս կարճ ժամանակահատվածում յուրացնելու հա-

ղորդակցման գրեթե բոլոր առօրեական ձևերը, քարացած արտահայտու-

թյունները: Հարցուպատասխաններում կարևորվում է անձնական և հար-

ցական դերանունների բազմապիսի կիրառությունը: Առանձնակի ուշադ-

րություն է հատկացվում անձնական դերանունների խոսակցական և գրա-

կան ձևերի գործածությանը, դրական կամ բացասական պատասխաններն 
ամբողջական շարահյուսական կառուցվածքով արտահայտելուն: Նյութի 
յուրացմանն ու լեզվական կարողությունների ամրակայմանն օգնում են 
իրենց մեջ պատասխան ունեցող թեստ-առաջադրանքները /սրանք բարդութ-

յան տարբեր աստիճաններով կիրառվում են ուսումնական ողջ տարվա 
ընթացքում/: Երկխոսություններն առավել հարուստ ու բազմազան բառա-

պաշարով և շարահյուսական բարդ կառույցներով օգտագործվում են նաև 
ուսուցման հաջորդ փուլերում: 

Սկզբնափուլում մեծ տեղ է հատկացվում առօրյայում առավել հաճախ 
գործածվող բայերին և հատկապես օժանդակ բային: Հաշվի առնելով այն 
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հանգամանքը, որ հայերենում բայի խոնարհման համակարգը էականորեն 
տարբերվում է ռուսերենի համակարգից, նյութն այնպես է մատուցվում, որ 
ուսանողը հեշտությամբ ընկալի այդ տարբերությունը և ճիշտ կառուցի 
խոսքը /դրական և ժխտական խոնարհում, եղանակային ու ժամանակային 
ձևեր, դերբայական ձևեր և այլն/: Միաժամանակ ընդհանուր պատկերացում 
է տրվում նաև գոյականի թվի, հոլովի, անձի և իրի, որոշյալ և անորոշ առում-

ների մասին: 
Քանի որ ռուսախոս ուսանողների զգալի մասը բարբառակիր է, ուստի 

նշվում են նաև գրական և բարբառային տարբերությունները:  
Այս փուլից է սկսվում բառապաշարի ձևավորումն ու հարստացումը` 

շարունակվելով ողջ ուսումնական տարվա ընթացքում: Բառապաշարի 
հարստացումն իրականացվում է մի շարք եղանակներով, որոնցից առավել 
արդյունավետը նոր յուրացված բառերը գործածելն է: Օգտակար է նաև 
հոմանիշ-հականիշ շարքերի լրացումը և այդ բառերը համապատասխան 
իմաստային դաշտում գործածելը: Զուգահեռաբար անդրադառնում ենք 
բառակազմական եղանակներին ու միջոցներին, նախդիրներին ու կապերին: 
Նշվում է հայերենի և ռուսերենի ածանցների իմաստային և կիրառական 
ընդհանրությունը: Երրորդ փուլում բառապաշարի հարստացմանը մեծապես 
նպաստում է թարգմանությունը /ռուսերենից հայերեն/: 

Շարահյուսական տարրերն ուսուցանելիս մեծ ուշադրություն է դարձ-

վում խնդրառությանը: Օգտագործվում են առավել գործածական բայերի 
խնդրառական հարացույցները` տարբերակելով իրի և անձի առումները /սի-

րել ո՞ւմ, սիրել ի՞նչ/, կապերի կիրառությունը /պատին, պատի վրա/, հոլով-

ները /բացի նրանից, բացառությամբ նրա/ և այլն:  
Ուսուցման սկզբնափուլում օգտագործվում են նաև համառոտ ու մատ-

չելի հատվածներ գրական ստեղծագործություններից, ասույթներ, առածներ 
և թևավոր արտահայտություններ` տվյալ պարապմունքի լեզվական նյութին 
համապատասխան:  

Սփյուռքահայ ուսանողների ուսուցումը ամբիոնի խնդիրներից է այն 
առումով, որ այդ ուսանողները տեղակայված են օտարազգի կամ տեղացի 
ուսանողների խմբերում: Մասնագիտական առարկաներ ուսանելիս այդ 
հանգամանքը դժվարություն չի առաջացնում. այլ է մայրենի լեզվի ուսու-
ցումը: Թեև ամբիոնը կազմել է նրանց ուսուցման ծրագիրը, օրացուցային 
պլանները, թեստային առաջադրանքները, սակայն վերոնշյալ պատճառով ոչ 
լիարժեք ենք կարողանում դրանք իրագործել:  

Օտարախոսների ուսուցման ծրագրերում նախատեսվում է մասնա-

գիտական խոսքի ուսուցումը, որը, սակայն, հնարավոր չէ ամբողջովին 
իրականացնել երկրորդ փուլում: 

Բժշկագիտական խոսքի ուսուցումն ունի որոշակի առանձնահատկութ-

յուններ և դժվարություններ, որոնք հաղթահարելու համար անհրաժեշտ է 
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երրորդ փուլի ծրագիր` նախատեսված բարձր կուրսերի ուսանողների 
համար: Կլինիկական ամբիոններում օտարերկրացի ուսանողները շփվում 
են հիվանդների, նրանց հարազատների, բժիշկների, միջին բուժանձնա-

կազմի հետ: Հասկանալի է, որ այդ շփումը, հաղորդակցումը միայն հայերե-

նով կարող է լինել: Այսինքն` օտարախոս ուսանողների ուսուցման վերջ-

նարդյունքը հայերեն մասնագիտական խոսքի յուրացումն է, որը հնարավոր 
է կազմակերպել ուսուցման երրորդ փուլում` համապատասխան ծրագրով: 
Ծրագրի հիմքում «Ճանաչիր քո օրգանիզմը» ուսումնամեթոդական ձեռ-

նարկն է: Դասավանդումը սկսվում է մարմնի մասերն անվանող բառապա-

շարի ուսուցմամբ: Ընդ որում, նպատակահարմար է բառերը դասակարգել 
ըստ խոսքի մասերի, որը նպաստում է խոսքը ճիշտ կառուցելուն: Ուսուցումը 
արդյունավետ դարձնելու նպատակով անհրաժեշտ է մասնավորեցնել 
թեմաները. օրգան-համակարգերը մանրամասն վերլուծող բժշկագիտական 
տեքստերը նպաստում են նոր բառերի ամրապնդմանը և խոսքի զար-

գացմանը: Յուրաքանչյուր օրգան-համակարգ ամփոփվում է հարցերով և 
առաջադրանքներով, որից հետո տրվում են տվյալ համակարգին բնորոշ 
հիվանդությունների համառոտ նկարագրությունները, վերհուշությունը և 
հիվանդի գանգատները` երկխոսություններով: Բժշկագիտական տերմին-

ներն ուսուցանվում են մասնագիտական թեմաներին զուգահեռ: Առանձնակի 
ուշադրություն է դարձվում հունալատիներեն ածանցների /նախածանցներ, 
վերջածանցներ/ հայերեն համարժեքների ուսուցմանը: 

Բժշկական խոսքի դասավանդման բաղկացուցիչ մասն են նաև հիվան-

դությունների, բժշկական հիմնարկների, բաժանմունքների, մասնագիտութ-

յունների, գործիքների անվանումները: 
Այս ամենը նպաստում է օտարախոս ուսանողներին պատրաստելու 

որպես հմուտ բժիշկներ, որոնք մասնագիտական պրակտիկան անցկացնում 
են հիվանդանոցներում` հայախոս միջավայրում:  

Մենք կասկած չունենք, որ առավել հիմնովին և որակյալ կլինի հայոց 
լեզվի ուսուցման վերջնարդյունքը, քանի որ հանրապետությունում կան այս 
գործի լավագույն գիտակներ, այս բնագավառում գիտափորձ ունեցող ներուժ, 
որոնք կարող են ներկայացնել բարձրագույն կրթության ոլորտում օտա-

րազգի ուսանողների հայերենի ուսուցմանն աջակցող պետական ծրագիր` 
տեղայնացնելով յուրաքանչյուր բուհի և մասնագիտության համար:  
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ НА ПРАКТИЧЕСКИХ 
ЗАНЯТИЯХ ПО ПАТОФИЗИОЛОГИИ   

Вардересян С.Г., Григорян А.С., Мкртумян В.Р. 
ЕГМУ, Кафедра патофизиологии  
 

Проблемное обучение - это метод активного обучения,  который фокусирует внимание на 
том, как студенты учат, а не том, что они должны знать. Процесс обучения, построенный 
вокруг конкретной проблемы, способствует приобретению глубоких, всесторонних 
знаний, а также развивает умение сохранять, извлекать из памяти и использовать эти 
знания при решении клинических проблем. Во время практических занятий по 
патофизиологии применяется патофизиологический анализ  клинических случаев, 
относящихся к теме обсуждения. В качестве «проблемы» используются также учебные 
эксперименты и научные статьи. Результаты опросов студентов также показывают 
бo'льшую заинтересованность студентов к различным элементам проблемного обучения, 
применяющимся в процессе преподавания патофизиологии. 
 
 

USING OF PROBLEM-BASED LEARNING IN PRACTICAL CLASSES OF 
PATHOPHYSIOLOGY 

Varderesyan S.G., Grigoryan A.S, Mkrtumyan V.R. 
YSMU, Department of Pathophysiology 
 
Problem-based learning (PBL) is a teaching strategy that shifts the classroom focus from 
teaching to learning.  Studying and solving the real-life problems are vehicles for PBL. The 
main goals of PBL are to increase efficacy of education and to link theory with practice. 
Pathophysiological analysis of relevant clinical cases is performed during practical classes of 
Pathophysiology. We also use experimental data and research articles as problems for PBL. Our 
experience also shows students’ positive attitude to PBL elements during the pathophysiology 
classes. 
 

 
Բանալի բառեր՝ բարձրագույն բժշկական կրթություն, ուսանողակենտրոն ուսուցում, 
խնդրի վրա հիմնված ուսուցում, ախտաֆիզիոլոգիայի գործնական պարապմունքներ 
 

Խնդրի վրա հիմնված ուսուցումը որպես ուսուցման ակտիվ ձև 
 «Կրթությունը փաստերի ուսուցումը չէ,  այլ մտածել սովորելն է»: 

 Ալբերտ Էնշտեյն 

Խնդրի վրա հիմնված ուսուցումը (ԽՀՈւ) կատարվում է կոնկրետ խնդիր-

ներ ուսումնասիրելու և լուծումներ գտնելու միջոցով: Այն ուսանողա-
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կենտրոն ուսուցման ձև է, երբ ուսանողին դասի ընթացքում հնարավորու-

թյուն է ընձեռվում լինելու ոչ թե պասիվ լսողի դերում, այլ հետախուզելու, իր 
գիտելիքը կիրառելու, պակաս ինֆորմացիան փնտրելու, առաջարկելու, 
քննարկելու, այսինքն՝ ակտիվ գործել առաջարկված խնդիրը լուծելու համար: 
Ընդ որում, ԽՀՈւ-ն, ի տարբերություն ավանդական ուսուցման, ենթադրում է 
ոչ միայն անհատական, այլև խմբային աշխատանք՝ խրախուսելով ուսանող-

ների հաղորդակցական հմտությունների զարգացումը և թիմային աշխա-

տանքին վարժվելը: ԽՀՈւ-ում դասախոսի դերը ոչ թե ինֆորմացիա փոխան-

ցելն է, այլ ուսումնական գործընթացը ուղղորդելը, վերահսկելը և անհրա-

ժեշտության դեպքում օգնելն է (ոչ թե sage on the stage, այլ guide on the side 
[King A., 1993]): 

ԽՀՈւ-ն առաջինը կիրառվել է հենց բժշկական կրթական գործընթացում՝ 
սկսած 1960-ական թվականներից, այնուհետև ԽՀՈւ-ն լայն տարածում է 
ստացել այլ ոլորտների կրթական գործընթացում: Ընդ որում, որոշ ուսում-

նական հաստատություններում այն օգտագործվում է ի լրումն ավանդական 
ուսուցման, իսկ որոշ կրթական ծրագրերում՝ որպես «մոնոթերապիա», երբ, 
օրինակ, մեկ կիսամյակի համար կազմած առարկայի ծրագիրը թեման ներա-

ռող մի քանի խնդիրների ուսուցումն է՝ յուրաքանչյուր խնդրին հատկաց-

նելով մի քանի շաբաթ [նկ. 1]: 
Մեր ամբիոնում կիրառվում է ԽՀՈւ-ի խառը մոդելը. հիմնախնդրի լուծ-

մանն ուղղված քննարկումները լրացնում են ավանդական դասախոսութ-

յունները և սեմինար քննարկումները:  
Նկար 1.  

ԽՀՈւ-ի կիրառման կերպերը 
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ԽՀՈւ-ի լայն տարածումը բացատրվում է մի շարք հանգամանքներով, 
որոնցից մեկը ուսուցման արդյունավետության բարձրացման անհրաժեշ-

տությունն է: «Երբ գիտակցում ես, թե որքան քիչ բան են ուսանողները հաս-

կացել կամ մտապահել մեկ կիսամյակ խարիզմատիկ դասախոսություններ 
լսելուց հետո, հիասթափվում ես: Եթե այդ հիասթափությունը չարհամարհ-

վի, այն կուղղորդի դեպի մտորումներն այն մասին, թե ինչ է նշանակում 
«դասավանդել» և «սովորել»: Ավանդական ուսուցման փոխարեն ԽՀՈւ-ն 
առաջարկում է գրավիչ այլընտրանք՝ շեշտադրելով ոչ թե այն, թե ինչ է ամ-
բիոնը դասավանդում, այլ այն, թե ինչ է ուսանողը սովորում: Բովանդակութ-

յունը մնում է կարևոր, սակայն ԽՀՈւ-ն արժևորում է հենց ուսուցման գոր-

ծընթացը» [White H. B., 2001]:  
ԽՀՈւ-ն օգնում է ոչ միայն ստանալու և մտապահելու նոր ինֆորմացիա, 

այլև ձևավորում և զարգացնում է ինֆորմացիա մշակելու, կիրառելու, վերլու-
ծությանը և համադրությանը, քննադատական և ստեղծագործական մտա-

ծելակերպի արժեքավոր ունակությունները: Սրանք, ըստ Բլումի տաքսո-

նոմիայի, ձևավորում են բարձր կոգնիտիվ մակարդակները [նկ. 2]:  
Նկար 2.  

Կոգնիտիվ բուրգի կառուցվածքը (Բլումի տաքսոնոմիան) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1998թ. Կարնեգի հիմնադրամի “Reinventing Undergraduate Education: A 
Blueprint for America’s Research Universities” հաղորդագրում նշված էր. «Ավան-
դական դասախոսությունները և ուսանողների կողմից դրանց գրառումը այն 
ժամանակների համար էր, երբ գրքերը թանկ էին և անհասանելի, և դասախո-
սությունը գիտելիք փոխանցելու արդյունավետ միջոց էր» [Boyer E. L. 1998]: 



ԲԲԱԱՐՐՁՁՐՐԱԱԳԳՈՈՒՒՅՅՆՆ  ԲԲԺԺՇՇԿԿԱԱԿԿԱԱՆՆ  ԿԿՐՐԹԹՈՈՒՒԹԹՅՅՈՈՒՒՆՆԸԸ..ՆՆԵԵՐՐԿԿԱԱՆՆ  ԵԵՎՎ  ԱԱՊՊԱԱԳԳԱԱՆՆ 

206 
 

Այժմ, երբ ինֆորմացիան ավելի հասանելի է, կրթական ծրագրերը հնարա-

վորություն ունեն ջանքերն ուղղելու առավելապես ինֆորմացիայի մշակման, 
կիրառման հմտությունների զարգացմանը: Դասընթացի պարունակությունը 
մնում է կարևոր, սակայն դրան եզակի կարևորություն այլևս չի տրվում. 
ինֆորմացիայի մենեջմենտի հմտությունները առնվազն նույնքան կարևոր 
են, որքան ինֆորմացիայի ձեռքբերումը» [Saulnier B. M.2008]: Ընդ որում, 
հաշվի առնելով այն, որ հնարավոր չէ մատուցել համապարփակ ինֆորմա-

ցիա, ինչպես նաև հաշվի առնելով, որ արդի գիտական առաջընթացի պայ-

մաններում այսօր մատուցված նյութը վաղը կարող է հնացած դառնալ՝ 
ինֆորմացիա մշակելու հմտությունների զարգացումը դառնում է շատ 
կարևոր, քանի որ ուսանողին ընդունակ է դարձնում ինքնուրույն սովորելու 
ամբողջ կյանքի ընթացքում: 

Նորավարտ մասնագետին ներկայացվող ներկայիս պահանջները շատ 
մեծ են. նա պետք է կարողանա ստացած գիտելիքները կիրառել կոնկրետ 
ոլորտում, ունենա հաղորդակցական կարողություններ, ինքնուրույն մտածե-

լակերպ, կարողանա օգտվել համապատասխան ինֆորմացիոն ռեսուրս-

ներից և հիմնավորված դատողություններ անել: Բազմաթիվ հետազո-տութ-

յուններ են կատարվում՝ համեմատելու ԽՀՈւ-ի և ավանդական ուսուցման 
արդյունավետությունը ինչպես ուսումնական գործընթացում, այնպես էլ 
հետագա աշխատանքային պրակտիկայի ընթացքում [Albanese M.A., Mitchell, 
S.,1993, Oda et al., 2014]: Ստացված տվյալները վկայում են ԽՀՈւ-ի արդյունա-

վետության մասին՝ ժամանակակից պահանջներին համապատասխան մաս-

նագետ պատրաստելու առումով: 
ԽՀՈւ-ի հանդեպ աճող հետաքրքրությունը պայմանավորված է նաև 

նրանով, որ այն կենտրոնացնում է սովորելու բնական ընթացքը. սկզբում 
տրվում է իրական խնդիրը, ապա ջանքեր են գործադրվում այն լուծելու 
համար անհրաժեշտ գիտելիքներ հայթայթելու ուղղությամբ (ճիշտ այնպես, 
ինչպես մարդկությունը իր զարգացման պատմության ընթացքում, բախվելով 
տարբեր կարիքների և խնդիրների, ուսումնասիրել է բնության օրենքները՝ 
այդ խնդիրներին լուծում տալու համար, և ակամայից զարգացրել գիտու-

թյունը` իրական problem-based learning): 
Եվ վերջապես, բացի նրանից, որ ԽՀՈւ-ն արդյունավետ է և օգտակար, 

այն մասնակիցների կողմից գնահատվում է նաև որպես հաճելի [Albanese 
M.A., 2000], քանի որ նորույթ է, հետաքրքիր է և պարգևում է շփման, հետա-

խուզման և բացահայտումների հաճույքը: 
Եվ այսպես, ամփոփելով ԽՀՈւ-ի վերաբերյալ ասվածները, նշենք, որ այն 

օգնում է՝  
 ունենալու քննադատական մտածողություն և զարգացնելու ունա-

կություններ՝ իրական կյանքի բարդ խնդիրները վերլուծելու և լուծումներ 
գտնելու համար՝ ձևավորելով հասուն մտածողություն, 
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 գտնելու, գնահատելու և օգտագործելու անհրաժեշտ ինֆորմացիան, 
 զարգացնելու հաղորդակցական հմտություններ, որոնք անհրաժեշտ 

են թիմային աշխատանքի, այդ թվում բանավոր և գրավոր խոսքում հասկա-

նալի արտահայտվելու համար,  
 ունենալու անկախ մտածելակերպ և լինելու կրեատիվ, 
 հաճույք ստանալու սովորելուց՝ նպաստելով շարունակական բժշկա-

կան կրթությանը: 
 

Փոփոխությունների գնալը երբեք էլ հեշտ չէ, հատկապես երբ դրանք 
արմատական են: 

Ավելի հեշտ է սկսել գոյություն ունեցող մոտեցման մոդիֆիկացիայից, 
ուստի մենք աշխատում ենք ախտաֆիզիոլոգիայի գործնական պարապ-

մունքների ժամանակ ներառել ակտիվ ուսուցման որոշ տարրեր, որոնց 
ընտելանալուց և լիարժեք տիրապետելուց հետո կարելի է կատարել նոր 
քայլեր ԽՀՈւ-ն ավելի ակտիվ կիրառելու ուղղությամբ: 
 
Դեպքի ուսումնասիրություն (case study) 

 «Ուսուցման իսկապես դժվար մասը ոչ թե դասի նյութը ներկայացնելու մեջ է, այլ 
անելու այնպես, որ ուսանողը ներգրավվի դրա մեջ»: 

 

 Ռոբերտ Լիմսոն, 2000թ. 

 

ԽՀՈւ-ն ամենից հաճախ իրականացվում է դեպքի ուսումնասիրության 
(case study) միջոցով: Սովորաբար դա կլինիկական դեպք է՝ հիվանդության 
պատմություն: Այն շատ օգտակար է, քանի որ օգնում է սովորելու որևէ թեմա 
այն համատեքստում, որը հանդիպում է ռեալ կյանքում՝ գիտելիքը դարձնե-

լով ավելի մնայուն և կիրառելի (Albanese, Mitchell, 1993): Բժշկական կրթութ-

յան կարևորագույն խնդիրներից է տեսության և պրակտիկայի միջև առկա 
բացի լրացումը, որին էլ միտված է կլինիկական դեպքի ուսումնասիրութ-

յունը: Կարևոր է նշել, որ այն հնարավորություն է տալիս հաղթահարելու 
միջառարկայական պայմանական սահմանները՝ ինֆորմացիայի ըմբըռնումը 
դարձնելով ավելի ամբողջական և ապահովելով հորիզոնական և ուղղա-

հայաց ինտեգրացիան: Այս դեպքում քննարկումը կատարվում է ինդուկտիվ 
մեթոդով՝ մասնավորից դեպի ընդհանուրը, որը լավագույնս լրացնում է 
ավանդական դասախոսությանը, որով հիմնականում ներկայացվում են թե-

մայի շուրջ առկա ընդհանուր գաղափարները և մոտեցումները:  
Ախտաֆիզիոլոգիայի գործնական պարապմունքների ընթացքում սովո-

րաբար կիրառվում են թեմային առնչվող տիպային կլինիկական դեպքեր՝ 
շարադրված հիվանդության պատմությամբ, որում նշված է հիվանդի տարի-

քը, սեռը, գանգատները, կյանքի և հիվանդության անամնեզը, կլինիկալաբո-

րատոր տվյալները: Կատարվում է դեպքի ախտաֆիզիոլոգիական վերլու-
ծությունը. վեր են հանվում պատճառահետևանքային կապերը, կազմվում է 
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դեպքի ախտաբանական շղթան, որում ներառվում է նաև դեպքի մեջ նշված 
ախտաանատոմիական, կլինիկական կամ լաբորատոր տվյալների ախտա-

ծագումը: Դա օգնում է ուսանողին կապակցելու հիվանդության էթիոպա-

թոգենեզը հիվանդության դրսևորումների հետ, որը լավ հիմք է ստեղծում 
ավագ կուրսերում ուսուցանվող կլինիկական առարկաների համար: Ախտա-

բանական շղթայի հիման վրա քննարկվում են բուժման հնարավոր ուղիները 
(հորիզոնական ինտեգրացիա ֆարմակալոգիայի հետ): Կլինիկական դեպքի 
ուսումնասիրությունը հնարավորություն է ընձեռում շեշտադրելու կարևոր 
մանրամասներ՝ հիվանդի տարիքը, սեռը, ազգությունը, կլինիկական կամ 
լաբորատոր կոնկրետ տվյալը, որոնք ընդհանուր բնույթի քննարկումների 
ժամանակ հաճախ տեսադաշտից դուրս են մնում, սակայն կարևոր են 
տիպական դեպքը մտապահելու համար:  

Կլինիկական դեպքերի վերլուծությունը նպաստում է ուսանողների ակ-

տիվ ընդգրկվածությանը ուսումնական գործընթացում: Ուսանողները մեծ 
հետաքրքրությամբ են մասնակցում դասին՝ ակնարկելով, որ կլինիկական 
դեպքերի վերլուծության ընթացքում նրանք սկսում են հասկանալ իրական 
բժշկության համն ու հոտը, զգում են իրենց որպես բժիշկ, իսկ երբեմն նաև 
որպես դոկտոր Հաուս: Ինչ վերաբերում է դասախոսին, ապա նրա համար 
դեպքի ընտրությունը կամ կազմումը ևս մեկ հնարավորություն է մտորելու, 
պրպտելու, կրեատիվ լուծումներ գտնելու համար, որն ապահովում է շարու-

նակական բժշկական կրթություն նաև դասախոսի համար: 
Նշենք, որ կլինիկական դեպքի քննարկման ժամանակ ուսանողին առա-

ջարկվող հարցադրումները կարող են լինել ինչպես թեստային, այսինքն՝ 
ընտրություն սահմանափակ թվով պատասխանների միջև, այնպես էլ «բաց» 
հարցերով, ընդ որում, վերջիններս ուսանողից պահանջում են ավելի լար-

ված մտավոր աշխատանք և լավագույնս համապատասխանում են ԽՀՈւ-ի 
հիմնական նպատակներին: 

 Որպես օրինակ ներկայացնենք «Կալցիումի և ֆոսֆորի փոխանակության 
խանգարում» թեմայի գործնական պարապմունքին վերլուծվող կլինիկական 
դեպքը [Кеттайл В.М., Арки Р.А. Патофизиология эндокринной системы. 2009]:  

Մարիա Ռենալդին 52 տարեկան է: Նա տառապում է գլուտենային էնտե-

րոպաթիայով: Լուծը և քաշի կորուստը ի հայտ են եկել, երբ նա 35 տարեկան 
էր: Ախտորոշումը հաստատելուց հետո նրան նշանակվել է գլուտենից զուրկ 
սննդակարգ, ուստի նա ստիպված էր բացառել ցորենից պատրաստված կե-

րակրատեսակների օգտագործումը: Երբ նա խստորեն պահպանում էր 
նշանակված սննդակարգը, լուծը դադարում էր, քաշը` կարգավորվում, և նրա 
ինքնազգացողությունը լավանում էր: Սակայն լինելով իտալուհի՝ նա չէր 
ընտելանում սննդակարգի փոփոխությանը, քանի որ պետք է հրաժարվեր իր 
համար սովորական և սիրելի կերակրատեսակներից: Մի քանի տարի առաջ 
Մարիա Ռենալդին գտավ փոխհատուցող տարբերակ իր սննդային սովո-
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րությունները և սննդակարգի պահանջները բավարարելու համար՝ միայն 
կիրակի օրերը իրեն թույլ տալով մեկ կտոր սպիտակ հաց նախաճաշին և 
մակարոնի փոքր չափաբաժին ճաշին: Այսպիսով, նրան հաջողվում էր 
պահպանել կայուն քաշ և կղազատում ունենալ օրը 3-4 անգամ:  

Վերջին մեկ տարում առաջացել են նաև ոտքերի ուժեղ ցավեր, հատկա-

պես քայլելիս և նույնիսկ կանգնելիս: Ցավերը տեղակայված են ոչ թե հո-

դերում, այլ ազդրի և սրունքի ոսկրերում: Հորիզոնական դիրքը արագ թե-

թևացնում է ցավը: Օբյեկտիվ քննության տվյալներն են՝ քաշը՝ 48 կգ, հա-

սակը՝ 168 սմ, ԶՃ-ն՝ 110/70, պուլսը 80/րոպե: Ոլոքների առաջային մա-

կերեսների շոշափումը /պալպացիան/ ցավոտ է:  
Լաբորատոր տվյալներն են՝  

կալցիում    72 մգ/լ (նորման 85-105 մգ/լ) 

ֆոսֆատ    18 մգ/լ (նորման 30-45 մգ/լ) 

ալբումին    43 մգ/լ (նորման 35-55 մգ/լ) 

կրեատինին    7 մգ/լ(նորման 3-15 մգ/լ) 

հիմնային ֆոսֆատազ  306 մգ/լ (նորման 30-120 մգ/լ) 

պարատ-հորմոն   500 պգ/մլ (նորման 10-65 պգ/մլ)  

 25-OH-վիտամին D3   6 նգ/մլ (նորման ամռանը 15-80 պգ/մլ,  

ձմռանը 14-42 պգ/մլ) 

 

Կլինիկական դեպքը քննարկելիս ուսանողին առաջարկվում է պատաս-

խանել հարցերին և կատարել առաջադրանքներ, օրինակ՝  
- Ինչո՞վ է պայմանավորված հիվանդի հիպոկալցիեմիան, ինչո՞ւ է նշված նաև 
ալբումինի մակարդակը: 
- Պարատ-հորմոնի մակարդակի բարձրացումը առաջնայի՞ն, թե՞ երկրոր-

դային բնույթ ունի: 
- Ինչո՞ւ է ստուգվել կրեատինինի մակարդակը: 
- Ի՞նչ կապ կա գլուտենային էնտերոպաթիայի և առկա հիպոկալցիեմիայի 
միջև: 
- Կազմել գլուտենային էնտերոպաթիայից մինչև ոսկրային ցավերի 
առաջացումը նկարագրող ախտաբանական շղթան: 
- Գծել կալցիում - պարատ-հորմոն փոխհարաբերությունն արտահայտող 
նոմոգրամը և բացատրել հնարավոր շեղումների պատճառները: 
- Բացատրել հիվանդի հիպոֆոսֆատեմիայի մեխանիզմը: 
- Տվյալ հիվանդի ոսկրերի ցավերի զարգացման ախտածագման մեջ ի՞նչ դեր 
ունեն հիվանդի տարիքը և սեռը: 
- Ախտաբանորեն հիմնավորված ի՞նչ բուժում է ցուցված հիվանդին: 

Ներկայացված դեպքի քննարկման ժամանակ ԽՀՈւ-ի սկսնակ դասա-

խոսը պետք է սովորի «զսպել իրեն», պահել հեգնանքը և միայն օժանդակի 
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ուսանողներին՝ հարցի պատասխանի ճանապարհին: Նման դեպքերում չի 
արգելվում օգտագործել դասագիրքը, համացանցը (հեռախոսները կամ 
շարժական լապտոպերը)՝ անհրաժեշտ ինֆորմացիան փնտրելու համար: 
Դասի մթնոլորտը հնարավորինս անկաշկանդ է: Դասախոսը չպետք է վա-

խենա, որ իր հեղինակությունը նսեմանում է նրանից, որ անընդհատ ուշադ-

րության կենտրոնում չէ:  
Կլինիկական դեպքը կարելի է վերլուծել ինչպես տեսական նյութի 

քննարկումից հետո՝ թեմայի յուրացումը ստուգելու և նյութը ամրապնդելու 
համար, այնպես էլ դասը սկսել հենց դեպքը ներկայացնելով՝ օգտագործելով 
այն որպես թեման վերլուծելու միջոց (որն ավելի լավ է համապատասխա-

նում ԽՀՈւ-ի ոգուն): Գործնական պարապմունքին կարելի է կիրառել նաև 
ԽՀՈւ-ի «լողացող» մոդելը, երբ ուսանողները աշխատում են առաջարկված 
դեպքերի շուրջ 2-3-հոգանոց խմբերով, իսկ դասախոսը հերթով մոտենում է 
խմբերին, ստուգում նրանց աշխատանքը և անհրաժեշտության դեպքում 
ուղղորդում այն: Այս մոդելը հնարավորություն է տալիս ցուցաբերելու ավելի 
անհատականացված մոտեցում, ունենալու հետադարձ կապ, օգնում է ապա-

հովելու ակտիվ ընդգրկվածություն:  
ԽՀՈւ-ի վերաբերյալ ուսանողների հետադարձ կապը պարզելու համար 

անցկացրել ենք հարցում 100 տեղացի և 31 անգլալեզու ուսանողների 
շրջանում: Ինչպես երևում է նկարից [նկ. 3], ուսանողների համար գործնա-

կան պարապմունքների առավել գրավիչ բաղադրյալը իրավիճակային 
խնդիրների քննարկումն է: 

Նկար 3.  

«Գործնական պարապմունքների ժամանակ ուսումնական գործընթացի ո՞ր 
բաղադրիչն է Ձեզ առավել հետաքրքրում» հարցին տրված պատասխանները: Այս 

հարցին պատասխանելիս ուսանողնեը կարող էին ընտրել 1-ից ավելի 
պատասխաններ 
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Գրավչությունից զատ ուսանողները բարձր են գնահատել նաև կլինի-

կական դեպքերի քննարկման դրական այլ կողմեր ևս [աղյուսակ 1]: 
Աղյուսակ 1. 

«Ախտաֆիզիոլոգիայի գործնական պարապմունքների ժամանակ տիպական 
կլինիկական դեպքերի (case study) վերլուծումը ի՞նչ առավելություններ ունի» հարցի 
յուրաքանչյուր ենթահարց ուսանողները գնահատել են 5-միավորանոց սանդղակով 

 

Հարցը 

Միջին 

միավորը  

(Հայալեզու)

Միջին 

միավորը 

(Անգլալեզու) 

1. դարձնում է դասը ավելի հետաքրքիր և ուշագրավ 4,85 4,42 

2. տալիս է գիտելիքի կիրառման հնարավորություն 4,83 4,32 
3. օգնում է ծավալել քննարկում 4,69 4,00 
4. օգնում է ավելի խորը հասկանալ թեմայի որոշ 

մասերը 
4,70 4,33 

5. ինֆորմացիան դարձնում է ավելի հիշվող 4,77 4,23 
6. օգնում է կապեր ստեղծել այլ առարկաների հետ 4,52 4,00 
7. իմիտացնելով ռեալ կլինիկական իրավիճակներ, 

պատրաստում է պրակտիկ բժշկական 

գործունեությանը 

4,63 4,42 

   

Փորձարարությունը որպես «դեպք» 
 «Մեր կրթական համակարգերի զգալի մասը կարծես թե նախատեսված է նրա 
համար, որ հետ համոզի որևէ մեկին որևէ բան բացահայտելու փորձեր 
ձեռնարկելուց, փոխարենը հիմնական նպատակը համարվում է սովորեցնել այն, ինչ 
ուրիշներն են բացահայտել կամ էլ համարվում է, որ բացահայտել են»: 

 Էնն Ռո, 1953 
Ախտաֆիզիոլոգիայի գործնական պարապմունքներին կլինիկական դեպքի 
փոխարեն կարելի է օգտագործել փորձարարությունը՝ հնարավորության 
դեպքում դասի ընթացքում այն կատարելով կամ ներկայացնելով նրա 
տեսագրությունը կամ տեքստային նկարագրությունը: Գիտափորձին ծանո-

թանալը, ստացված տվյալների վերլուծությունը, մեխանիզմների վերհանու-

մը, ինքնուրույն եզրահանգումներ կատարելը կարող են խթանել և զար-

գացնել ուսանողական գիտական հետազոտությունների կատարումը, որը 
ամբողջ աշխարհում ընդունված պահանջ է բարձրագույն կրթության 
հանդեպ: 
 

ԽՀՈւ, որն օգտագործում է գիտական հոդվածները  
 Առանձին ուզում ենք կանգ առնել ԽՀՈւ-ի այն տեսակի վրա, որն օգտա-

գործում է գիտական հոդվածը որպես «հիմնախնդիր»:  
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 Առաջինը նմանօրինակ մոտեցումը կիրառեց Հերման Տ. Էպշտեյնը (Bran-

deis University) «Ներածական կենսաբանություն» առարկան դասավանդելու 
ժամանակ, երբ դասագիրք ուսումնասիրելու փոխարեն ուսանողները մեկ 
կիսամյակի ընթացքում ուսումնասիրում էին արդի կենսաբանության 
խնդիրներին վերաբերող ութ գիտական հոդվածներ, որոնք հասկանալու 
համար ուսանողները «ստիպված» սովորում էին խնդրին առնչվող կենսա-

բանության համապատասխան բաժինները: Ու թեև նրա մեթոդը սկզբում 
գնահատվեց գործընկերների կողմից որպես թեթևամիտ մոտեցում, բայց նրա 
ուսանողների հետագա գիտական հաջողությունները ստիպեցին վերագնա-

հատել այն: 
Հատկապես դասական գիտական հոդվածները հարմար «հիմնախնդիր-

ներ» են ԽՀՈւ-ում, քանի որ օգնում են ուսանողին գիտելիք ստանալու հենց 
սկզբնաղբյուրից, և ոչ թե դրա վերլուծությունից, մեկնաբանումից և ընդհան-

րացումից, որը ներառված է շարքային դասագրքերում (second hand ինֆոր-

մացիա, ասենք, ինչպես փորձել հասկանալ Դոստոևսկու «Ոճիր և պատիժ» 
ստեղծագործության իմաստը՝ կարդալով ռուսական գրականության դասա-

գրքում զետեղված վերլուծությունը): Դասական գիտական հոդվածներն 
արտացոլում են գիտության առաջընթացը տվյալ ոլորտում. դրանք նվիրված 
են խոշոր նվաճումներին կամ առկա հակասությունները լուծող բացահայ-

տումներին, որոնք հանգեցրել են հարացույցի տեղաշարժման: Դրանք օգնում 
են հասկանալու փաստերը իրենց պատմական համատեքստում, որը հնա-

րավորություն է տալիս հասկանալու գիտության զարգացումը ժամանա-

կային ուղղվածությամբ և կանխատեսելու հաջորդ քայլերը: «Իր անցյալը 
չիմացող ժողովուրդը չի կարող ապագա ունենալ» իմաստախոսությունը 
թերևս ճշմարիտ է և գիտության դեպքում: 

Որպես առաջադրանք տրվող դասական գիտական հոդվածների ուսում-

նասիրությունը (գործնական պարապմունքների ընթացքում կամ տանը) 
օգնում է ուսանողին՝ 

1. ձեռք բերելու գիտական հոդված կարդալու հմտություններ, հոդվա-

ծում հանդիպած նոր տերմիններին և սահմանումներին առնչվող ինֆոր-

մացիա փնտրելու գրադարանում կամ համացանցում, 
2. կատարելու ինքնուրույն եզրակացություններ (օրինակ՝ կարելի է 

առաջարկել գրել հոդվածի ամփոփագիրը), 
3. սովորելու հոդվածի հեղինակից (որը դասական հոդվածի դեպքում 

ոլորտում առաջատար և հեղիանակավոր գիտնական է), հասկանալու նրա 
շարժառիթները, գնահատելու նրա գիտափորձի կրեատիվիզմը, վերապրելու 
նրա բացահայտման հուզմունքը, նկատելու բացթողումներն ու սխալները, 

4. ընդլայնելու պատկերացումները ինֆորմացիայի արտահայտման 
ինտելեկտուալ և գեղագիտական բազմազան ձևերի մասին, այսինքն՝ ավելի 
կրթված և շրջահայաց դառնալ, 
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5. զարգացնելու բնական հետաքրքրությունը՝ ճանաչելու և ավելի խոր 
հասկանալու շրջակա աշխարհը, որը գիտության զարգացման հիմնական 
շարժառիթն է: 

Ամփոփում: Բարձրագույն կրթությանը ներկայացվող նոր պահանջները 
և մարտահրավերները պայմանավորված են արագ փոփոխվող և զարգացող 
աշխարհում նորավարտ մասնագետին ներկայացվող պահանջների բար-

դացմամբ: Այդ պահանջների բավարարմանն է ուղղված կրթության ոլոր-

տում հարացույցի փոփոխությունը դասախոսակենտրոն ուսուցումից դեպի 
ուսանողակենտրոնը: Այս նպատակով ԽՀՈւ-ի ակտիվ ուսուցման տարրերի 
ներառումը կրթական գործընթացում կօգնի բարձրացնելու ախտաֆիզիո-

լոգիայի, ինչպես նաև բարձրագույն բժշկական կրթության մաս կազմող այլ 
առարկաների դասավանդման արդյունավետությունը՝ որակյալ մասնա-

գետներ պատրաստելու առումով: 
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УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТА, ПУТИ ЕЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
 

А.С. ТЕР-МАРКОСЯН 
ЕГМУ, Учебно-методическое управление 
 

 
 

Современный период жизни общества характеризуется изменениями, затрагиваю-
щими все сферы жизнедеятельности человека. Вместе с тем, увеличивающийся объем 
информации, смена ценностных ориентаций предполагает серьезные изменения в 
системе высшего профессионального образования, включая подготовку будущих врачей. 
В связи с этим,  актуальным представляется учебно-исследовательская работа студента 
(УИРС), которая должна быть неотъемлемой частью учебного процесса и способствовать 
развитию и формированию профессиональных навыков будущего специалиста. В статье 
дается сравнительная характеристика УИРС и научно-исследовательской работы 
студента. Предлагаются пути реализации УИРС для студентов младших и старших 
курсов. Проводится бенчмаркинг с университетами стран СНГ, а также европы и США.  
 

STUDENT EDUCATIONAL-RESEARCH WORK, WAYS OF ITS REALIZATION 

A.S.TER-MARKOSYAN 
YSMU, Educational Methodical Department 
  

 
Modern society is characterized by a period of changes affecting all the spheres of human 

activity. At the same time, the increased volume of information and the changes of valuable 
orientations suggest serious alteration in the system of higher education, including the training 
of future doctors. In this regard the student educational-research work (SERW) is topical, which 
should be a part of the learning process and contribute to the development and formation of 
professional skills of the future specialist. The article gives a comparative description of SERW 
and students’ research. The ways of SERW realization for junior and senior  students  are 
offered. The benchmarking was conducted with universities of the CIS as well as Europe and 
the United States.  
 
 
Բանալի բառեր՝ ուսանողի ուսումնահետազոտական աշխատանք, ուսանողի գի-
տահետազոտական աշխատանք, ուսանողի ուսումնահետազոտական աշխատանքի 
կազմակերպման միջոցները, բենչմարկինգ 
 

Ժամանակակից հասարակությունը բնութագրվում է շատ արագ ընթացող 
փոփոխություններով, որոնք առկա են բոլոր ոլորտներում: Սոցիալ-տնտե-

սական բարեփոխումների, հասարակության մեջ արժեքային կողմնորոշում-
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ների, տեղեկատվության աճող ծավալի պայմաններում առաջին հերթին 
բարձրագույն կրթության համակարգում ապագա լուրջ մասնագետներ 
պատրաստելու պահանջ է առաջանում: Օգտագործելով մտավոր ստեղծա-

գործական ներուժը՝ այսօր, առավել քան երբևէ մատչելի է դարձել այն 
տեղեկատվությունը, որը հնարավորություն կտա գնահատելու կրթության 
վերջնարդյունքները: 

Բոլոնիայի գործընթացի նյութերի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ 
բարձրագույն կրթությունը պետք է դառնա ավելի մրցունակ ու ժամանակա-

կից, և այն գիտելիքը, որը ձեռք է բերվել նախկինում, կարող է ժամանակա-

վրեպ լինել: Ուստի մասնագետը պետք է աշխատի իր վրա, ամբողջ կյանքում 
զբաղվի ինքնակրթությամբ, և դրա հմտությունների ձեռքբերումը պետք է 
սկսել դեռ ուսանողական տարիներից: Անհրաժեշտ է զարգացնել ուսանող-

ների ստեղծագործական մտածողությունը, հետազոտական հմտությունները, 
առանց որի դժվար է պատկերացնել շարունակական կրթությունը, ինչպես 
նաև բավարարել աշխատաշուկայի պահանջները: 

Այս առումով ժամանակակից մասնագետը պետք է ունենա ոչ միայն 
անհրաժեշտ, հիմնարար և մասնագիտական գիտելիքներ, այլև գործնական 
խնդիրների ստեղծագործական լուծման կոնկրետ հմտություններ՝ անընդ-

հատ բարելավելով գործնական և տեսական ունակությունները և դրանք 
հարմարեցնելով արագ փոփոխվող պայմաններին: Եվ պատահական չէ, որ 
տարբեր երկրներում ուսանողների հետազոտական աշխատանքը արտացոլ-

ված է պետական կրթական չափորոշիչներում, և բարձրագույն կրթության 
մասնագետ-մոդելի անբաժանելի մասն է: Այդ առումով ուսանողը գիտելիք-

ներ ձեռք բերող պասիվ սուբյեկտից պետք է փոխակերպվի ակտիվ գործող 
սուբյեկտի: Սակայն մինչ օրս այդ բնագավառը դեռ չի ձևավորվել, և տարի-

ների փորձը ցույց է տալիս, որ ուսումնական հաստատություններում ուսա-

նողների ուսումնահետազոտական աշխատանքը՝ որպես բարձրագույն 
կրթության բաղադրիչ, լավագույնս չի կազմակերպվում: Հավանաբար դրա 
պատճառն այն է, որ բուհերում բավարար միջոցներ չեն ստեղծվել այդ գոր-

ծունեությունը պահպանելու և զարգացնելու համար: Խնդրի կարևորությունը 
հետազոտական կարողությունների ձևավորելն է՝ սովորեցնել ուսանողին 
տիրապետելու այնպիսի միջոցների, ինչպիսիք են վերլուծությունը, սինթեզը, 
աբստրակցիան, ֆորմալացումը: Դա պետք է իրականացվի մի ամբողջական 
համակարգ ստեղծելու միջոցով, որը կներառի ուսուցման նկատմամբ 
ստեղծագործական, գիտական և տեխնոլոգիական մոտեցումները: Այսինքն՝ 
այն պետք է լինի ուսումնական և գիտական գործընթացների օրգանական 
միասնություն: 

Տվյալ աշխատանքի նպատակն է պարզաբանել ուսանողների ուսում-

նահետազոտական աշխատանքի էությունը, դրա կազմակերպման ուղիները 
և գործիքները: Խոսքը մի ամբողջ համակարգի ձևավորման մասին է: Հարց է 
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առաջանում. ինչպե՞ս ստեղծել այդ համակարգը: Ուսումնասիրելով ռուսա-

կան և եվրոպական, ինչպես նաև ամերիկյան որոշ համալսարանների փոր-

ձը՝ գալիս ենք այն եզրակացության, որ ուսանողի հետազոտական աշխա-

տանքը կազմում է ուսումնական գործընթացի բաղկացուցիչ մասը և յուրա-

քանչյուր կիսամյակում դրան տրամադրվում է ոչ պակաս, քան 30 ժամ: 
Նախ պետք է հասկանալ, թե ինչ է ուսանողի ուսումնահետազոտական 

աշխատանքը (ՈւՈւՀԱ): Ավանդաբար ընդունված է «ուսանողի գիտահե-

տազոտական աշխատանք» (ՈւԳՀԱ) հասկացողությունը, որը նույնակա-

նացվում է ուսանողներին ամբիոնների գիտական աշխատանքներում ներ-

գրավմամբ, ինչպես նաև կոնֆերանսներում, սեմինարներում, գիտական 
խմբակներում մասնակցությամբ [5]: Սակայն դա նույնը չէ, և պետք է տարբե-

րել ՈւՈւՀԱ-ն ՈւԳՀԱ-ից: ՈւՈւՀԱ-ն առաջին հերթին իրականացվում է 
ուսումնական գործընթացում, երկրորդ՝ սովորաբար դրա արդյունքում նոր 
փաստեր չեն բացահայտվում (սակայն դա չի բացառվում), զուտ ուսուցանող 
բնույթ ունի: Ինչպես նշվեց, ՈւՈւՀԱ-ն պետք է ընդգրկվի ուսումնական 
պլաններում և կազմի ոչ պակաս, քան 30 ժամ: Ի տարբերություն նախորդի՝ 
ՈւԳՀԱ-ն առանձնացվում է ուսումնական գործընթացից, այն ավելի շուտ 
գիտական, քան ուսուցողական բնույթ ունի և ուղղված է նոր փաստեր հայտ-

նաբերելուն: Որոշ մասնագետներ էլ [3] նշում են, որ ՈւՈւՀԱ-ն ավելի լայն և 
բազմակողմանի հասկացողություն է և ընդգրկում է՝  

1. ուսանողի՝ կուրսից կուրս գիտահետազոտական աշխատանքի 
նկատմամբ հատկությունների, հմտությունների ձևավորման գործըն-

թացը, 
2. ձևավորման մեթոդաբանությունը, միջոցները, 
3. ձևավորողի և ձևավորվողի փոխկապակցությունը, 
4. տվյալ գործընթացի արդյունավետությունը, որը գնահատվում է՝ 

 ուսանողների՝ հետազոտական աշխատանքում զանգվածային 
ընդգրկմամբ, 
 ուսանողի ստեղծագործական հմտությունների ձևավորման վրա 

ՈւՈՒՀԱ-ի ազդեցության արդյունավետությամբ, 
 գիտության մեջ ուսանողների ներդրման արդյունավետությունը: 
Ճիշտ կազմակերպված ՈւՈՒՀԱ-ն հնարավորություն է տալիս ապահո-

վելու այնպիսի որակների ստեղծումը, ինչպիսիք են կրթական՝ տեսական 
(գիտական փաստեր) և գործնական (ուսումնասիրության մեթոդներ) գիտե-

լիքների յուրացումը, կազմակերպչական-կողմնորոշման՝ գիտական գրակա-

նության վերլուծության, գործունեության կազմակերպման և պլանավորման 
հմտությունների ձեռքբերումը, տեղեկատվության մշակման մեթոդների 
ընտրությունը, մոտիվացիոն՝ գիտության մեջ խորանալու ձգտումը, ինքնա-

զարգացման և ինքնակրթության անհրաժեշտությունը, զարգացնող՝ քննա-

դատական, ստեղծագործական մտածելակերպի զարգացումը, սովորական և 
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արտակարգ պայմաններում գործելու ունակությունը, սեփական կարծիքի 
պաշպանումը, դաստիարակչական՝ ադեկվատ ինքնագնահատման, պա-

տասխանատվության, նպատակաուղղվածության, դժվարությունները հաղ-

թահարելու, պրոֆեսիոնալ էթիկայի ձևավորումը, լավագույն կադրերի 
ստեղծումը, որոնք հետագայում կարող են ընդգրկվել ուսումնական, 
գիտական և կլինիկական գործընթացներում [3]: 

ՈւՈւՀԱ-ի արդյունավետության որոշիչը նրա կազմակերպումն ու կա-

ռավարումն է: Դրա կազմակերպման կարևորագույն սկզբունքը ուսումնա-

կան և գիտական գործընթացների օրգանական միասնության ստեղծումն է և 
դրա հիման վրա մասնագետների որակի բարձրացումը: ՈւՈւՀԱ-ի իրակա-

նացման ուղիներն են՝ դասախոսությունների, զեկուցումների, սեմինարների 
անցկացումը ուսանողի կողմից, ուսանողի ներգրավումը գիտական աշխա-

տանքում (ընդգրկում ռեֆերատների, հոդվածների աշխատանքներում, օլիմ-

պիադաների, կոնֆերանսների կազմակերպում, մասնակցություն գիտական 
նախագծերին), ուսանողների հետ բանավեճերի կազմակերպումը, տարբեր 
նախագծերում ընդգրկումը, որոնք նպաստում են ուսանողների արդյունա-

վետ մտածելակերպի զարգացմանը, ինքնուրույնության ձեռքբերմանը, նոր 
գաղափարներ առաջադրելուն: 

Եթե ՈւՈւՀԱ-ն անմիջականորեն պայմանավորված է ուսումնական գոր-

ծընթացով, ապա ցածր կուրսերում կարելի է առաջարկել, որ գործնական 
պարապմունքների ծրագրի սահմաններում տրվեն որոշակի առաջադրանք-

ներ, սխեմաների կազմում, խնդիրներ՝ ուսանողի կողմից ինքնուրույն հաղ-

թահարելու համար: ՈւՈւՀԱ–ի կազմակերպման ուղիներից է նաև «պրոբ-

լեմային» խմբակի ստեղծումը, որտեղ ուսանողական մի ամբողջ խումբ 
կաշխատի մի խնդրի շուրջ, որը կապահովի թիմային աշխատանքը: Եվ դա 
կտարբերվի սովորական գիտական խմբակից, որտեղ ամեն մի ուսանող 
առանձին թեմայի շուրջ է աշխատում: «Պրոբլեմային» խմբակը ղեկավար-

վելու է դասախոսի կողմից, և կարծում ենք՝ դա պետք է ընդգրկվի նրա 
ուսումնական ծանրաբեռնվածության մեջ:  

Բարձր կուրսերի ուսանողների համար մեր համալսարանում հիանալի 
հնարավորություն է ստեղծված. դա սիմուլյացիոն կենտրոնն է, որը հնարա-

վորություն է տալիս ուսանողին կատարելագործվելու կլինիկական հետազո-

տական աշխատանքում: Կարևորվում է հիվանդության պատմությունների 
ձևակերպումը, առաջնային համախտանիշի վրա ուշադրության սևեռումը, 
ախտորոշման թույլ և ուժեղ կողմերի բացահայտումը, ախտաբանական 
հիմնավորման և դրա հիման վրա բուժման նպատակով դեղերի նշանակու-

մը: Բարձր կուրսերի համար կարևորում ենք հիվանդասենյակում կատար-

վող և դրանից բխող աշխատանքը: Համայցից հետո հաշվետվության կազմու-

մը, որը պարտադիր պետք է ներառի ախտորոշման և բուժման հետ կապված 
ալգորիթմներ, ախտանատոմիական ուղղվածությամբ կոնֆերանսներին 
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մասնակցություն, նոր դեղերի փորձարկմանը, կլինիկական հետազոտութ-

յուններին մասնակցություն, առողջապահական կազմակերպությունների 
հաշվետվությունների վերլուծություն, վիճակագրական վերլուծություն, ստո-

մատոլոգիայում միևնույն նպատակի համար կիրառվող տարբեր մեթոդների 
համադրում, դրանց առավելությունների վերհանում [3]: Այսինքն՝ այստեղ 
ներառված են բժշկական համալսարանի բոլոր ֆակուլտետները՝ ընդհանուր 
բժկության, ստոմատոլոգիական, դեղագիտական, հանրային առողջության: 
Ամփոփելով կարելի է ասել, որ այս աշխատանքը իմացության առումով հե-

տազոտական է, իսկ գործառութային առումով՝ ուսումնական: Համաձայն 
որոշ մասնագետների [4]՝ ուղիներից մեկը, այսպես կոչված, «պորտֆոլիո» 
համակարգի մշակումն է, մի համակարգ, որը հնարավորություն է տալիս 
իրականացնելու սեփական զարգացման ինքնագնահատումը, զարգացնելու 
տեսական և գործնական տեղեկատվության ինքնուրույն մշակման հմտութ-

յունները, ինքնուրույն գտնելու լուծման ուղիները և կարողանալու ձեռք 
բերած գիտելիքները հետագայում օգտագործել: Կարելի է նաև դիմել, այս-

պես կոչված, «գործնական խաղին», որի դեպքում ուսանողը իրեն առաջարկ-

ված իրավիճակային խնդրին պետք է կարողանա պատասխանել: Դրան 
կարելի է նախօրոք պատրաստվել դասագրքերով, լրացուցիչ գրականություն 
ուսումնասիրելով, համացանցի միջոցով և այլն: «Գործնական խաղին» պետք 
է մասնակցի ուսանողական խումբը՝ կատարելով «բժիշկ», «հիվանդ», 
«ռենտգենաբան», «բժիշկ-լաբորանտ» և այլ դերերը: Այդօրինակ գործնական 
խաղը կարևորվում է, օրինակ, տարբերակված ախտորոշում կատարելու 
համար: Որոշ հեղինակների կարծիքով ՈւՈւՀԱ-ի տարատեսակ է ուսանողի 
ինքնուրույն աշխատանքը, որը կարող է կազմել մինչև 60% [1,2]. ՈւԻԱ–ի 
հիմնական նպատակը՝ ուսումնական ծրագրի ամբողջ ծավալի յուրացումն ու 
մասնագիտական ինքնուրույն արդյունավետ գործունեության հմտութ-

յունների մշակումն է: 
Սրանով հանդերձ՝ չի բացառվում նաև զուտ գիտահետազոտական 

աշխատանքը: Որոշ երկրներում գործում են հատուկ ծրագրեր, օրինակ, 
“Vanderbilt Research Mentor Development program”-ը, որը նախատեսում է 
ուսանողական հետազոտական հատուկ ծրագրեր ամառային ամիսներին, 
նույնիսկ այլ երկրներ մեկնելու պայմանով: Ժամանակին մեր ուսանողները 
ևս մասնակցել են այդ ծրագրերին, օրինակ՝ Կարդիֆում (Անգլիա), Մյունխե-

նում (Գերմանիա): Շվեդիայում Կարոլինսկա բժշկական ինստիտուտում 
գործում է “Amgen Scholars Europe Program” –ը, որը նախատեսում է հատուկ 
գումարներ` 8 շաբաթ տևողությամբ հետազոտություն կատարելու նպատա-

կով: Դա սովորաբար իրականացվում է ամռանը, սկսվում է ներածական 
կուրսով՝ դասախոսություններով: Մասնակցել կարող են Եվրոպայի տարբեր 
համալսարանների ուսանողները: Ծրագիրն ավարտվում է ուսանողների 
ստենդային և բանավոր զեկուցումներով, այնուհետև սեպտեմբերի կեսին 
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ուսանողները հնարավորություն են ունենում մասնակցելու Քեմբրիջի հա-

մալսարանում եռօրյա սիմպոզիումին եվրոպական բոլոր երկրներից 
ընտրված և այդ ծրագրում ընդգրկված ուսանողների մասնակցությամբ, իսկ 
կարգախոսն է «Վաղվա գիտությունը կատարում է այսօրվա ուսանողը»:  

ԱՄՆ-ի որոշ բժշկական համալսարանների և քոլեջների ուսանողական 
հետազոտական աշխատանքների թեմաները ընդգրկված են համալսարա-

նական կայքերում՝ ներառելով ուսանողների ազգանունները: Ուսանողին 
յուրաքանչյուր կիսամյակում տրվում է 18 լրացուցիչ կրեդիտ հետազոտա-

կան աշխատանքի համար, որը կարելի է կիրառել նաև մեր համալսա-

րանում: 
 Այսպիսով, ապագա մասնագետ պատրաստելու համար չափազանց 

կարևոր է դեռևս ուսանողական տարիներից զարգացնել գործնական և 
ստեղծագործական աշխատանքի հմտություններ՝ միևնույն ժամանակ ստեղ-

ծելով որոշակի մոտիվացիա, խրախուսելու հնարավորություններ, որոնք և 
նշված գործընթացի լավագույն գրավականն են: 
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РОЛЬ И МЕСТО КАФЕДРЫ ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ И 
ОПЕРАТИВНОЙ ХИРУРГИИ В СИСТЕМЕ МЕДИЦИНСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

С.Л. Ордуян, Г.Ф. Аветисян, А.Л. Минасян, Н.А. Торосян,  
Т.М. Бантикян, М.В. Казарян 
ЕГМУ, Кафедра топографической анатомии и оперативной хирургии 
 

На основании исторических данных, в статье представлены вопросы о необходимости 
преподавания “Оперативной хирургии и топографической анатомии” как единой 
дисциплины. 

Отражены традиционные и учебно-методические подходы к преподаванию, а так же 
показано значение выполнения некотрых практических навыков, которые необходимо 
освоить начинающему хирургу. 

Рассмотрена и сформулирована целеустремленная направленность работ на трупах и 
экспериментальных животных. 

Таким образом, статья показывает необходимость, как всестороннего обучения 
студентов путем сочетания традиционных методов  с современными технологиями, так и 
многокомпонентная проверка теоретических и практических знаний студентов. 

 
THE ROLE OF THE DEPARTMENT OF TOPOGRAPHICAL ANATOMY AND 
OPERATIVE SURGERY IN THE MEDICAL EDUCATION  

S.L. Orduyan, G.F. Avetisyan, A.L. Minasyan, N.H. Torosyan,   
T.M. Bantikyan, M.V. Ghazaryan 
YSMU, Department of Topographical Anatomy and Operative Surgery 
 

Basing on historical data the issues on necessity of teaching  “Operative Surgery and 
Topographic Anatomy” as a united discipline has been presented in the article. Traditional and 
methodical approaches to teaching have been reflected and the significance of some practical 
skills mastering necessary for young surgeons has been mentioned in the present paper. 
Purposeful work on cadavers and experimental animals has been described and formulated. 

Thus, the article shows the necessity of both students complex training by means of 
traditional methods in combination with modern technology and multi-component evaluation of 
students’   theoretical and practical knowledge. 
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Բանալի բառեր՝ դասավանդում, փորձարարական վիրասրահ, ուսումնա-
մեթոդական աշխատանք 
 

Ներկայումս ակնհայտ է դարձել, որ բժշկական գիտության զարգացումը 

չափազանց մեծ դեր է կատարում բնակչության առողջության պահպանման 

և բարելավման հարցում, ինչպես նաև լինելով մեկ ամբողջական համակարգ՝ 

էական ազդեցություն է ցուցաբերում հիվանդի կյանքի տարբեր ուղիների 

վրա: 

Նկատի ունենալով քաղաքացիների առողջության պահպանման վերա-

բերյալ խնդիրները և բժշկական օգնության անկապտելի սահմանադրական 

օրենքների կատարումը՝ անհրաժեշտ է բարձրացնել մասնագետներ պատ-

րաստելու որակը, որը պետք է համապատասխանի առողջապահական հա-

մակարգի այժմեական պահանջներին: 

Բժշկական անձնակազմի պատրաստումը երկրի առողջապահության 

կարևոր առաջնահերթ խնդիրն է [3]: 

Բժիշկ պատրաստելու դժվար և բազմաստիճան գործընթացում բժշկա-

կան գիտելիքների յուրացմանը համատեղ մեծ նշանակություն ունի դեռևս 

ուսանողական տարիներից սկսած կլինիկական մտածողության մշակումը՝ 

հիմնված տեսական գիտելիքների և կլինիկայի պահանջների օրգանական 

զուգակցման վրա: 

Այդ գործընթացի հիմքը դրվում է և հիմնական սկզբունքները ներառված 

են օպերատիվ վիրաբուժություն և տեղագրական անատոմիայի ամբիոնում, 

քանի որ այստեղ է առաջին անգամ ցուցադրվում կապը անատոմիական 

կառուցվածքի կամ անատոմիական կառուցվածքների համալիրի և հիվան-

դությունների ախտանիշների կամ համախտանիշների միջև, որոնք պայմա-

նավորված են այդ կառուցվածքի փոփոխությամբ և փոխադարձ ազդե-

ցություն ունեն միմյանց վրա [7]: 

Տվյալ ամբիոնը կրթում է լիարժեք, ժամանակակից «մտքի թռիչքով» 

ցանկացած ոլորտի բժիշկ-կլինիցիստների, հատկապես վիրաբույժների 

[10,14,1,9]: 

Դեռևս XIXդ. ռազմադաշտային վիրաբուժության հիմնադիր Ն.Ի. Պիրո-

գովը, վերլուծելով բարձրագույն բժշկական կրթական համակարգը, եզրա-

կացրեց, որ վերջինս պետք է ամբողջապես վերակառուցվի՝ առավել մեծ 

ուշադրություն դարձնելով տեսության (թեորիայի) և կլինիկայի հիմնահար-

ցերի համատեղ դասավանդմանը: Նա վճռականորեն փոխեց առկա կարգը՝ 

միացնելով նորմալ անատոմիա ամբիոնում դասավանդվող տեղագրական 

անատոմիա ու վիրաբուժական ամբիոններում՝ օպերատիվ վիրաբուժություն 

առարկանները, ստեղծելով մեկ ամբողջական առարկա, ու նախաձեռնեց 

նաև 1865թ. Սանկտ-Պետերպուրգի բժշկա-վիրաբուժական ակադեմիայում 

առաջին ամբիոնի հիմնադրումը, որը կազմված էր անատոմիական և փոր-

ձարարական բաժանմունքներից:  
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1846թ. հիմնադրված անատոմիայի ինստիտուտը ունկնդրին հնարավո-

րություն տվեց ուսուցանելու անատոմիան (ֆիզիոլոգիական, վիրաբուժա-

կան, համեմատական, փորձարարական) նաև գործնականորեն: Դեռևս այն 

ժամանակ առկա էր այն գաղափարը, որ անատոմիան և վիրաբուժությունը 

ուսուցանելու համար անհրաժեշտ է ակնառու դիտարկում, որը պետք է 

առաջնային լինի, իսկ գործնական հմտությունների համար անհրաժեշտ են 

բուն հյուսվածքներ:  

Արդեն 140 տարի է, ինչ (նրա կողմից առաջարկված) «Օպերատիվ վիրա-

բուժություն» և «Տեղագրական անատոմիա» առարկաները մնում են ան-

փոփոխ՝ որպես անբաժանելի ու միասնական: Առարկան դասավանդելու 

դրույթներն են. 

 Վիրաբուժական անատոմիայի ամբիոնը պետք է ղեկավարի ոչ թե 

անատոմիայի, այլ վիրաբուժության պրոֆեսորը:  

 Վիրաբույժը պետք է լավագույնս տիրապետի անատոմիայի գիտելիք-

ներին: 

 Վիրաբույժը պետք է զբաղվի անատոմիայով, բայց ոչ թե որպես 

անատոմ... Միայն պրակտիկ բժիշկի ձեռքերում կիրառական անատոմիան 

կարող է ուսանելի լինել ունկնդրի համար: 

 Ոչինչ չի կարող ուսանողների շրջանում այնպես նպաստել բժշկական 

և վիրաբուժական տեղեկությունների տարածմանը, ինչպես դասավանդման 

կիրառական ուղղվածությունը: 

Վերջինիս հիմնադրած դրույթները պետք է խորացնել ու զարգացնել՝ 

ձեռք բերված ժամանակակից գիտելիքներին համապատասխան [2,4,9,10]: 

Պատմական ակնարկից հետևում է, որ անցյալում են մնացել նաև «Օպե-

րատիվ վիրաբուժություն և տեղագրական անատոմիա» առարկայի և՛ որպես 

մեկ առարկա դասավանդելու, և՛ ամբիոնի տարանջատման անհաջող փոր-

ձերը [9]: 

Հետևելով փաստերին կարելի է հաստատել, որ ցանկացած փոփոխութ-

յուն պետք է սահմանափակվի նյութատեխնիկական բազայով՝ ամբողջապես 

պահպանելով որպես միասնական առարկա դասավանդելու լիովին 

արդարացված սկզբունքը՝ լրացնելով վիրաբուժական ամբիոնների շարքը: 

Դա կարևոր սկզբունք է, որի անհիմն խախտումը մեկ քայլ հետ կնշանակի 

բարձրագույն բժշկական կրթության համակարգում [6]: 

Այդ փաստը առավել մեծ նշանակություն է ձեռք բերում՝ կապված գիտա-

տեխնիկական առաջադիմության (պրոգրեսի) հետ, երբ շատ կլինիցիստներ 

հիմնվելով օբյեկտիվ, գործիքային, ապարատային հետազոտությունների 

ստանդարտ արդյունքների վրա, «աչքաթող են անում» բազմաթիվ անհա-

տական և տարբերակային առանձնահատկություններ, որոնք չեն կարող 

իրենց խստությամբ համապատասխանել նորմաներին: Վերջինիս հետևում 

է, որ յուրաքանչյուր շրջանի ուսումնասիրում հնարավորություն է տալիս 



ԲԲԱԱՐՐՁՁՐՐԱԱԳԳՈՈՒՒՅՅՆՆ  ԲԲԺԺՇՇԿԿԱԱԿԿԱԱՆՆ  ԿԿՐՐԹԹՈՈՒՒԹԹՅՅՈՈՒՒՆՆԸԸ..ՆՆԵԵՐՐԿԿԱԱՆՆ  ԵԵՎՎ  ԱԱՊՊԱԱԳԳԱԱՆՆ 

223 
 

հասկանալու կլինիկական դրսևորումների պայմանավորվածությունը՝ ելնե-

լով անատոմիական գոյությունների և օրգանների փոխդասավորվածու-

թյունից, կառուցվածքի ու անհատական առանձնահատկություններից, 

ինչպես նաև տարբերակային դրսևորումներից:  

Առարկայի ուսումնասիրման և անհետաձգելի օպերատիվ վիրաբուժութ-

յան ունակությունների յուրացման հետ մեկտեղ ապագա բժիշկը ամբիոնում 

ստանում է ժամանակակից, սկզբունքորեն կարևոր տեղեկություններ, որոնք 

անհրաժեշտ են նրան ապագայում ընտրած նեղ մասնագիտության համար:  

Օպերատիվ վիրաբուժություն և տեղագրական անատոմիայի ամբիոնը 

երկարատև, նպատակասլաց աշխատանքի շնորհիվ միշտ օրրան է եղել 

բարձրագույն բժշկական դպրոցի ու պրակտիկ առողջապահության համար, 

որտեղ վերլուծելու հմտությունը, համադրումը, ձեռք բերվածի ստեղծագոր-

ծական ըմբռնումը, ինչպես նաև փնտրումը, փորձառությունը ու ռացիոնալ, 

երբեմն ոչ ստանդարտ որոշումների կայացումը սերմանվում են ուսանող-

ների մեջ ուսուցման տարիների ընթացքում, և դա է ապագա տրամաբանող, 

ստեղծագործական մոտեցմամբ մասնագետի երաշխիքը: Դա նշանակում է 

առողջապահության դինամիկ առաջադիմական զարգացում, որի շրջանակ-

ներում «ստանդարտները» չեն շղթայում, այլ հեշտացնում են ստեղծա-

գործական, բազմակողմանի զարգացման մասնագետի աշխատանքը [1]: 

Շարունակելով պատմական ուղին՝ անդրադարձ կատարենք 1925թ. 

Երևանի պետական բժշկական ինստիտուտին, որտեղ առաջին անգամ 

հիմնադրվեց օպերատիվ վիրաբուժություն և տեղագրական անատոմիայի 

ամբիոնը: Բացումից մինչ օրս ամբիոնը եղել է վիրաբուժական կադրերի 

դարբնոց, որի ղեկավարները եղել են ականավոր վիրաբույժներ, որոնք, 

հերթափոխելով միմյանց, մեծ հետք են թողել բարձրագույն բժշկական 

կրթության ոլորտում. 1925-1928թթ. ամբիոնը ղեկավարել է Հ.Գ. Միրզա-

Ավագյանը, 1928-1930թթ.`Ռ.Հ. Յոլյան, 1930-1960թթ.` Ք.Հ. Պետրոսյանը, 1960-

1984թթ.՝ Ա. Ջ. Ճաղարյան: 

Ամբիոնը երկարատև աշխատանքային գործունեության ընթացքում 

փորձարարական բազա է եղել, որտեղ մշակվել են վիրաբուժական նոր 

տեխնոլոգիաներ և հետագայում ներդրվել կլինիկական պրակտիկա: Վերջին 

20 տարիների ընթացքում ամբիոնում գործող Հայաստանի միակ ուսումնա-

փորձարարական վիրասրահը դարձել է ուսումնական գործընթացի 

անբաժանելի մասը, որտեղ ուսանողները իրենց ղեկավարների օգնությամբ 

վիրահատություններ են կատարում:  

Տարիների փորձը ցույց է տվել բժշկական կրթության համակարգում 

ամբիոնի դերի ու տեղի նշանակությունը, ցանկացած ոլորտի բժիշկ-կլինի-

ցիստների, հատկապես վիրաբույժների պատրաստման գործընթացում, որը 

մեծ է, բազմակողմանի և հիմնավորված [10]: 
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Հաշվի առնելով բարձրագույն բժշկական համակարգում կրթության 

զարգացման ժամանակակից միտումները, ներկայացնելով ամբիոնը՝ մենք 

ևս հետաքրքրված ենք բժշկի՝ որպես անձի և որպես XXI դարի պրոֆեսիո-

նալի ձևավորման գործընթացի կատարելագործման հարցերով:  

Բժշկական բնագավառում ու հատկապես վիրաբուժության մեջ կատար-

վող արմատական փոփոխությունները բավականաչափ հաճախ կիրառվող 

կենսական վիզուալ եղանակների (ՇՏ, ՄՌՏ, ՈւՁՀ), սկզբունքորեն նոր 

վիրահատման տեխնոլոգիաների արմատավորման հետևանք են: Հետևաբար 

մեծ նշանակություն է դարձվում օպերատիվ վիրաբուժություն և տեղագ-

րական անատոմիայի մեթոդապես հիմնավորված դասավանդման կազմա-

կերպմանը, որի իրականացման համար ապրոբացված, հիմնավորված 

դիդակտիկ մոտեցումներին համատեղ ամբիոնի պրոֆեսորա-դասախո-

սական կազմը նախատեսում է նոր փոխկապակցաված մանկավարժական 

գործելաձևերի լայն ուղղվածություն: Դրանք մշտապես իրականացվող 

ուսումնամեթոդական աշխատանքի անբաժանելի բաղադրիչներն են, որոնք 

առաջնակարգ նշանակություն ունեն ուսանողների ճանաչողական գործու-

նեության լավացման հարցում՝ արտացոլելով մատուցվող ուսումնական 

առարկայի յուրահատկությունը բազմակողմանի մեթոդական նյութերի 

մշակված համակարգին համատեղ: Դրանք նպաստում են ոչ միայն ուսում-

նական նյութի լավ ընկալմանը, այլև ձևավորում են կլինիկական մտածելա-

կերպ ինչպես գործնական դասընթացների, այնպես էլ փորձարարական կեն-

դանու վրա կատարվող վիրահատությունների ժամանակ: Դրանք նաև պայ-

մաններ են ստեղծվում վիրաբուժական կլինիկաներ հաճախելու, որտեղ 

հնարավորություն է տրվում ուսումնասիրելու մարդու կլինիկական անատո-

միան և կատարվող վիրահատությունների ընթացքում վիրաբուժական 

անատոմիան՝ ուսանողներին ցուցադրելով ռացիոնալ վիրաբուժական մուտ-

քերը, եղանակները և վիրաբուժական միջամտությունների հիմնական փու-

լերը [5]: 

Օպերատիվ վիրաբուժություն և տեղագրական անատոմիայի ամբիոնում 

մեծ նշանակություն ունի դասընթացների անցկացման կառուցվածքը, որ-

պեսզի հնարավոր լինի կիրառել ուսումնական գործընթացի հսկողության 

բոլոր ֆունկցիաները (ուսուցանող, դաստիարակող, շտկող, խթանող, հե-

տադարձ կապ) [4]: 

Ուսումնական գործընթացը դասախոսի և ուսանողի համատեղ գործու-

նեությունն է: Այն նպատակասլաց, նախօրորք պլանավորված հաղորդա-

կցության միջոց է, որի նպատակը ուսանողներին կրթելը, դաստիարակելն է, 

զարգացման հիմնահարցերի ներդրումը, ինչպես նաև գործնական հմտութ-

յունների, ունակությունների և գիտելիքների ձևավորումը: 
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Ուսումնական գործընթացը ցանկացած առարկայի դեպքում բաղկացած 

է երկու իրար սերտորեն կապված մասերից՝ 1) դասավանդումից, 2) գիտելիք-

ների ստուգումից: 

Ընդ որում, ուսումնական գործընթացում յուրաքանչյուրի կարևորու-

թյունը համաչափ է: 

Դասավանդումը հատուկ արվեստի տեսակ է, քանի որ յուրաքանչյուր 

պարապմունք անկրկնելի է: Ուսանողների «գիտելիքների կենսակայունութ-

յան մակարդակը» պայմանավորված է դասավանդողի նյութի մատուցման 

նորագույն եղանակների տեղեկատվության աստիճանով: 

Ներկայումս լայնորեն տարածված է դասավանդման ինտերակտիվ եղա-

նակը, որի էությունը կենսական իրավիճակների մոդելավորումն է, դերային 

խաղերի կիրառումը, նյութի քննարկման ընթացքում առաջացած վիճահա-

րույց խնդիրների համատեղ լուծումը: Այս դեպքում ուսանողները առավել 

հեշտ են հասկանում, յուրացնում ու հիշում նյութը: Ուսուցման ինտերակտիվ 

եղանակները նպաստում են ուսանողների մտածողության և պրակտիկ գոր-

ծունեության ակտիվացմանը: Սակայն որքան էլ ուսուցման գործընթացում 

առաջնային են նոր ուղղությունները, այնուամենայնիվ բժշկական բուհում 

դասախոսությունը եղել և մնում է ուսուցման կարևորագույն ձևը: Դրա «եր-

կարակեցության» գաղտնիքն այն է, որ դասախոսի և ուսանողների միջև 

կենդանի շփումն անհնար է փոխարինել համացանցով ուսուցմամբ: Դասա-

խոսությունները կարող են ունենալ պրոբլեմային բնույթ (պրոբլեմային դա-

սախոսություններ, «դասախոսի կողմից բարձրաձայն մտածելը», նոր նյութի 

ներկայացումը՝ որպես իրավիճակային խնդիր, և լսարանին այդ խնդրի 

լուծման մեջ ներգրավումը): Բարձրագույն դպրոցի մանկավարժական դի-

դակտիկ հիմքերի իրականացումը մատչելիության, հերթականության, հա-

մակարգվածության հետ մեկտեղ նպաստում է տեսանելիության սկզբունքին 

[8]: 

Հաշվի առնելով կրթական ոլորտում նորարարական տեխնոլոգիաների 

հնարավորությունները (սմարթֆոներում ատլասներ, համացանցի միջոցով 

մասնագիտական գրականության մատչելիություն)՝ դասախոսը պարտադր-

վում է ինքնակատարելագործելու այդ հմտությունները, որ կարողանա քայ-

լել ժամանակի հրամայականին համընթաց: 

«Օպերատիվ վիրաբուժություն և տեղագրական անատոմիա» առարկայի 

դասավանդումը բաղկացած է երեք բաղադրիչներից՝ 

1.  տեսական գիտելիքների դասավանդում՝ աշխատանք մասնագիտական 

գրականությամբ և այդ աշխատանքի վերլուծություն, 

2. աշխատանք դիտակտիկ նյութերով՝ պաստառ, մուլյաժ, ատլաս, 3 D ծրա-

գիր, 

3. գործնական հմտությունների դասավանդում մուլյաժներով, ինչպես նաև 

փորձարարական վիրասրահում կենդանու վրա: 
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Ընդ որում, գիտելիքների ստուգումը պետք է համապատասխանի այդ 

գիտելիքների դասավանդման երեք բաղադրիչներին՝ 1) տեսական գիտելիք-

ների ստուգմանը, 2) դիդակտիկ նյութերով աշխատանքի ստուգմանը,  

3) գործնական հմտությունների ստուգմանը: 

Տվյալ դեպքում ուսումնական գործընթացի ժամանակ զարգանում է 

ուսանողի հետազոտական միտքը, որի առկայությունը բժշկին հնարավորու-

թյուն է տալիս անընդհատ թարմացնելու ու կատարելագործելու իր գիտե-

լիքների մակարդակը, բարձրացնելու որակավորումը, գրագետ կողմնորոշ-

վելու տարատեսակ տեղեկատվության մեջ, գտնելու պրոֆեսիոնալ (արհես-

տավարժ) խնդիրների ճիշտ և ռացիոնալ լուծումները՝ հետագա գործնական 

աշխատանքի համար անհրաժեշտ ունակություններ ու հմտություններ ձեռք 

բերելու նպատակով:  

Ներկայումս լայն տարածում ստացած գիտելիքների գնահատման թես-

տային տարբերակը բավականաչափ խնայում է դասախոսի ժամանակը և 

բացառում ուսանողի գնահատման սուբյեկտիվ գործոնը՝ պայմաններ ստեղ-

ծելով ուսանողի համար բավականին արագ կողմնորոշվելու ուսուցման 

ընթացքում ձեռք բերած գիտելիքների ծավալում: Ուստի նրա համատեղ 

կիրառումը ավանդույթ դարձած մեթոդների ու եղանակների հետ, որոնք 

թույլ են տալիս պատասխանը հստակեցնել օրինակներով ու փաստերով, 

տրամաբանորեն ու համոզիչ արտահայտել միտքը, ստուգել գործնական 

հմտություններին տիրապետելու ունակությունը, հնարավորություն կստեղ-

ծի լիարժեք գնահատելու ուսումնական նյութի յուրացման բոլոր ցուցանիշ-

ները:  

Բժշկական, հատկապես վիրաբուժական մտածողության առանձնա-

հատկությունն այն է, որ այն հաճախ գործում է անհետաձգելի իրավիճակ-

ներում, կարևորապես ժամանակի պակասուրդի դեպքում, ընդունած որոշ-

ման համար բարձր պատասխանատվության պայմաններում: Այդ ուսում-

նական գործընթացի հիմքը և հիմնական սկզբունքները արմատավորված են 

օպերատիվ վիրաբուժություն և տեղագրական անատոմիայի ամբիոնում: 

Ուսանողները ծանոթանում են ժամանակակից վիրահատությունների 

ցուցումների էությանը: Այն պետք է ցանկացած նեղ մասնագիտացված 

բժշկին անհրաժեշտ վիրաբուժական միջամտության հարցում ճիշտ կողմ-

նորոշվելու համար: 

Դասավանդվող վիրաբուժական միջամտությունները բաժանվել են երեք 

խմբի և դա թույլ է տվել որոշ չափով թեթևացնել ուսուցման ծրագիրը և 

առավել մեծ ուշադրություն դարձնել կենսականորեն կարևոր անհետաձգելի 

միջամտությունների վրա: 

1. Վիրահատություններ, որոնց տեխնիկային պետք է տիրապետել: 

2. Վիրահատություններ, որոնց տեխնիկան պետք է հստակ պատկերացնել: 

3. Վիրահատություններ, որոնց էության իմացությունն է հարկավոր: [1,14] 
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 Դասավանդվող վիրահատություններին զուգահեռ՝ դասավանդվող թե-

մային համապատասխան ցուցադրվում են ուսումական տեսաֆիլմեր (վիրա-

հատության փուլեր կամ ամբողջական ընթացք), որին հետևում է դրանց 

վերլուծությունը: 

Տեղագրական անատոմիայի դասավանդման հիմնական խնդիրը 

ուսանողների գիտելիքների կոնկրետացումն է կլինիկական անատոմիայում, 

որը հնարավորություն է տալիս հետագայում լուծելու կլինիկական խնդիր-

ներ, իսկ այդ խնդիրների լուծումը հնարավոր է դիակի վրա տեղագրական 

անատոմիայի ուսումնասիրմամբ, ինչպես նաև վիրաբուժական միջամտութ-

յունների կատարմամբ (դիակների և փորձարարական կենդանիների վրա): 

Այսպիսով, «Օպերատիվ վիրաբուժություն և տեղագրական անատոմիա» 

առարկան ուսանողներին հնարավորություն է տալիս ոչ միայն լսելու և տես-

նելու, այլև ինքնուրյուն փորձելու իրականացնել ստացած գիտելիքները և 

ունակությունները: Արդյունքում ձևավորվում է մեթոդական գործելաձև, որը 

ուսանողի ինքնուրույն աշխատանքի ընթացքում ստեղծում է իր առջև դրված 

խնդրին հասնելու ալգորիթմ, որն էլ հեշտացնում է «գիտելիքներ-ունա-

կություններ-հմտություններ» տրանսֆորմացիայի գործընթացը: Ընդ որում, 

բարձրագույն բժշկական կրթություն ստանալիս յուրաքանչյուր ուսանող 

պետք է կարողանա տիրապետել ընդհանուր վիրաբուժական տեխնիկայի 

գործնական հմտությունների որոշակի ծավալին, որոնցում հմտանում են 

օպերատիվ վիրաբուժություն և տեղագրական անատոմիայի ամբիոնում՝ 

վիրաբուժական գործիքների ռացիոնալ տիրապետում, մատների (ձեռքերի) և 

գործիքների օգնությամբ վերքի մակերեսին, հյուսվածքների խորքում, 

խոռոչներում վիրաբուժական հանգույցներ դնելու ունակություն, վերքի 

առաջնային վիրաբուժական մշակում, արյունահոսության դադարեցման 

եղանակների կարողություն, անհետաձգելի տրախեոստոմիա կամ կոնիկո-

տոմիա, բլոկադաներ, խոռոչների ու հոդերի պունկցիա կատարելու 

հմտություն [4, 9, 12, 13]: 

Ամբիոնի ուսումնափորձարարական վիրասրահում կենդանիների վրա 

կատարվում են վիրահատություններ՝ կիրառելով դերային խաղեր՝ վիրա-

բույժի, ասիստենտների, բուժքրոջ դերերը ստանձնելով: Ընդ որում, ուսանող-

ները հանդես են գալիս որպես ձևավորված բրիգադի խորհրդատուներ և 

ընդդիմախոսներ: Նման խաղի սկզբունքի նպատակը օպտիմալ մոդելի 

վիրաբուժական գործիքների, կենդանի հյուսվածքների ու օրգանների հետ 

վերաբերվելու եղանակների, որոշ գործնական հմտություններին տիրա-

պետելու, ինչպես նաև վիրասրահում ապագա բժշկի վարքի մշակումն է: 

Վիրասրահում աշխատանքը մեծացնում է ուսանողների պատասխա-

նատվությունը սեփական (ինքնուրույն) գործողությունների նկատմամբ, 

ուսանողը ընտելացվում է վիրաբուժական բրիգադի կազմում միասնական 

աշխատելու փոխգործունեության կանոններին, նպաստում է կենդանի հյուս-
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վածքների, իսկ հետագայում նաև հիվանդի հետ աշխատելու ընթացքում 

հարգալից վերաբերմունքի դաստիարակմանը, սերմանում բժշկական գոր-

ծունեության մարդասիրական իդեալներ [4,14]: 

Ակնհայտ է, որ տեսական գիտելիքների ձևավորման «տեսա, լսեցի, կար-

դացի» սկզբունքի միջոցով անցում է կատարվում դեպի գործնական հմտութ-

յունների ձեռքբերում՝ բազմաթիվ վարժանքների միջոցով: Իսկ անցումը 

հմտություններից դեպի գործնական ունակություններ, անհատական, 

երբեմն երկարատև աշխատանք պահանջող գործընթաց է [12]: 

Ամփոփելով փորձարարական վիրահատությունների կարևորությունը 

բարձրագույն բժշկական կրթության համակարգում՝ հիշատակենք հետևյալ 

դրույթները. 

- Անցումը դեպի վիրաբուժական կլինիկա պետք է լինի անատոմիական 

կայուն գիտելիքներով: Անատոմիական դպրոց չանցած վիրաբույժ կլինի-

ցիստը չի կարող իր կոչման բարձունքում լինել: 

- Ելնելով այն հանգամանքից, որ վիրահատվող օբյեկտը մահացած է և 

չնեղվելով ժամանակի սակավության ու կլինիկայում առկա այլ իրավի-

ճակներից, կարելի է մանրամասնությամբ կշռադատել տվյալ վիրահա-

տությունը, ցանկության դեպքում այն ձևափոխել, անատոմիական տեսա-

կետից ամբողջությամբ հետազոտել վիրահատական դաշտը, մի խոսքով, 

գիտական տեսակետից օբյեկտը օգտագործել այնպես, ինչպես դա չի 

կարելի անել հիվանդի վրա [10]: 

Տարեցտարի դժվարանում է «Օպերատիվ վիրաբուժություն և տեղագ-

րական անատոմիա» առարկայի դասավանդումը դիակային նյութի (հատ-

կապես չհերձած) բացակայության, ինչպես նաև կենդանիների տարբեր 

«բարեգործական» «պաշտպանների» կողմից ուսումնական և փորձարական 

վիրահատությունները արգելելու հետևանքով [9] : 

 Իրականում էթիկական ու իրավունքային խնդիրները կարող են լուծված 

լինել աշխատանքի ճիշտ կազմակերպման դեպքում: 

Հարկ է լինում հանրամատչելիորեն բացատրել ապագա բժշկին, հատ-

կապես վիրաբույժին, դիակային նյութի և փորձարարական կենդանիների 

վրա աշխատելու ուսուցման անհրաժեշտությունը, որպեսզի նա դիպլոմ 

ստանալուց հետո չփորձարկի հիվանդ մարդուն:  

Այսպիսով, օպերատիվ վիրաբուժություն և տեղագրական անատոմիայի 

ամբիոնը բժիշկ պատրաստելիս տեսական և կլինիկական առարկաների 

միջև միջանկյալ, անհրաժեշտ կապող օղակ է [9,10,12,15]: 

Ուշագրավ է, որ օպերատիվ վիրաբուժություն և տեղագրական անա-

տոմիա գիտության ծագումը և հետագա զարգացումը պայմանավորված է 

եղել պրակտիկ բժշկության աճող պահանջարկով, վիրաբուժական միջամ-

տությունների ու տարբեր ախտորոշիչ եղանակների մեծացմամբ: «Օպերա-

տիվ վիրաբուժության և տեղագրական անատոմիա» առարկան ներկայումս 
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համաշխարհային մասշտաբով ինքնատիպ է և գիտաուսումնափորձարարա-

կան բազա է վիրաբուժական, մանկաբարձագինեկոլոգիական, թերապևտիկ, 

ատամնաբուժական և այլ բժշկական մասնագիտությունների համար [11,13]: 

Հետևաբար մենք պետք է ոչ միայն պահպանենք, այլև հետագայում 

շարունակենք զարգացնել ու կատարելագործել օպերատիվ վիրաբուժություն 

և տեղագրական անատոմիա առարկան՝ օգտագործելով դասավանդման 

գործընթացում կլինիկայում կիրառվող ախտորոշման և վիրաբուժական մի-

ջամտությունների բոլոր ժամանակակից եղանակները [15]: 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УИРС И НИРС  НА КАФЕДРЕ 
ОПЕРАТИВНОЙ ХИРУРГИИ И ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ 

С.Л. Ордуян, А.Л. Минасян, Г.Ф. Аветисян, М.В. Казарян, Т.М. Бантикян, Н.А. Торосян 
ЕГМУ, Кафедра топографической анатомии и оперативной хирургии 
 

В структуре медобразования  научно-исследовательская работа студентов (НИРС) и 
учебно-исследовательская работа студентов (УИРС) являются обязательной органически 
неотъемлемой частью  подготовки специалистов, способных творчески решать задачи 
современной медицины и практики, предвидеть перспективы их развития. 

В данной статье детально изложены многолетний опыт, а также современные 
подходы к организации УИРС и НИРС на кафедре оперативной хирургии и 
топографической анатомии. 

Новые аспекты организации УИРС и НИРС на кафедре оперативной хирургии и топо-
графической анатомии ЕрГМУ формируют и развивают способность быстрой адаптации 
к изменяющимся условиям приложения своих знаний и умений, содействуют отбору 
одаренной и талантливой молодежи, создают необходимые условия для раскрытия и 
реализации личностных творческих способностей, а также рационализации исполь-
зования свободного времени молодежи.  

 

PECULIARITIES OF SRW AND SERW ORGANIZATION AT THE DEPARTMENT 
OF OPERATIVE SURGERY AND TOPOGRAPHICAL ANATOMY 

S.L. Orduyan, A.L. Minasyan, G.F. Avetisyan, M.V. Ghazaryan,  
T.M. Bantikyan, N.H. Torosyan 
YSMU, Department of Topographical Anatomy and Operative Surgery 
 

Students’ research work (SRW) and students’ educational research work (SERW) are the 
essential part of the university educational process system as well as one of its major trends. 
These methods are important means of training qualified specialists, capable to use creative 
potential for solution of urgent problems and scientific priority tasks, of both theoretical and 
practical values. They are aimed at upgrading the efficiency degree of students’ involvement 
into up-to-date problem research in various fields of science.  

The use of different methods of SRW and SERW organization (such as Teaching and 
Research Activities of Students) is an inevitable part of the activity of Operative Surgery and 
Topographical Anatomy Department, promoting the formation of highly professional and 
creative personality of future doctors.  
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Բանալի բառեր` ՈՒՈՒՀԱ, ՈՒԳՀԱ, օպերատիվ վիրաբուժություն և տեղագրական 
անատոմիա, փորձարարական վիրասրահ, ռեֆերատիվ աշխատանք, ուսանողական 
գիտաժողով 

 

Բուհերում բժշկական կադրերի պատրաստման արդիական խնդիր է 
այնպիսի մասնագետի պատրաստումը, որը բարձր պրոֆեսիոնալիզմը կհա-

մատեղի գիտական գործունեության հմտություններով [5,7]: Այդ նպատակով 
ուսումնական հաստատություններում մշտապես իրականացվում են գործա-

ռույթներ` ուղղված ուսումնահետազոտական պրոցեսի և ուսանողների 
գիտահետազոտական աշխատանքների արդյունավետության բարձրացմա-

նը: Բժշկական բուհերի ուսանողների շրջանում կլինիկական մտածելա-

կերպի ձևավորումը պայմանավորված է ուսանողի առանձին մտավոր գոր-

ծողությունների զարգացման աստիճանով: Վերլուծությունը, համադրումը, 
վերացարկումը, ընդհանրացումը, համեմատումը, կոնկրետացումը, դասա-

կարգումը և համակարգումը իրենց հերթին այն մտավոր ընթացակարգի 
տարրերն են, որոնք միասին կազմում են ստեղծագործ (արդյունավետ) մտա-

ծելակերպը: Նման մտածելակերպ զարգացնելու համար գոյություն ունեցող 
կարևոր ուղիներից մեկը ուսուցման գործընթացում հետազոտական տիպի 
խնդիրների լուծման ընդգրկումն է: Ժամանակակից գիտության խնդիրները 
ստեղծագործորեն լուծելու և դրանց զարգացման հեռանկարները կանխա-

տեսելու ունակություն ունեցող մասնագետներ պատրաստելու և կրթության 
որակը բարձրացնելու նպատակով բուհերում բացի լսարանայինից, կազմա-

կերպվում են նաև արտալսարանային աշխատանքներ: 
Ուսանողների հետազոտական աշխատանքը բաժանվում է երկու տեսա-

կի` ՈՒՈՒՀԱ (ուսանողների ուսումնահետազոտական աշխատանք) և 
ՈՒԳՀԱ (ուսանողների գիտահետազոտական աշխատանք): Դրանք միմյան-

ցից տարբերվում են հետևյալ դրույթներով [11]: 
ՈՒՈՒՀԱ-ն իրականացվում է յուրաքանչյուր ուսանողի կողմից` դասախո-

սի ղեկավարությամբ, հատուկ հանձնարարությամբ, պարապմունքների 
գրաֆիկով հատկացված ուսումնական ժամանակահատվածում և արտա-

լըսարանային ուսումնահետազոտական աշխատանքում: ՈՒՈՒՀԱ-ի հիմ-

նական խնդիրը ուսանողների ինքնուրույն տեսական և փորձարարական 
աշխատանքների հմտությունների ուսուցումն է, ծանոթացումը միկրոաշխա-

տակազմի` ուսանող-դասախոս, ստեղծագործական աշխատանքի իրական 
պայմաններին: Ուսումնական հետազոտությունների իրականացման գործ-

ընթացում ապագա մասնագետները սովորում են ինքնուրույն փորձեր կա-

տարել, իրենց գիտելիքներն օգտագործել գիտական կոնկրետ խնդիրների 
լուծման ժամանակ: Այդ աշխատանքը ամբիոնի մանկավարժական գործ-

ընթացի անբաժանելի բաղկացուցիչն է [5,6]:  
ՈՒՈՒՀԱ-ի՝ ուսուցման ավանդական ձևերից տարբերող յուրահատ-

կությունը այն է, որ, զբաղվելով դրանով, ուսանողը հանդես է գալիս ոչ թե 
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պասիվ օբյեկտի՝ պատրաստի համակարգված և ձևավորված ինֆորմացիայի 
ընդունողի, այլ ճանաչողական գործընթացի սուբյեկտի դերում [1]: 

ՈւՈՒՀԱ-ի համակարգում ուսանողն ինքնուրույն, բայց դասախոսի 
ղեկավարությամբ կատարում է նյութի դիտարկում, փորձարարություն, 
օգտվում է գիտական և մեթոդական գրականությունից: Այսպիսով, ճանա-

չողական գործունեության աստիճանով այս աշխատանքը հետազոտական է, 
բայց ֆունկցիոնալ նշանակությամբ այն ունի ուսումնական բնույթ: Դրա 
հիմնական նպատակն է նպաստել գիտելիքների առավել ամուր յուրացմանը, 
գիտական ինֆորմացիայի ակտիվ տիրապետման ապահովմանը, ոչ թե 
պատրաստի տվյալների ընկալմանը: Ուսանողները տեսական դրույթները 
սովորում են ոչ թե բառային բանաձևերի և ստերիոտիպային դրույթների 
ձևով, այլ վերարտադրում կամ քաղում են հատուկ գրականությունից, 
ստուգվում են գործնականում և յուրացվում են ուսանողի սեփական փորձի 
վրա: ՈՒՈՒՀԱ-ի երկրորդ նշանակալի նպատակն է ապագա մասնագետին 
ապահովել հետազոտական ունակություններով և հմտություններով, որոնք 
կնպաստեն նրա հետագա մասնագիտական կատարելագործմանը: 
ՈՒՈՒՀԱ-ն եզրափակվում է հաշվետվության ձևակերպմամբ, որում ուսա-

նողները ներկայացնում են իրենց ուսումնահետազոտական գործնեության 
արդյունքները [2]: 

ՈՒՈՒՀԱ-ի անհրաժեշտ բաղկացուցիչներն են` 
1) գրականությունից օգտվելու ինքնուրույն աշխատանքը, 
2) մատենագիտական ուղեցույցների, կատալոգների, քարտ ֆայլերի 

օգտագործումը: 
Ուսանողները սովորում են դրույթներ առանձնացնել հետազոտվող նյու-

թում և կրճատ ձևակերպել դրանք, վարել տեքստային և ազատ համառո-

տումներ, հետազոտվող աղբյուրներում համեմատել տարբեր դրույթներ` 
հետզհետե մեծացնելով դրանց թիվը, ռեֆերատի ձևով ներկայացնել ուսում-

նական գրականությունը` քննադատաբար համեմատելով տարբեր տեսա-

կետներ [8]:  
Մասնագիտական գրականության հանգամանալից վերլուծությունը ցույց 

է տալիս, որ ՈՒԳՀԱ-ն սովորաբար ուսումնական գործընթացի մաս չէ, 
չնայած դրական ազդեցություն է թողնում դրա վրա: ՈՒԳՀԱ-ն իրականաց-

վում է ուսումնական պարապմունքներից ազատ ժամանակահատվածում, 
ուսանողներն աշխատում են իրենց անհատական կամ կոլեկտիվ թեմաների 
վրա, որոնք կապված են ամբիոնական գիտահետազոտական թեմայի հետ, 
մասնակցում են գիտական խմբակի աշխատանքներին, զեկուցումներով 
հանդես են գալիս ուսանողական գիտաժողովներում [10]: ՈՒԳՀԱ-ին 
ուսանողները ներգրավվում են ինքնակամ հիմունքներով: 

ՈՒԳՀԱ ժամանակակից հասկացողությունը ներառում է երկու փոխկա-

պակցված տարրեր` 
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 ուսանողներին գիտահետազոտական աշխատության տարրերի 
ուսուցումը, այդ աշխատության հմտությունների սերմանումը, 

 պրոֆեսորների, դոցենտների, ամբիոնի դասախոսների ղեկավարութ-

յամբ ուսանողների գիտական հետազոտությունների իրականացումը: 
Ուսանողների գիտական աշխատանքի բնույթը որոշվում է գիտական 

խնդիրների թեմատիկայով և կարող է ընդգրկել` 
ա) փորձարարական աշխատանքներ, 
բ ) տեսական աշխատանքներ, 
գ) ռեֆերատիվ աշխատանքներ, այդ թվում` այս կամ այն գիտական 

խնդրի մշակման մասին նորագույն ինֆորմացիայի հավաքագրում և ուսում-

նասիրություն, գիտության տարբեր ճյուղերի հիմնադիրների գործունեութ-

յան և աշխատությունների պատմության ուսումնասիրություն:  
ՈՒՈՒՀԱ-ն և ՈՒԳՀԱ-ն միմյանցից տարբերվում են կազմակերպչական 

հնարավորություններով, թեև ունեն ընդհանուր նպատակներ և արդյունքներ 
[2]: 

ՈՒԳՀԱ-ն խիստ իմաստով ենթադրում է ոչ թե որոնման «աշակերտա-

կան» մակարդակ, այլ օբյեկտիվորեն հասարակական նշանակության մա-

կարդակ սպասվելիք և ստացվող արդյունքներից` տեսական եզրակացութ-

յունների նորույթ կամ դրույթների գործնական օգտագործման առաջարկութ-

յունների նորույթ: Չնայած բուհերի պրակտիկայում ՈՒԳՀԱ-ն ՈՒՈՒՀԱ-ից 
փաստացի տարբերվում է ոչ թե արդյունքների որակով, այլ ուսումնական 
գործընթացին վերաբերելու բնույթով, համապատասխանաբար մասնա-

կիցների խմբով:  
ՈՒԳՀԱ-ի նշանակալի մասը ֆակուլտետներում և բուհերում տարվում է 

հատուկ գիտելիքների և հետազոտական հմտությունների յուրացմանը: Հենց 
այս ամենն էլ միավորում է ՈՒՈՒՀԱ-ն և ՈՒԳՀԱ-ն: ՈՒԳՀԱ-ի կազմակերպ-

ման ձևերը տարբերվում են առարկայի բնույթից և սպասվող արդյունքներից: 
ՈՒԳՀԱ-ի հիմնական ձևերն են` 

 աշխատանք ուսանողական խմբակներում, 
 մասնակցություն բուհի ամբիոններում իրականացվող հետազոտութ-

յուններում, 
 անհատական պլանով կատարվող աշխատանք, 
 մասնակցություն գիտատեսական գիտաժողովներին` ելույթ ունենա-

լով սեփական հետազոտությունների շուրջ: 
Ուսանողական հետազոտությունների արդյունքները ձևակերպվում են 

ըստ զեկուցումների, հաղորդագրությունների, որոնցով հեղինակները հան-

դես են գալիս խմբակների նիստերին, ուսանողական գիտաժողովներին: 
Զեկուցումները ձևակերպվում են որպես ուսանողական գիտական աշխա-

տանքներ: Դրանցից լավագույնները կարող են հրատարակվել բուհական 
ձեռնարկներում որպես հոդվածներ` գիտական ղեկավարի համահեղինա-
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կությամբ (առանձին դեպքերում դասախոսը կարող է երաշխավորել ուսա-

նողի աշխատանքի հրատարակումը առանց իր համահեղինակության)[9]:  
Քանի որ բժշկությունը գիտության ամենադինամիկ զարգացող ճյուղերից 

մեկն է, ուստի ապագա մասնագետներին ներկայացվող պահանջները բա-

վականին խիստ են: Այդ իսկ պատճառով ուսանողի ակտիվ ներգրավվա-

ծությունը գիտահետազոտական գործընթացում, նրա ինքնուրույն օգտվելը 
մեծածավալ գրականությունից ստեղծում են այն անհրաժեշտ հիմքը, որը 
պետք է ապագա բեղմնավոր գործունեության համար: 

ԵՊԲՀ ուսումնական ծրագրերում միշտ էլ իրենց ուրույն տեղն են գրավել 
ՈՒՈՒՀԱ-ի և ՈՒԳՀԱ-ի տարրերը: Բուհի ամբիոններում, այդ թվում օպե-

րատիվ վիրաբուժության և տեղագրական անատոմիայի ամբիոնում ուսա-

նողական հետազոտական աշխատանքները կատարվել են ուսումնական 
ծրագրին զուգընթաց: Մասնավորապես վերջին քսան տարիների ընթացքում 
ամբիոնում միշտ գործել է ուսանողական գիտական խմբակ, որի անդամ-

ները հանդես են եկել ռեֆերատիվ զեկուցումներով, կատարել են փորձարա-

րական վիրահատություններ: Ամբիոնը եղել է «օլիմպիական» և անցկացրել 
է ուսանողական օլիմպիադաներ: Ուսանողները ունեցել են նաև տպա-

գըրված ռեֆերատիվ և գիտական աշխատանքներ: 
Վերջին տարիներին բժշկական կադրերի որակի նկատմամբ պահանջ-

ների մեծացմանը զուգընթաց առավել կարևորվում են ՈՒՈՒՀԱ և ՈՒԳՀԱ 
տարբեր բաղկացուցիչները: Դրա վառ ապացույցն է նաև «Բարձրագույն 
բժշկական կրթության ներկան և ապագան» խորագրով ուսումնամեթոդա-

կան գիտաժողովի կազմակերպումը:  
«Օպերատիվ վիրաբուժություն և տեղագրական անատոմիա» առարկան 

առաջինն է, որ ձևավորում է ապագա բժշկի կլինիկական մտածելակերպ: 
ԵՊԲՀ-ի օպերատիվ վիրաբուժության և տեղագրական անատոմիայի ամ-

բիոնն իր հերթին, այդ բնագավառում ունենալով երկարամյա փորձ, ձեռք է 
բերել հատուկ նշանակություն` դառնալով յուրահատուկ մի դարբնոց 
գործնական ունակությունները զարգացնելու համար: Ամբիոնը եզակիներից 
է, որ հնարավորություն է ընձեռում ապագա մասնագետին համատեղելու 
ուսումը գիտահետազոտական գործունեությամբ: Օպերատիվ վիրաբուժութ-

յան և տեղագրական անատոմիայի ամբիոնում ՈՒՈՒՀԱ-ն և ՈՒԳՀԱ-ն ձեռք 
են բերել նոր որակներ, որոնց առջև դրված են հետևյալ խնդիրները` 

1) օգնել ուսանողին տիրապետելու մասնագիտությանը, 
2) ստեղծագործ մտածելակերպի զարգացում և գործնական խնդիրների 

լուծման նախաձեռնություն, 
3) ուսանողների շրջանում ստեղծագործական գործունեության հակվա-

ծության զարգացում, մասնագիտական խնդիրների ոչ ստանդարտ լու-

ծումների որոնման ձգտում, 
4) տեսական հայեցակարգի և գիտական էրուդիցիայի ընդլայնում,  
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5) գիտական ճանաչողության մեթոդների տիրապետում, ուսումնական 
նյութի խորացված և ստեղծագործ ընկալում,  

6) հետազոտական հմտությունների ձևավորում, գիտական և գործնա-

կան խնդիրների լուծման մեթոդների և միջոցների յուրացում, 
7) գիտական գրականությունից օգտվելով՝ աշխատանքային հմտութ-

յունների ձևավորում, 
8) առավել օժտված հետազոտողների և դասախոսների պահուստի ընտ-

րություն և դաստիարակում, 
9) գիտական գիտելիքների և նվաճումների ճանաչվածություն ուսա-

նողների և դասախոսների շրջանում: 
ՈՒԳՀԱ-ի տեսական բաղադրիչը ուսանողների ակտիվ մասնակցությունն 

է ամբիոնում իրականացվող «Տեղային մեդիատորային և հորմոնալ մեխա-

նիզմների ազդեցությունը սուր և քրոնիկական աղիքային անանցանե-

լիության առաջացման և ընթացքի վրա» գիտական թեմայով աշխատանք-

ներում: Մասնավորապես նրանք օգնում են գրականության հավաքագրման, 
վերլուծության, թարգմանության աշխատանքներում: 

ՈՒԳՀԱ-ի գործնական բաղադրիչը ներառում է ուսանողների ակտիվ 
մասնակցությունը գիտական փորձերի պատրաստման և անցկացման գոր-

ծընթացին: 
ՈՒՈՒՀԱ-ի տեսական բաղադրիչներն են՝ 1. զեկուցումների, ռեֆերատ-

ների պատրաստում, 2. գիտական կոնֆերանսի կազմակերպում, 3. գործող 
բժիշկների կողմից հետաքրքիր և օգտակար դասախոսությունների կազ-

մակերպում: 
ՈՒՈՒՀԱ-ի գործնական բաղադրիչներն են՝ 1. վիրաբուժական գործիքնե-

րը, վերջիններիս կիրառումը, դրանց օգտագործման հիմնական սկզբունք-

ներին տիրապետելը, յուրաքանչյուր գործիքի ճիշտ փոխանցման ձևը, 2. վի-

րաբուժական կար, տեսակները, տիրապետել վիրաբուժական կարի հիմնա-

կան տեսակների կատարման տեխնիկային, 3. աղեկար, 4. անոթակար, 5. վի-

րահատություն փորձարարական կենդանու վրա:  
Ամբողջ ուսումնական տարվա ընթացքում ուսանողներին հանձնարար-

վում են կլինիկական հետաքրքրություն ունեցող թեմաներ, որոնց շուրջ 
նրանք պատրաստում են զեկուցումներ և ռեֆերատներ: Դրանց պատրաստ-

ման համար ուսանողը լայնորեն օգտվում է նորագույն ինֆորմացիոն տեխ-

նոլոգիաներից, իսկ այսօրվա դրությամբ երիտասարդ մասնագետի համար 
կիրառական համակարգչային ծրագրերի տիրապետումը պարտադիր պայ-

ման է: Յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա ավարտին կազմակերպվում է 
ուսանողական գիտական հաշվետու կոնֆերանս, որտեղ ներկայացված են 
լինում տարվա լավագույն աշխատանքները: Որպես օրինակ կարող ենք նշել 
ամբիոնի և ՈՒԳԸ-ի կողմից 26.05.2014թ. տեղի ունեցած կազմակերպված 
ՈՒՈՒՀԱ և ՈՒԳՀԱ գիտաժողովը «Օպերատիվ վիրաբուժության հիմունք-
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ները» թեմայով, որտեղ զեկուցվեցին ինը լավագույն աշխատանքներ, որոնք 
ընտրվել էին տարվա ընթացքում ներկայացված քսանութ զեկուցումներից:  

Մեր ամբիոնում ՈւՈՒՀԱ-ի շրջանակներում փորձարարական վիրա-

սրահում կատարվում են վիրահատություններ լաբորատոր կենդանիների 
վրա՝ մշտապես առաջնորդվելով ուսանողների ուսուցման դասական ձևե-

րով` ուսուցման ավանդական մեթոդները համարելով առավել նպատա-

կահարմար և տեղայնացված հայրենական բժշկական դպրոցին: Մասնագի-

տական գրականության մեջ շատ քննադատություններ են եղել որպես 
ուսուցման մեթոդ օպերատիվ վիրաբուժության և տեղագրական անատո-

միայի փորձարարական վիրահատությունները օգտագործելու վերաբերյալ: 
Ձեռնարկվում էին շատ քայլեր ավանդական ուսումնական փորձարարական 
նյութերը (դիակ, պրեպարատ, լաբորատոր կենդանի) էլեկտրոնային տեսա-

նյութերով և համակարգչային մոդել-սիմուլյատորներով փոխարինելու հա-

մար: Ներկայումս այդ քայլերը հանգեցրել են նրան, որ կարելի է զգուշանալ 
ուսումնական և գիտական նպատակով դիակային նյութի և փորձարարական 
կենդանիների օգտագործման արգելքից: Իրականում էթիկական և իրա-

վական խնդիրները կարող են լուծվել աշխատանքի ճիշտ կազմակերպմամբ 
[4]: 1990թ. վերջին ԱՄՆ-ի և Կանադայի բարձրագույն բժշկական դպրոցների 
142 ամբիոնների 97%-ն ընդունել է «անատոմիական պրեպարատի պատ-

րաստումը» փորձարարական պրակտիկայի հիմնական ձև, և միայն 3%-ն է 
շարունակել «անատոմիան առանց դիակի» ուսումնասիրությունը: Համա-

ձայն արտասահմանցի հեղինակների տվյալների՝ ուսանողները ձեռք են 
բերում պրակտիկ ճանաչողություն և զարգացնում են վարպետություն` 
անատոմիական լաբորատորիաներում օգտագործելով միայն «ավանդական 
աղբյուրները» [3]:  

ԵՊԲՀ-ի օպերատիվ վիրաբուժության և տեղագրական անատոմիայի 
ամբիոնում դասավանդման կարևոր մեթոդական բաղկացուցիչ է ուսանող-

ների ինքնուրույն աշխատանքը` դասախոսի ղեկավարությամբ, լաբորատոր 
կենդանիների (ճագարների) վրա: Կենսաբանական օբյեկտների վրա պա-

րապմունքները փորձարարական ուսումնական վիրասրահում կազմա-

կերպվում են գործնական խաղով` ուսանողներին հանձնարարելով վիրա-

բույժի, օգնականի, վիրահատական քույրի դերերը: Մնացած ուսանողների 
ակտիվ մասնակցությունն ապահովելու համար նրանց ընդգրկում են որպես 
թիմի խորհրդատուներ: Դերային խաղի սկզբունքը մեծացնում է սովորող-

ների պատասխանատվությունը գործողություններ կատարելիս և վարժեց-

նում է վիրաբուժական թիմում համատեղ աշխատանքի կանոններին: Մեր 
ամբիոնում երկար տարիների փորձը հաստատում է, որ տեղագրական 
անատոմիայի գիտակցված ընկալումը հնարավոր է միայն գործնականին 
համատեղ հետազոտելու պայմաններում` կենսաբանական օբյեկտների վրա 
մոդելավորված բժշկական գործողությունների և հասարակ վիրահատութ-
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յունների միջոցով: Տեխնիկական միջոցների կիրառումը զգալիորեն բարձ-

րացնում է առարկան յուրացնելու ուսանողների հետաքրքրությունը: Ոչ 
միայն փորձարարական վիրասրահում, այլև գործնական պարապմունքների 
ընթացքում անհրաժեշտ է նկատի ունենալ, որ ուսանողներին ուսումնական 
նյութը մատուցելիս շատ կարևոր է առարկայի տեսական հիմքին ավելացնել 
կլինիկական ուղղվածություն, ինչպես նաև հատուկ առանձնացնել սպեցի-

ֆիկ համալիր բոլոր նշաններով, ուսանողների շրջանում զարգացնել 
դեդուկտիվ մտածելակերպ, այսինքն` որոշակի խնդիրների լուծման ժամա-

նակ հաշվի առնել տվյալ խնդրի բոլոր եզրերը: Մեր ամբիոնում գործնական 
պարապմունքների ընթացքում դասախոսները մշտապես մոդելավորում են 
պրոբլեմային տիպի և կլինիկական ուղղվածության խնդիրներ` պայմա-

նավորված տվյալ պարապմունքի թեմատիկ պլանով, որը ուսանողներին 
հնարավորություն է տալիս մտավոր գործողությունների միջնորդությամբ 
հստակ գիտակցելու տեսական գիտելիքների և գործնական ունակություն-

ների միջև դիալեկտիկական կապը: 
 Այսպիսով, բժշկական բուհի ուսանողների շրջանում կլինիկական 

մտածելակերպի ձևավորումը դժվար և բազմագործոնային գործընթաց է: 
Ուսանողների ուսուցման գործում պետք է զգալի տեղ տրվի ոչ միայն գի-

տելիքների ձեռքբերմանը, այլև բժշկի կլինիկական մտածելակերպի տրամա-

բանական բաղկացուցչին, ինչպես նաև առանձին մտավոր գործողութ-

յունների և գործընթացների զարգացմանը, որոնց միջնորդությամբ իրա-

կանանում է արդյունավետ մտածելակերպը: Դա ենթադրում է մեծածավալ 
գործնական գիտելիքներ, որոնք անհրաժեշտ են յուրացնելու տեսական 
նյութի բավարար ծավալը` կլինիկորեն կարևոր գործնական հմտություններ 
ձևավորելու նպատակով:  
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О ЧЕМ МОЖЕТ РАССКАЗАТЬ БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ 
 

М.И. АГАДЖАНОВ, Г.С. ВАРТАНЯН, А.Л. ШАЛДЖЯН, А.В. СААРЯН 
ЕГМУ, Кафедра биохимии  

 
 

ԻՆՉԻ ՄԱՍԻՆ  ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՍԵԼ ԱՐՅԱՆ ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱԿԱՆ 
ԱՆԱԼԻԶԸ 
 

Մ.Ի. Աղաջանով, Գ.Ս. Վարդանյան, Ա.Լ. Շալջյան, Ա.Վ. Սահարյան  
ԵՊԲՀ, Կենսաքիմիայի ամբիոն 
 

Կենսաքիմիան հիմնարար գիտություն է, որը բժշկակենսաբանական 

առարկաների հետ մեկտեղ կազմում է բժշկության հիմքը: ԵՊԲՀ-ում դասավանդվող 

կենսաքիմիան ծանոթացնում է ուսանողներին նյութափոխանակության հիմնական 

օրինաչափությունների հետ և հիմք է հանդիսանում կլինիկական առարկաների 

յուրացման համար: 

Ցանկացած հիվանդության  լաբորատոր հետազոտության տվյալներում իր յուրա-

հատուկ տեղն ունի արյան կենսաքիմիական անալիզը, որը տեղեկություն է տալիս 

օրգանիզմի օրգան-համակարգերի գործունեության մասին: Կենսաքիմիական ցու-

ցանիշների ճիշտ մեկնաբանումը կարող է հանդիսանալ հիվանդության ախտորոշ-

ման և բուժման հաջող մեկնարկ: 

ԵՊԲՀ-ի 2-րդ կուրսի ուսանողը, իրականացնելով առաջարկված իրավիճակային 

խնդիրների կենսաքիմիական ցուցանիշների մանրամասն վերլուծություն,  կարող է 

որոշակի պատկերացում կազմել օրգանիզմում ընթացող կենսաքիմիական գործըն-

թացների խախտման հիմնական պատճառների մասին:  

 
 
WHAT CAN TELL US BLOOD BIOCHEMICAL ANALYSIS   
 

Aghajanov M.I., Vardanyan G.S., Shaljyan A.L., Saharyan A.V.  
YSMU, Department of biochemistry 

 
Biochemistry is a fundamental discipline, which is the basis of theoretical medicine with 

other medical and biological subjects. Biochemistry introduces body main chemical processes 
and it is a base of clinical subject understanding. Blood biochemical analysis reflects the 
condition almost of all the organs in our organism.  It is an important and informative 
investigation tool.  Biochemical data play a great role for correct diagnostics. 

Students have to understand that the changes in the same biochemical parameters may have 
different reasons and can be explained differently. 

It is important to mention that blood biochemical analysis is not always sufficient for final 
diagnosis. 
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Ключевые слова: биохимический анализ крови, клинический случай, интерпретация 
данных, мочевая кислота 

 
 
Медицина слишком сложна и ни один 
университет не может научить, и ни один 
студент не может научиться всему. 
 

Вильям Ослер  
 
 
 

Актуальность: Биохимия – фундаментальная дисциплина, составляющая 
вместе с другими медико-биологическими предметами теоретическую основу 
медицины. Цель изучения биохимии в медицинском университете – получение 
знаний о главных химических процессах, лежащих в основе жизнедеятельности 
организма, ознакомление с основными закономерностями метаболизма, освоение 
важнейших методов лабораторных исследований и умение интерпретировать их. 
Более того, в процессе изучения курса биохимии студенты получают сведения о 
молекулярно-биохимических механизмах патогенеза различных заболеваний, что 
выполняет не только информативную, но и мотивационную роль, поскольку 
подчеркивает знания биохимии для изучения клинических дисциплин и будущей 
профессиональной деятельности. 

Биохимический анализ крови – один из наиболее универсальных методов 
лабораторной диагностики, позволяющих оценить состояние практически всех 
систем организма. Биохимический анализ крови имеет большое значение для 
постановки диагноза, назначения и корректировки лечения, а также определения 
стадии заболевания. 

Зачастую биохимический анализ назначается в ходе комплексного обследова-
ния. Любое изменение в биохимическом составе крови свидетельствует о небла-
гополучной ситуации и необходимости срочного вмешательства. Специалисты-
медики любого профиля используют результаты биохимического анализа крови 
в своей клинической практике. Области медицины, где наиболее востребованы 
биохимические исследования крови – терапия, урология, кардиология, эндокри-
нология, гинекология, гастроэнтерология. 

Цель и задачи исследования:Целью данного исследования является прове-
дение учебно-исследовательской работы со студентами-второкурсниками, изу-
чающими курс биохимии, что, на наш взгляд, поможет будущим врачам полу-
чить определенное представление о путях получения новых знаний, позволит 
придать учебному процессу некоторую наглядность и практическую направ-
ленность.  

Перед нами поставлена задача в процессе изучения курса биохимии озна-
комить студентов с основными лабораторными тестами, совокупность которых 
составляет биохимический анализ крови. Считаем необходимым отметить, что 
для проведения вышеуказанных исследований необходимы лишь спектро-
фотометр, которым располагает кафедра биохимии и диагностические наборы, 
которые производятся в Армении и вполне доступны. 



ԲԲԱԱՐՐՁՁՐՐԱԱԳԳՈՈՒՒՅՅՆՆ  ԲԲԺԺՇՇԿԿԱԱԿԿԱԱՆՆ  ԿԿՐՐԹԹՈՈՒՒԹԹՅՅՈՈՒՒՆՆԸԸ..ՆՆԵԵՐՐԿԿԱԱՆՆ  ԵԵՎՎ  ԱԱՊՊԱԱԳԳԱԱՆՆ 

242 
 

 Для того, чтоб студенты научились интерпретировать результаты данных 
лабораторных биохимических исследований, нами предлагается обсуждение 
ситуационной задачи (клинического кейса), в “сюжет” которой включены биохи-
мические параметры, которые предполагается определить на предстоящем ла-
бораторном занятии. Подобный подход, на наш взгляд, будет способствовать 
более глубокому и образному закреплению материала и развитию клинического 
мышления.  

 Основной целью описанного проблемного метода обучения является разви-
тие у студентов искусства принятия решений, что, в принципе, лежит в основе 
клинической медицины. Обсуждение проблем конкретных пациентов будет спо-
собствовать повышению интеллектуальных возможностей студентов, их способ-
ности к интегрированию информации, сохранению глубоких знаний. 

Результаты и обсуждение: Проведение исследований по определению кон-
центрации соответствующих метаболитов или активности ферментов в собст-
венной крови (плазме крови) позволит каждому студенту в течение изучения 
курса биохимии составить и систематизировать данные относительно собст-
венного биохимического анализа крови. 

Следующая стадия исследований предполагает количественное определение 
концентрации биохимических параметров в исследуемом образце. При этом, 
преподавателю заранее известны соответствующие данные, что позволяет 
определить степень корректности проводимого исследования. После завершения 
эксперимента студент докладывает преподавателю о полученных результатах, в 
случае отклонения изученных показателей от нормы, интерпретирует возможные 
теоретические аспекты подобных отклонений. Если результаты исследований 
оказались некорректными, студенту предстоит разобраться в собственной ошиб-
ке, проанализировав различные стадии проведенного исследования, при необхо-
димости обратиться за помощью к однокурсникам и преподавателю. Выполнение 
и обсуждение работы в группе будут способствовать повышению ответст-
венности каждого студента, развитию коммуникабельности, навыков работы в 
команде. 

Следующая стадия – теоретическая предполагает обсуждение клинического 
случая. Продемонстрировать всю многогранность каждого из биохимических 
тестов помогут нижеприведенные примеры, в основе которых лежит определе-
ние лишь одного параметра – концентрации мочевой кислоты. 

Клинический случай 1: У 52-летнего бизнесмена после делового ужина 
ночью случился приступ подагры, характеризующийся сильной болью и 
покраснением в плюснефаланговом суставе, повышенной температурой и лихо-
радкой. Проведение биохимического анализа позволило выявить высокий уро-
вень мочевой кислоты в крови и моче. Больной признался, что примерно год 
назад у него был приступ почечно-каменной болезни, врачи направили его на 
обследование, посоветовали также изучить состав почечных камней, но в связи с 
большой занятостью ему не удалось этого сделать… 

1. Лабораторные исследования продемонстрировали значительное повышение 
содержания мочевой кислоты в крови (гиперурикемия). 

2. Охарактеризовать подагру, молекулярно-биохимичесикие механизмы 
развития, путь метаболизма, приводящий к образованию мочевой кислоты. 
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3. Обсудить, почему обострение подагры (болезнь старых аристократов) 
произошло на фоне делового ужина, какие продукты-блюда (источники пури-
нов), предположительно, были на столе. 

4. Обсудить возможное лечение – аллопуринол - структурный аналог гипок-
сантина, действующий по механизму “самоубийственного” ингибирования – 
интереснейший биохимический механизм. 

Клинический случай 1.1. Вскоре бизнесмен вспомнил, что аналогичные 
проблемы наблюдались у его близкого друга-программиста, страдающего канце-
рогенным заболеванием предстательной железы. Пациент, прошедший курс хи-
миотерапии, в настоящее время принимал курс радиационной терапии. Естест-
венно, наш больной забеспокоился и попытался выяснить, имеет ли его заболева-
ние какое-либо отношение к онкологии. Врач-ревматолог развеял его сомнения, 
объяснив причину возникновения приступа подагры у его друга, связав ее с 
применением радиационной терапии и цитотоксических препаратов, под 
влиянием которых разрушаются ткань опухоли, а в значительной степени и 
здоровые клетки, высвобождается и разрушается их содержимое, в том числе, 
происходит распад нуклеиновых кислот и, как результат, образуется избыток 
конечного продукта распада пуринов – мочевой кислоты.  

Клинический случай 2: Мать обратилась к врачу-урологу по поводу почеч-
ных колик у своего 9-летнего мальчика. Результаты биохимического анализа 
крови позволили выявить высокое содержание мочевой кислоты. Врач в первую 
очередь обратил внимание на внешний вид мальчика: воинственный взгляд, 
искусанные губы, отсутствующие фаланги на указательном и безымянном паль-
цах левой руки. 

 В разговоре с мамой мальчика он выяснил, что тот проявляет чрезвычайно 
агрессивное поведение по отношению к родителям и сестре (которая, к счастью, 
абсолютно здорова), более того, кусает пальцы и губы. По мнению матери, это 
совершенно другая проблема, связанная с психической болезнью, однако 
опытный клиницист сразу сориентировался, в чем причина проблем этого 
мальчика и как взаимосвязаны выявленные симптомы. 

Уролог назначил мальчику лекарственный препарат, снижающий концентра-
цию мочевой кислоты и, поскольку патология о которой идет речь, на сегод-
няшний день неизлечима, посоветовал обратиться к стоматологу на предмет 
удаления двух резцов, чтобы предотвратить дальнейшее членовредительство. 

1. Обсудить со студентами болезнь мальчика (болезнь Леша-Нихана), тип 
наследования (сцепленный с полом), недостаточность какого фермента, согласно 
существующим данным, характерна для данной патологии. 

2. Обсудить 2 пути метаболизма пуриновых нуклеотидов. 
Клинический случай 3: Утром, как обычно, мать отвела в детскиий садик 

своего 5-летнего сынишку и поехала на работу, однако вскоре ей позвонили и 
сообщили, что ребенок упал в обморок и его госпитализировали. В больнице, в 
первую очередь, был проделан биохимический анализ крови, результаты кото-
рого продемонстрировали снижение концентрации глюкозы (гипогли-кемию), 
повышение концентрации мочевой кислоты (гиперурикемию) и лактата. Нянеч-
ка, которая поехала с ребенком в больницу на “неотложке” ничего необычного в 
поведении ребенка не заметила, отметив лишь, что тот отказался от завтрака 
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(манной каши), как, впрочем и некоторые другие дети из группы. В больнице 
выяснилось, что и дома мама не успела покормить ребенка, т.к. тот капризничал, 
а она спешила на работу. Выяснилось также, что ребенок часто испытывал 
затруднения при мочеиспускании и иногда в его моче мать замечала следы кро-
ви. Врач обратил внимание на вздутый живот ребенка, как выяснилось впос-
ледствии, это было следствием гепатомегалии. А биопсия печени позволила 
диагностировать у ребенка болезнь Гирке (гликогеноз 1 типа).  

Диагностика данной патологии в настоящее время проводится с помощью 
метода полимеразной цепной реакции - PCR, с основными принципами которого 
студенты будут иметь возможность ознакомиться на кафедре биохимии при 
изучении раздела “Молекулярная биология”. В учебно-методическом пособии 
“Молекулярная биология”, изданном на кафедре биохимии, была использована 
постановка подобных клинических задач по принципу problem based learning 
education.  

1. Обсудить со студентами причины гипогликемии и потери сознания у 
ребенка, совершив соответствующий экскурс в обмен углеводов, акцентировать 
внимание на том, как недостаточная активность фермента (в данном случае, 
глюкозо-6-фосфатазы) может привести к тяжелой патологии. 

2. Обсудить причину гиперурикемии у ребенка 
3. Обсудить причину повышения уровня лактата  
4. Обсудить проблемы, связанные с гипер- и гипоурикемией 
Учебно-исследовательская работа студентов служит мостиком к научной 

работе, играет важную роль в интеграции учебного и научного процессов, 
формировании ценностной ориентации студентов. 

Учебно-исследовательская работа, проведенная по предполагаемому “сце-
нарию”, на наш взгляд, с одной стороны, поможет будущим врачам получить 
определенное представление о путях получения новых знаний, послужит 
своеобразным мостиком к научной работе, с другой - позволит будущим врачам 
получить определенное представление о путях получения новых знаний, будет 
способствовать формированию ценностной ориентации студентов. 

При интепретации результатов биохимических исследований крови необхо-
димо, чтобы студенты обращали внимание на то, что количественное содержание 
каждого биохимического компонента зависит от деятельности многих факторов, 
зачастую находящихся в конкурентных взаимоотношениях. 

Студенту-второкурснику важно обратить внимание и перенести в долгосроч-
ную память то, что содержание ряда метаболитов в крови подвержено ритми-
ческим колебаниям под влиянием разнообразных внешних и внутренних 
факторов. Помимо циркадных ритмов, важную роль играют генетические, фено-
типические и социальные факторы, такие как особенности трудовой деятель-
ности, образа жизни, питания. 

И, наконец, не следует забывать, что, несмотря на высокую информативность, 
результаты биохимического анализа крови – это лишь часть сведений об иссле-
дуемом пациенте. В клинической диагностике никогда не следует опираться 
только на данные биохимических исследований. 
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OПЫТ ПРЕПОДAВАНИЯ СТУДЕНТАМ V И VI КУРСОВ  
НА КАФЕДРЕ ПЕДИАТРИИ №1 

 
Г.С. АЙВАЗЯН, Н.Р. МНАЦАКАНЯН, Л.А. АВЕТИСЯН 

ЕГМУ, Кафедра педиатрии №1  
 

ԿՈՒՐՍԵՐԻ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՓՈՐՁԸ 

Գ.Ս. Այվազյան, Ն.Ռ. Մնացականյան, Լ.Ա. Ավետիսյան 
ԵՊԲՀ, Մանկաբուժության թիվ 1 ամբիոն 
 

Հոդվածում ներկայացված են մանկաբուժության թիվ 1 ամբիոնում ուսանողների 
համար մշակված ծրագրեր՝ այդ թվում «մանկաբույժի օգնական» ծրագիրը, ըստ որի՝ 
ուսանողներն, օգտագործելով իրենց գիտելիքները, հնարավորություն կունենան 
հերթապաhության ընթացքում աշխատելու մանկաբուժական և անհետաձգելի 
օգնության բաժանմունքներում ինչպես երեխաների, այնպես էլ իրենց մայրերի հետ: 
Այս ծրագրի շնորհիվ ուսանողները կկարողանան զբաղվել նաև գիտությամբ: 
Այդպիսով՝ ուսումնա-կան գործընթացի ամենաարդյունավետ մեթոդն ուսումնական, 
գիտական և բուժական գործունության միավորումն է, որը կկերտի ապագա բժիշկ-
ների: 

 
TEACHING EXPERIENCE OF V- AND VI- YEAR STUDENTS AT THE  
DEPARTMENT OF PEDIATRICS №1  

G.S. Ayvazyan,  N.R. Mnatsakanyan, L.A. Avetisyan 
YSMU, Department of Pediatrics № 1  
 

The article presents several programs designed for students in the Department of Pediatrics 
№1. According to the main program - “Pediatrician Assistant”, discussed in the article, the 
students will be able to work in pediatric and emergency departments, using their knowledge 
gained. They will also have the opportunity to work with the mothers of their patients. The 
program also represents the students' rights and responsibilities. So an effective implementation 
of the program will lead to formation of  good doctors in the future, with profound theoretical 
knowledge, clinical and research experience and specific skills. 
 

 
 

Ключевые слова: образовательные программы, студенты, наука, теория, 
практическая деятельность, помощник педиатра 

 
Проблема улучшения качества медицинского образования всегда была и 

продолжает оставаться актуальной, и обусловлена масштабом тех задач, которые 
ставит перед отраслью сама жизнь. Самый эффективный метод усовершенст-
вования учебного процесса — это объединение учебной, научной и практической 
лечебной деятельности, которое должно основываться на принципах 
многоуровневого, ступенчатого, вариабельного, гибкого и многофункциональ-
ного подходов к обучению и воспитанию будущих врачей [1,2,3,4]. 
Структурирование обучающего материала - это не технический, а творческий 
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процесс, который требует коррекции учебного материала. Благодаря новым 
подходам в системе обучения расширяются возможности использования 
интерактивных форм и методов работы студентов под руководством препода-
вателя. Многие медицинские вузы стремятся устранить недостатки в 
современной высшей школе решением таких задач, как:  

 Отход от традиционной схемы «учебный семестр - учебный год - 
учебный курс». 

 Создание единой системы кредитных единиц оценки ЕCTS (European 
Community Course Credit Transfer System), в которой объединены модульная 
технология обучения и зачетные кредиты — единицы измерения объема 
обучающего материала, освоенного студентом. 

 Рациональное распределение учебного материала на темы и проверка 
качества освоения теоретического и практического материала. 

 Проверка качества подготовки каждого студента к практическому или 
семинарскому занятию, клиническому обходу или конкретному разбору той или 
иной нозологической формы заболеваний. 

 Систематическое стимулирование самостоятельной работы студентов в 
течение всего семестра и повышение качества знаний. 

 Внедрение здоровой конкуренции в обучении. 
 Выявление и развитие творческих способностей студентов [5,6,7]. 
Непрерывность образования допускает усиление роли индивидуализации 

учебной траектории для каждого обучаемого субъекта. Оно должно иницииро-
вать переход от дисциплинарно-ориентированной системы обучения и 
традиционных методов, как к личностно-ориентированным, так и к командно-
игровым подходам, которые в своей совокупности отвергают напрасные знания 
ради знаний, навыки ради навыков и умения ради умений [7,8,11].   

Так как основной составляющей медицинского образования является качество 
клинической подготовки студентов, то цель настоящей работы заключается в 
необходимости поделиться опытом работы нашей кафедры со студентами 
старших курсов, показав при этом важность как можно более раннего вовлечения 
их в клинику и приобщения к практической деятельности вне оторванности от 
общеобразовательного процесса.  

В связи с этим на кафедре педиатрии №1 нами разработаны несколько 
программ для студентов V и VI курсов общемедицинского факультета. Основная 
из них называется «помощник педиатра», которая предусматривает следующие 
права и обязанности студентов: 

Студенты обязаны проводить: оценку роста ребенка по картам CDC, WHO и 
развития по Айртону, контроль жизненных показателей,  организацию консуль-
таций узких специалистов, осведомление родителей об исследованиях и 
правилах их проведения, ознакомление родителей с режимом питания детей, 
рекомендации по уходу за детьми, осведомление родителей о приеме лекарст-
венных средств, назначенных детям. 

Права студентов: обсуждение алгоритма диагностики и схем лечения с 
педиатрами, участие в инструментальных исследованиях больных детей, участие 
в консультациях профессоров и доцентов, участие в обсуждениях интересных 
клинических случаев и консилиумах, участие в научно-практических кон-



ԲԲԱԱՐՐՁՁՐՐԱԱԳԳՈՈՒՒՅՅՆՆ  ԲԲԺԺՇՇԿԿԱԱԿԿԱԱՆՆ  ԿԿՐՐԹԹՈՈՒՒԹԹՅՅՈՈՒՒՆՆԸԸ..ՆՆԵԵՐՐԿԿԱԱՆՆ  ԵԵՎՎ  ԱԱՊՊԱԱԳԳԱԱՆՆ 

248 
 

ференциях, дежурства в педиатрических отделениях и отделении неотложной 
помощи. 

Программа «помощник педиатра» осуществляется на кафедре с этого года во 
внеурочное время в свободном графике. С помощью этой программы студенты 
получили возможность оторваться от теоретических занятий и ближе 
соприкоснуться с практической деятельностью, преодолеть страх общения с 
больным ребенком и его родителями. Нет сомнений, что в процессе своей 
самостоятельной работы студенты получат определенные знания и практические 
навыки, полезные в их дальнейшей профессиональной деятельности. Права 
студентов, зафиксированные в программе, позволили студентам активно 
участвовать в клинических обходах, еженедельно проводимых на кафедре и в 
клинике. У нас есть опыт представления студентами не только больных, но и 
кратких информаций по различным нозологиям, активное обсуждение новейших 
мировых протоколов по ведению педиатрических больных, выступления на 
семинарах, проводимых для медицинских сестер. Программа также помогает 
установлению тесного контакта студентов с врачами клиники, преподава-
тельским составом кафедры, обсуждения с ними плана ведения и лечения 
больных, находящихся в данный момент в клинике. Опыт работы показал, что 
для оперативной и слаженной работы студенты должны приходить по 3 человека 
и быть распределенными по 3 сестринским постам, самостоятельно дежурить  в 
педиатрическом отделении и отделении неотложной помощи, конечно в 
свободном графике, учитывая тот факт, что на первом месте у студентов все же 
стоит образовательный процесс. При осуществлении этой программы, студенты 
научатся определенным навыкам по ведению больных, умению использовать 
свои теоретические знания и применять их на практике. Тем самым, все это 
лучше подготовит их к постдипломному образованию, а владение элементар-
ными знаниями и практическими навыками, позволит им потом более 
продуктивно использовать годы ординатуры. Основной смысл программы – это 
создание педиатрической команды, приобщение студентов к командному 
подходу в их профессиональной деятельности. В работу педиатрической 
команды положена идея иерархии, смысл которой заключается в том, что за 
каждого нового члена команды ответственен уже работающий в ней студент, за 
последних отвечают клинические ординаторы, которые подотчетны молодым 
сотрудникам кафедры, а они в свою очередь – доцентам и заведующему 
кафедрой. Идея создания педиатрической команды даст возможность студенту в 
дальнейшем работать в любой области медицины, понять важность всех 
вышеуказанных звеньев и далее правильно выбрать карьерную направленность 
своей профессиональной деятельности. 

Программа «помощник педиатра» включает также и другие методы вов-
лечения студентов как в практическую, так и в научную деятельность кафедры, в 
частности: школа матерей, ежемесячное проведение «литературного клуба», 
студенческое научное общество, ежегодное проведение молодежных педиатри-
ческих конференций 

Идея «школы матерей» была предложена нам студентами VI курса. «Школа 
матерей» предусматривает самостоятельную работу студентов с матерями 
больных детей по вопросам безопасности, ухода, питания, а также других 
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интересующих матерей вопросов. Занятия будут как индивидуальными, так и в 
виде семинаров.  

Учитывая тот факт, что на базе больничного комплекса «Мурацан» находится 
также кафедра медицинской психологии и кабинет игротерапии, в следующем 
учебном году мы предполагаем совместно провести работу с детьми, боящимися 
медиков и медицинских манипуляций.  Осуществлять ее будут студенты, 
вовлеченные в наши программы. Работа будет проводиться по аналогии прог-
раммы «Teddy bear hospital», проводящейся в ряде стран мира [9,10]. Идея 
заключается в преодолении страха ребенка и безболезненном проведении 
обследования, а в дальнейшем и лечения. Студент с ребенком и его любимой 
игрушкой будет ходить по кабинетам, и игрушке на глазах у ребенка будут 
проводить рентген, сонографию и другие исследования. В конце студенты дадут 
оценку эффективности данного метода у нас в больнице. 

Идея «литературного клуба» заключается в участии студентов в обсуждениях 
периодической медицинской литературы. Заранее будет известна обсуждаемая 
тема, а на самом заседании представлена в рамках доказательной медицины 
информация. Это поможет студентам правильно пользоваться литературой, 
находить правильную информацию, научиться проводить анализ и синтез 
изучаемых данных, что очень важно в отношении будущей научной деятельнос-
ти студентов. 

Наконец, студенты, вовлеченные в нашу программу, активно будут 
заниматься наукой: работать с архивным материалом, настоящими больными и 
изучать методики исследований, осуществлять студенческие исследования, 
выполнять фрагменты научной работы кафедры. Все это позволит лучшим 
студентам печатать статьи. А как итог всей деятельности - в конце каждого года 
проведение молодежных конференций, на которых будут выступать с докладами 
студенты и клинические ординаторы. На кафедре уже есть успешный опыт 
проведения таких конференций. 

В заключении, следует отметить, что качество образования постоянно 
находится в центре внимания всего медицинского сообщества, профессиональ-
ных ассоциаций и государства. Только решая проблему непрерывного 
профессионального образования в комплексе, по всем направлениям, можно 
реально добиться повышения уровня качества подготовки медицинских кадров. 
Поэтому, на базе нашей кафедры внедряются программы, в создании и 
осуществлении которых принимают участие и преподаватели, и студенты. А это 
лучший стимул для ребят к овладению профессией. Кроме того, эти программы 
позволят тесно сблизить теорию, практическую деятельность и науку, что в свою 
очередь даст стране соответствующие мировым стандартам более подготов-
ленные кадры. Приоритетная задача этих программ – не просто дать студентам 
базовые знания в сфере лечебного дела, но и создать все условия для форми-
рования свободного и творческого мышления, способности к самообразованию, 
развития лидерских качеств и коммуникабельности. Наделенных именно такими 
качествами мы видим будущее поколение детских врачей.  
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СЕКСОЛОГИЯ КАК ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА  
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ՍԵՔՍՈԼՈԳԻԱՆ ՈՐՊԵՍ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱ  
ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ 

Ա.Է. Հակոբյան, Ս.Վ. Հակոբյան, Վ.Ա. Շահրամանյան, Ա.Դ. Գրիգորյան, 
Մ.Հ. Զաքարյան, Ն.Ռ. Ներսիսյան, Ռ.Է. Ազատյան 
ԵՊԲՀ, Սեքսոպաթոլոգիայի ամբիոն և կլինիկա 

 
 

Հոդվածում ներկայացված են սեքսոլոգիայի կայացման և ձևավորման գիտական 
փուլերը: Քննարկվում են «Սեքսոլոգիա» առարկայի անհրաժեշտությունն ու կարևո-

րությունը բարձրագույն բժշկական համակարգում: Հատկապես շեշտվում է այն, որ 
յուրաքանչյուր ապագա բժիշկ, անկախ իր նեղ մասնագիտությունից, պետք է ծանոթ 
լինի սեռական  առողջության հիմունքներին, քանի որ սեռական առողջությունը 
մարդու ընդհանուր առողջության անբաժանելի մասն է:   

 
 
SEXOLOGY AS MANDATORY ACADEMIC DISCIPLINE  
IN THE HIGHER MEDICAL EDUCATION SYSTEM  

A.E. Akobyan, S.V. Hakobyan, V.A. Shahramanyan, A.D. Grigoryan,  
M.H. Zakaryan, N.R. Nersisyan, R.E. Azatyan 
YSMU, Department and Clinic of Sexopathology 
 
 

 
This article presents developmental and academic stages of Sexology. There is discussion 

about the necessity and importance of «Sexology» in medicine. Especially is emphasized the 
fact, that every future doctor, regardless of its specialization, should be familiar with the basics 
of sexual health, as sexual health is an integral part of a person’s overall health. 

 
 
Ключевые слова: сексология, сексопатология, сексуальные расстройства, 

медицинское образование. 
 
Клиническая сексология – это область медицины, которая изучает причины 

и условия развития нарушений сексуального здоровья и разрабатывает методы  
диагностики, лечения и профилактики сексуальных расстройств.    

Ее основоположником считается немецкий дерматолог и венеролог Иван 
Блох, который в 1907 г. в своей книге «Сексуальная жизнь нашего времени в ее 
отношениях к современной культуре» подчеркнул, что сексология должна 
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синтезировать данные всех наук о человеке: биологию, этнологию, 
антропологию, философию, историю литературы и культуры, психологию и 
медицину.  

Сексология выделилась из ряда других наук и стала самостоятельной лишь в 
20 в., когда резко возросла потребность в знаниях о проявлениях сексуальности. 
Однако интерес к проблемам пола существовал всегда.  

В состав сексологии входят (3):  
 нормальная сексология, изучающая сексуальное здоровье, 

естественные проявления сексуальности;  
 медицинская сексология (сексопатология), изучающая симптомы и 

синдромы сексуальных нарушений, конкретные сексуальные 
расстройства и парафилии (девиации), а также  разрабатывающая 
методы их диагностики, лечения и профилактики;  

 судебная (криминальная) сексология, рассматривающая аномалии 
сексуального поведения, которые ведут к совершению преступлений 
на сексуальной почве, и другие вопросы межполовых отношений, 
требующие судебного вмешательства.    

В основе клинической сексологии лежит междисциплинарный подход. При 
этом в диагностике, выявлении закономерностей в развитии болезненного 
процесса и лечении опирается на психиатрию, урологию, гинекологию, 
эндокринологию, неврологию.  

Клиническая сексология изучает:  
 основные закономерности соотношения и дифференциации полов;  
 анатомо-физиологические основы половой сферы и сексуальности; 
 соотношение нормы и патологии полового влечения;  
 отправление и взаимоудовлетворение сексуальной потребности; 
  конкретные заболевания, сопровождающиеся нарушениями 

сексуальной функции;  
 лечебно-реабилитационные приёмы при том или ином заболевании с 

учётом специфических психосексуальных особенностей личности 
больного.  

Одним из основных положений научной медицинской сексологии является 
принцип парности, который учитывается в диагностике, происхождении 
сексуальных нарушений и в психокоррекционной терапии. 

В сексологии на основании трех основных методологических подходов к 
решению сексологических проблем существуют три концепции клинической 
сексологии (сексопатологии) (5):  

 

 монодисциплинарная,  
 мультидисциплинарная,  
 междисциплинарная.  

При монодисциплинарном подходе врач-психиатр или уролог диагностирует 
прежде всего свою патологию (невротическую реакцию или хронический 
простатит) и проводит соответствующее лечение, однако самовосстановление 
происходит только у части больных. Иными словами, любой врач (психиатр, 
гинеколог, невролог, эндокринолог, уролог)  одновременно является и сексо-
логом. При данном подходе отдельные аспекты сексологии растворяются в 
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рамках смежных дисциплин. Возникает вопрос, кто должен лечить больного с 
расстройством эрекции или эякуляции, если не выявлена психическая и 
урологическая патология. Однако чем глубже уходят монодисциплинарные 
исследования, тем сильнее возникает потребность в междисциплинарном 
сотрудничестве (рис. 1). 

 
Рис. 1. Три концепции сексопатологии (Г.С. Васильченко, 2005). 

а – монодисциплинарная (редукционистская) концепция в представлении уролога, 
эндокринолога, невропатолога и психиатра (досистемный этап: отдельные аспекты 

сексопатологии в конечном счете растворяются в рамках ряда смежных дисциплин); б – 
мультидисциплинарная (концепция «комплексного обслуживания») – псевдосистемный 
этап: сексопатологии как таковой нет, а роль сексопатолога сведена до обязанностей 

диспетчера; в – междисциплинарная (интегральная, системная) концепция: 
сексопатология определяет собственный контингент больных, формирует собственный 
категориальный аппарат (феноменология и приемы исследования, качественно отличные 
от таковых всех смежных специальностей – обозначены штриховкой) и выделяется в 

самостоятельную клиническую дисциплину (2). 
 

При мультидисциплинарном подходе врачи – психиатры, гинекологи, 
неврологи, эндокринологи, урологи – считают, что сексологическая проблема 
должна решаться комплексно, в диспансерах или отделениях, где работали бы 
перечисленные специалисты. При комплексном обслуживании больных сексопа-
тологии как таковой не существует, правда, есть диспетчер-сексолог, который 
направляет пациента к специалистам. В этой концепции, кроме организационных 
неудобств (создание специальных диспансеров), заложено, что сексологические 
расстройства являются следствием других заболеваний. 

При междисциплинарном, или системном, подходе сексология основывается 
прежде всего на неврологии, психиатрии, эндокринологии, урологии, гинеко-
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логии и выделяется в самостоятельную дисциплину. Врач-сексопатолог помимо 
основ сексологии должен обладать знаниями по перечисленным специальностям.  

Между тем было бы ошибочным считать, что на современном этапе развития 
медицинской сексологии системный подход является общепризнанным. Среди 
врачей-сексопатологов есть приверженцы каждого из рассмотренных 
направлений (1). 

Современная сексология продолжает успешно развиваться, и многие явле-
ния, вызывающие раньше протест, теперь воспринимаются как обычные. 
В большинстве стран сексология находится в периоде становления, но в 

некоторых уже наблюдаются значительные успехи. Однако в послевоенные годы 
повсеместно наблюдается усиление интереса к этой отрасли знания, выра-
жающееся в стремлении обеспечить население сексологической помощью. 

На сегодняшний день неуклонно растет число людей с сексуальными 
расстройствами. Зачастую их неграмотно лечат урологи, венерологи, гинекологи, 
эндокринологи, психиатры, психотерапевты и другие специалисты, не имеющие 
необходимых знаний и навыков, чтобы правильно распознавать, предупреждать 
и лечить сексуальные нарушения. И, к сожалению, не многие больные знают, что 
это прерогатива врачей-сексологов (сексопатологов).  

 Уровень знаний врачей лечебной сети здравоохранения в области сексо-
логии, к сожалению, чрезвычайно низок. Поэтому их интерес к сексуальным 
проблемам пациентов - области, полной тайн и конфликтов, –  незначи-
телен. Многие врачи не в состоянии оказать помощь пациентам с сексуальными 
проблемами по существу, они игнорируют общедоступные сексуальные знания и 
оценивают их в эмоционально-иррациональных категориях. Врачи различных 
специальностей, сталкиваясь с сексуальными проблемами пациентов, опираются 
на «здравый смысл» собственного жизненного опыта и представление о норма-
тивных моделях системы ценностей, а не на реальные знания. Большинство 
врачей не могут оправдать ожиданий больных и оказать им помощь, поскольку 
не способны соблюдать эмоциональный нейтралитет по отношению к частным 
формам сексуальных расстройств и к сексуальности в целом.  

В такой ситуации врач, ведущий прием, сталкиваясь с сексологическими 
больными, легко может стать патогенным фактором. Истинный масштаб ятро-
генного влияния, обусловленного субъективной, часто враждебной установкой 
врача в отношении  сексуальности, в настоящее время еще полностью невозмож-
но оценить. Нередко наблюдается тенденция к игнорированию гедонистических 
проявлений сексуальности; при этом к нарушениям эрекции относятся с 
большим пониманием, т.к. она связана с репродуктивной функцией сексуаль-
ности (4). 

В настоящее время в учебных программах медицинских инсти-
тутов сексология не предусмотрена как обязательная дисциплина, хотя ее 
социальная значимость огромна. В ЕГМУ предмет «Сексология» проходят 
студенты факультета общей медицины и военно-медицинского факультета в 
виде 5-дневного цикла. В учебную программу стоматологического и фармацев-
тического факультетов «Сексология», к сожалению, не включена. Объясняется 
это тем, что для стоматологов и фармацевтов предмет не является основным, 
следовательно «им это не нужно». Сведения по физиологии и патологии 
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сексуальности преподносятся студентам лишь вторично в рамках преподавания 
других специальностей или вообще исключаются из программы. Молодые врачи, 
окончившие высшие учебные заведения, не подготовлены к приему больных с 
сексуальными расстройствами, т. к. у них нет необходимых знаний для 
предупреждения и лечения сексуальных нарушений. Опросы, проведенные нами 
среди студентов V курсов стоматологического и фармацевтического факультетов 
ЕГМУ, показали, что 99% из них выступают за введение обязательного курса 
сексологии. Большинство студентов осознают пробелы в своем образовании. 
Кроме того, следует отметить, что сексологию как самостоятельную отрасль 
знаний преподают во многих европейских и американских учебных заведениях. 

Применяя в диагностике сексуальной патологии сексологические навыки 
и методики, врач может видеть проблему не на уровне симптома или синдрома, а 
в комплексе учетом личности пациента и его партнера. Это позволит прог-
нозировать сексуальное здоровье, избегать неблагоприятных факторов и 
правильно строить лечебный процесс. 

Повышение сексологической культуры молодежи особенно важно в 
условиях неблагоприятно сложившейся в нашем обществе демографической 
ситуации и требует от врача активного участия в формировании здорового 
образа жизни, укрепления сексуального здоровья населения.        

И последнее, далеко немаловажное: независимо от профессии, которую 
получат студенты медицинских вузов, знания об основах сексологии им 
потребуются прежде всего как будущим родителям.    
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Accession of our country to the Bologna process has required a detailed study of epidemiology 
teaching global experience. Currently, by the leading specialists in the field of preventive 
medicine epidemiology is considered to be the main tool of health system, which allows to 
identify and to find solutions to the health problems of modern society. Training a new 
generation of epidemiologists, who  master  the entire spectrum of epidemiological studies in 
the field of infectious and noninfectious diseases, are able to identify morbidity causes and risk 
factors  and to develop evidence-based strategies for preventing human diseases is the task of 
Epidemiology Department in YSMU. Epidemiological research is shown to be the metho-
dological basis of clinical epidemiology and evidence-based medicine. Further development of 
clinical epidemiology and the integration of  clinical epidemiology courses in the education is 
outlined for progress in medical research and health care practice. 

 
ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ  ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ 
ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԸ ՆԱԽԱԴԻՊԼՈՄԱՅԻՆ ԵՎ ՀԵՏԴԻՊԼՈՄԱՅԻՆ 
ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐՈՒՄ 

Համբարձումյան Ա.Ձ., Հովհաննիսյան, Հարությունովա Կ.Է.,   
Հ.Ս. Մեյմարյան Մ.Ա., Տեր-Ստեփանյան Մ.Մ., Պողոսյան Կ.Ս., Բադալյան Ա.Ռ. 
ԵՊԲՀ, Համաճարակաբանության ամբիոն 
 

Մեր երկրի ինտեգրումը Բոլոնյան գործընթացին անհհրաժեշտություն առաջացրեց 
իրականացնել համաճարակաբանության դասավանդման համաշխարհային փորձի 
մանրակրկիտ ուսումնասիրություն: Ներկայումս կանխարգելիչ բժշկության ասպարեզի 
առաջատար մասնագետները համաճարակաբանությունը դիտարկում են որպես 
առողջապահության համակարգի հիմնական գործիք, որը թույլ է տալիս հայտնաբերել և 
լուծել ժամանակակից հասարակության առողջության խնդիրները: ԵՊԲՀ համաճա-

րակաբանության ամբիոնի խնդիր է հանդիսանում պատրաստել նոր սերնդի մասնագետ 
համաճարակաբաններ, որոնք կտիրապետեն համաճարակաբանական հետազոտութ-

յունների ամբողջ ծավալին ինչպես վարակիչ, այնպես ոչ վարակիչ ախտաբանության 
ասպարեզում, կկարողանան բացահայտել բնակչության հիվանդացության պատճառնե-

րը և ռիսկի գործոնները և մշակել հիվանդությունների կանխարգելման գիտականորեն 
հիմնավորված ուղղություններ: Աշխատանքում հիմնավորված է, որ համաճարակաբա-

նական հետազոտությունները հանդիսանում են ապացուցողական բժշկության և կլինի-
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կական համաճարակաբանության մեթոդական հիմքը, իսկ վերջինիս հետագա զարգա-

ցումը և դասավանդումը կնպաստի բժշկագիտության և առողջապահության պրակ-

տիկայի առաջընթացին: 
 
 
 
Ключевые слова: клиническая эпидемиология, доказательная медицина, 

эпидемиологические исследования, дипломное и последипломное образование 
 

 
Эпидемиология - одна из наиболее быстро развивающихся областей меди-

цины. С одной стороны, фундаментальные молекулярно-биологические, генети-
ческие и иммунологические исследования, проведенные за последние годы, поз-
волили получить результаты, ориентирующие на повторное осмысление сущест-
вующих представлений о ряде проблем, формированию новых гипотез и теорий, 
призванных объяснить известные и вновь накапливаемые факты. С другой - 
намечается тенденция к расширению границ эпидемиологии и вовлечению в ее 
сферу новых объектов. Эпидемиологический метод, сформировавшийся в недрах 
эпидемиологии инфекционных болезней, оказался эффективным при изучении 
закономерностей распространения среди населения болезней неинфекционной 
природы. В связи с этим эпидемиологические исследования в современном мире 
рассматриваются как основной инструмент системы здравоохранения, позволяю-
щий выявлять и находить пути решения проблем здоровья общества. Некоторые 
авторы вполне обоснованно называют эпидемиологию диагностической дис-
циплиной общественного здравоохранения [3,8]. 

Исторически возникшая как наука о распространении инфекционных 
заболеваний, эпидемиология к настоящему времени вышла далеко за пределы 
этого узкого понятия, представляя собой фундаментальную науку о том, как 
часто и почему заболевания возникают в различных группах людей, какие 
детерминанты (биологические, многообразные факторы окружающей среды, в 
том числе и социального характера, поведенческие факторы, способы лечения и 
оказания медицинской помощи) каким образом и в какой степени связаны со 
здоровьем [13]. Поскольку, эпидемиология изучает здоровье на популяционном 
уровне организации жизни, результаты эпидемиологических исследований 
используются для предупреждения заболеваемости и преждевременной смерт-
ности населения, а также как инструмент, помогающий предпринимать научно 
обоснованные социальные вмешательства. Одновременно решаются сугубо прак-
тические задачи медицины на основе исследований, выполненных эпидемиоло-
гическими методами: прогнозирование течения болезни у пациента, вероят-
ностная диагностика и другие проблемы клинической эпидемиологии [15]. 

В настояшее время государственной политикой в области медицины признана 
«доказательная медицина» - результат соединения разных методологических 
подходов в медицине, прежде всего эпидемиологического и клинического. Они 
являются взаимно обогащающими, поскольку преследуют общую цель - 
установить причины болезней и создать эффективные средства лечения и 
профилактики. Методологической основой «доказательной медицины» являются 
эпидемиологические исследования [10,12].  
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Эпидемиология является фундаментальной и основополагающей наукой 
доказательной медицины ввиду того, что вооружает навыками интерпретации и 
критического осмысления результатов иследований, предоставляющих научные 
факты, учит использованию основных понятий, лежащих в основе доказательной 
медицины. Данная наука разрабатывает специальные методы, лежащие в основе 
сбора данных и их интерпретации. Таким образом, освоение основ доказательной 
медицины несет целый ряд жизненно необходимых для социума изменений в 
медицину и клиническую науку, во взаимоотношения пациента с врачом и врача 
с государством. Решение проблемы освоения принципов доказательной 
медицины на государственном уровне может быть осуществлено только путем 
создания и реализации программ систематизированного обучения будущих и 
нынешних врачей [3,8,14].  

В Ереванской декларации о последовательном продвижении принципов 
доказательной медицины отмечается, что в странах бывшего СССР проникно-
вение идей доказательной медицины началось 10–15 лет назад, однако внедрение 
доказательной медицины в практику до сих пор остается фрагментарным, пос-
кольку основывается на энтузиазме отдельных врачей и не подкреплено инсти-
туционально. Клиническая эпидемиология так и не стала обязательным пред-
метом в подготовке врачей и организаторов здравоохранения. Поэтому ограни-
ченные ресурсы национальных систем здравоохранения тратятся нерационально, 
без учета научных доказательств эффективности и безопасности медицинских 
или здравоохранных мероприятий [6,7]. 

Многие ведущие медицинские университеты ввели клиническую эпидемио-
логию в обязательный курс в качестве одной из фундаментальных дисциплин 
[1,9,11]. Армения не может оставаться в стороне от тенденций развития мировой 
медицинской науки и опыта преподавания эпидемиологии. В связи с этим сов-
ременные образовательные программы изучения дисциплины «эпидемиология» 
требуют расширения преподавания вопросов клинической эпидемиологии. 
Применительно к отечественному медицинскому образованию присоединение к 
Болонскому процессу предполагает значительное, иногда радикальное изменение 
преподавания многих дисциплин. На протяжении всей истории своего сущест-
вования кафедра эпидемиологии ЕГМУ являлась головной в определении мето-
дологии преподавания эпидемиологии, структуры и содержания дисципли-ны, а 
также конечных целей ее изучения. На кафедре эпидемиологии обсуждались 
актуальные проблемы теории эпидемиологии, методики чтения лекций, прове-
дения практических занятий, подготовки научных и педагогических кадров.  

В последние годы в связи с повышением значения профилактики в охране 
здоровья населения и расширением обучения врачей лечебного профиля по 
эпидемиологии, вопросы неинфекционной эпидемиологии активно включаются в 
программу обучения. Современные требования концепции высшего медицинс-
кого образования предполагают получение студентами прочных знаний по 
изучаемой дисциплине, овладение профессиональными навыками и умениями 
[2,4,5].  

Знание вопросов проведения эпидемиологических исследований и основ 
«доказательной медицины» необходимо как для специалистов профилактичекого 
профиля, так и для врачей-клиницистов. В связи с этим на кафедре эпидемио-
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логии ЕГМУ подготовлена программа обучения студентов по эпидемиологии 
неинфекционных заболеваний. Следует стремиться, чтобы при изложении новой 
концепции эпидемиологии в программах обучения не были потеряны огромные 
достижения отечественной школы эпидемиологии инфекционных болезней. В 
связи с этим современные образовательные программы изучения дисциплины 
«Эпидемиология» требуют расширения преподавания вопросов клинической 
эпидемиологии как в рамках основных образовательных программ, так и в реали-
зации дисциплин по выбору. В настоящее время необходима подготовка квали-
фицированного специалиста, обладающего профессиональными компетенциями, 
знаниями, умениями и навыками принятия управленческих решений по прове-
дению лечебных и профилактических мероприятий с использованием принципов 
доказательной медицины. 

На наш взгляд, структура современной эпидемиологии включает: 
- общую эпидемиологию (эпидемиологический подход к изучению болезней 

человека, эпидемический процесс, эпидемиологическая диагностика и эпидемио-
логические исследования, управление и организация профилактической и проти-
воэпидемической деятельностью) 

- эпидемиологию инфекционных болезней (общую и частную) 
- военную и госпитальную эпидемиологию 
- эпидемиологию неинфекционных болезней (общую и частную) 
Целью обучения является подготовка студентов по вопросам организации и 

проведения эпидемиологических исследований, а также использование принци-
пов доказательности в принятии обоснованных решений по проведению профи-
лактических и лечебных мероприятий. 

Задачи обучения: 
-знакомство с видами эпидемиологических исследований и их предназна-

чением 
-изучение основ организации эпидемиологических исследований 
-изучение принципов поиска причинно-следственных связей в закономер-

ностях развития заболеваемости 
-изучение методов оценки эффективности диагностических и скрининговых 

тестов 
-знакомство с принципами работы с научно-обоснованной информацией  
-изучение методов статистической обработки данных 
Студент должен знать и уметь: 
-описательные эпидемиологические исследования, их предназначение и осо-

бенности организации 
-аналитические эпидемиологические исследования, их предназначение и осо-

бенности организации 
-экспериментальные аналитические эпидемиологические исследования, их 

предназначение и особенности организации 
-источники научно-обоснованной информации 
-выявление и оценка факторов риска 
 Основными формами обучения студентов являются лекции и практи-

ческие занятия. Лекционная форма обучения предусматривает получение новых 
знаний, формирование теоретической основы практических навыков, актуальных 



ԲԲԱԱՐՐՁՁՐՐԱԱԳԳՈՈՒՒՅՅՆՆ  ԲԲԺԺՇՇԿԿԱԱԿԿԱԱՆՆ  ԿԿՐՐԹԹՈՈՒՒԹԹՅՅՈՈՒՒՆՆԸԸ..ՆՆԵԵՐՐԿԿԱԱՆՆ  ԵԵՎՎ  ԱԱՊՊԱԱԳԳԱԱՆՆ 

260 
 

вопросов эпидемиологии онкологических, эндокринных и сердечно-сосудистых 
заболеваний.  

 Обязательным видом работы является реферирование научного мате-риа-
ла и составление научных обзоров по проблемным вопросам и доклад его на 
занятии. 

 Итак, введение в медицинском вузе страны преподавания основ дока-
зательной медицины как самостоятельного предмета должно позволить обучить 
поиску достоверной и качественной информации, дифференцировать ее по 
степени ценности и эффективно использовать в дальнейшей клинической прак-
тике, преподавательской и исследовательской работе. Главная педагогическая 
задача коллектива кафедры эпидемиологии ЕГМУ в современных условиях 
заключается в адаптации преподавания эпидемиологии в Армении согласно 
принципам Болонской декларации и его методическом обеспечении. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ В КОНТРОЛЕ 
ЗНАНИЙ НА КАФЕДРЕ НОРМАЛЬНОЙ АНАТОМИИ ЕГМУ 

 

БАРОЯН К.М., ЗАРГАРЯН А.Л., МКРТЧЯН К.Г. 
ЕГМУ, Кафедра нормальной анатомии  

 

ԵՊԲՀ-ի ՆՈՐՄԱԼ ԱՆԱՏՈՄԻԱՅԻ ԱՄԲԻՈՆՈՒՄ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ 
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՓՈՐՁԸ 
ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ 

Կ.Մ. Բարոյան, Ա.Լ. Զարգարյան, Կ.Գ. Մկրտչյան  
ԵՊԲՀ,Նորմալ անատոմիայի ամբիոն 
 

Ուսանողների գիտելիքների ստուգման բազմակողմանի և օբյեկտիվ գնահատումը բարդ 
գործընթաց է և դրա իրականացումը համարվում է ուսումնառության հաջողության գրա-

վականը, որի վերջնանպատակն է բարձր որակավորում ունեցող և մրցունակ մասնագետների 
պատրաստումը: Վերջին տասնամյակում ԵՊԲՀ–ի նորմալ անատոմիայի ամբիոնի աշխա-

տակիցների գործունեությունը ուղղված է եղել բարձրացնելու ուսումնական գործընթացի 
արդյունավետությունը և ստեղծելու նոր մոտեցումներ առարկայի իմացության խորությունը 
ճշգրիտ գնահատելու վերաբերյալ: Ներկայումս նորմալ անատոմիայի ամբիոնում գիտելիք-

ների գնահատումը  իրականացվում է թեսթային հարցումների միջոցով: Այս ուսումնական 
տարում, որպես նորույթ, թեմատիկ և քննական թեսթային տարբերակներում օգտագործվեցին 
ժամանակակից գունավոր ատլասային անատոմիական նկարներ, որտեղ ուսանողից 
պահանջվում է ճանաչել սլաքով կամ թվանիշով նշված անատոմիական գոյացությունները: 
Որպես նոր մոտեցում կիրառվեց նաև բաց նկար-թեսթի ընդգրկումը թեմատիկ հարցումների 
ժամանակ: Արդյունքների վերլուծությունը թուլ տվեց եզրակացնել, որ ուսանողների մոտ 
առաջացավ մոտիվացիա ճանաչողական հմտություների ձեռք բերման, ինչպես նաև անատո-

միական գիտելիքները տեսական ոլորտի իմացությունից դեպի ճանաչողական ոլորտ 
տեղափոխելու գործընթացում: 
 

 
THE EXPERIENCE OF MODERN EDUCATIONAL METHODS USE IN THE 
PROCESS OF STUDENTS’ KNOWLEDGE EVALUATION IN NORMAL 
ANATOMY DEPARTMENT OF YSMU 

K.M. BAROYAN, A.L. ZARGARYAN, K.G. MKRTCHYAN  
YSMU, Department of Normal Anatomy  
 

 
Comprehensive and objective evaluation of students’ knowledge   is a complex process, and its 
fulfillment is considered to be a guaranty of success of an educational process, the final purpose 
of which is     highly qualified and competitive specialists training. During the last decade the 
activities of   Normal Anatomy department staff   was directed to enhance the productivity of 
educational process and to create new approaches for accurate evaluation of knowledge on the 
subject. Now knowledge evaluation in Normal Anatomy department is carried out in the form 
of  test-based control. Since this year modern colored atlas anatomical pictures has been used in 
both current and examination tests as a novelty. Students are required to recognize anatomical 
structures in the pictures shown by the arrow or number. As a new approach open-ended picture 
tests are used in current controls. The analysis of the results allowed us to conclude that 
students were motivated to acquire cognitive skills, as well as to transfer theoretical knowledge 
to cognitive one. 
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Объективный и всесторонний контроль знаний студентов является сложным 
процессом, его реализация служит залогом успешного проведения той или иной 
образовательной программы, конечной целью которой является подготовка 
высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов. Анатомия 
человека - одна из важнейших фундаментальных дисциплин в системе медицинс-
кого образования, призванная обеспечить формирование у студентов базисных 
знаний о строении тела человека. В современных условиях, в связи с растущим 
объемом поступающей информации, повышением требований к качеству специа-
листов, диктуется необходимость пересмотра ранее применяемых инструментов 
контроля знаний в высших учебных заведениях и выбора такой системы конт-
роля, которая, с одной стороны, ориентировалась на объективную проверку зна-
ний и умений, с другой – выявляла и развивала творческие способности и 
ценностное отношение к изучаемым процессам.  

В последнее десятилетие деятельность сотрудников кафедры нормальной 
анатомии ЕГМУ была направлена на повышение эффективности учебного про-
цесса и создание новых учебных материалов с использованием компъютерных 
технологий, создания системы контроля знаний. 

В настоящее время процесс контроля знаний на кафедре нормальной анато-
мии осуществляется следующими формами: 1. устный опросб 2. тестирование. 

Текущий контроль, проводимый на каждом практическом занятии, реали-
зуется в форме устного опроса, что позволяет преподавателю оценить не только 
теоретические знания, также и практические навыки по дисциплине: умение сту-
дента определять и обосновать нормальное анатомическое положение структур, 
узнать и описать строение анатомических структур на муляжах, анатомических 
препаратах, трупном материале.  

Форма устного опроса в качестве контроля знаний студентов, несомненно, 
имеет свои преимущества. В первую очередь, у студентов в полном объеме фор-
мируется умение последовательно излагать свои мысли, строить на основе 
имеющихся знаний логические заключения. Во-вторых, при устном ответе пре-
подаватель, как правило, ведет со студентом диалог, задает наводящие воп-росы, 
заставляя студента проиллюстрировать практическими примерами теоретические 
знания. В результате уровень осознанного понимания проблематики дисциплины 
возрастает. К сожалению, предопределяющим недостатком устного опроса, по 
причине которого, в настоящее время оценка устного опроса не учитывается при 
формировании итогового балла по дисциплине, является его субъективность. 
Именно поэтому, для повышения эффективности текущего контроля, считаем 
необходимым разработать объективные критерии оценки устного ответа с после-
дующим учетом набранных баллов устного опроса при формировании итогового 
балла по дисциплине.  

Тематический контроль знаний на кафедре, проводимый по окончанию той 
или иной темы, реализуется по методу тестирования. До прошлого года на ка-
федре применялись стандартные образцы тестов, в частности, тесты закрытой 
формы, когда тестируемый выбирает правильный ответ (ответы) из приведен-
ного набора ответов, или же устанавливает правильную последовательность рас-
положения структур. Также были разработаны тесты, содержащие комплексные 
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межтематические вопросы, с целью установления способности студентов логи-
чески связывать и обобщать несколько тем. При создании тестов мы ознакоми-
лись с опытом наших коллег, их методическими рекомендациями (1,2,3) и строго 
придерживались требований, предъявляемых к тестовым заданиям, методичес-
кого коммитета ЕГМУ: соответствие содержания теста целям тестирования, 
определение значимости проверяемых знаний, содержательная правильность 
тестовых заданий, репрезентативность содержания учебной дисциплины в содер-
жании теста, комплексность и сбалансированность содержания теста, систем-
ность содержания, вариативность содержания. Преподавателями кафедры прово-
дилась первичная апробация тестов, выявленные недостатки устранялись.  

Однако применяемые образцы тестов позволяли провести тематический 
контроль только теоретических знаний по анатомии человека, в то время как 
практические навыки студентов (определение нормального анатомического 
положения структур, узнавание анатомических структур на муляжах, анато-
мических препаратах и трупном материале) проверялись лишь на практических 
занятиях в устной форме. Посему перед коллективом кафедры встала задача 
разработки тестов, которые позволили бы преподавателям оценить практические 
навыки студентов по описательной и топографической анатомии при темати-
ческом контроле. Вследствие чего, по предложению проректора по учебной 
части ЕГМУ на заседании кафедры было рассмотрено и принято решение с 
начала учебного 2013 года внести в бланк тестов тематического контроля 3 
образца тестов с анатомическими рисунками (рис. 1) и 1 тест открытого образца 
(рис. 2), требующий от тестируемого в письменной форме формулировать ука-
занную на рисунке структуру. Тесты с анатомическими рисунками представляют 
собой закрытую форму теста, к которому прилагается цветной рисунок, изъятый 
из новейших анатомических атласов; на рисунке стрелкой или цифрами указаны 
структуры, представленные в тесте. Опыт применения новых образцов тестов на 
нашей кафедре выявил следующее:  
 новые образцы тестов позволили оценить уровень знаний студентов по 

топографической и описательной анатомии (узнавание структур, их топография, 
взаиморасположение) при тематическом контроле, что ранее нам удавалось 
только при текущем контроле, и то в устной форме; 
 увеличилась мотивация студентов к приобретению анатомических атла-

сов, изучению рисунков, вследствие чего сотрудники кафедры приобрели и 
предоставили студентам электронные версии новейших анатомических атласов; 
  статистический анализ установил, что преодолимость тестов с анатоми-

ческими рисунками составила около 70%, в то время как тест открытого образца 
преодолели около 50% студентов. Полученные цифры указывают на то, что 
новые образцы тестов адекватны учебной программе, являются надежными, 
репрезентативными, и могут быть эффективны в контроле знаний. Ввиду чего, на 
заседании кафедры было решено внести 8 тестов с анатомическим рисунками в 
бланк экзаменационного контроля по дисциплине. Относительно низкий по-
казатель преодолимости теста открытого образца, вероятно, объясняется тем, 
что, во-первых, является сложным тестом, при его выполнении исключается мо-
мент угадывания правильного ответа, во-вторых, требует безукоризненных зна-
ний анатомической терминологии. Именно поэтому, а также по причине ог-
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раниченных возможностей компъютерной программы экзаменационного тести-
рования, этот образец теста не был внесен в экзаменационный бланк. 

Итак, имея многолетний опыт применения тестирования как метода контроля 
качества знаний студентов на кафедре нормальной анатомии, нам хотелось бы 
отметить ряд его достоинств:  

1. тестирование повышает объективность оценки знаний по сравнению с уст-
ным опросом, поскольку исключается субъективный фактор, позволяет сделать 
процесс оценки студентов полностью унифицированным, что устраняет 
недоразумения и недовольства среди студентов; 

2. тесты позволяют оценить знания по всем темам пройденного курса, в то 
время как при устном опросе обычно обсуждаются 3-4 темы. Также появляется 
возможность установить уровень знаний студентов по отдельным темам; 

3. тестирование является довольно экономичным во временном аспекте 
средством: позволяет за небольшое время проверить большой объем знаний с 
широким охватом студентов, тем самым у преподавателей освобождается время 
для решения других задач; 

4. тестирование дает возможность коррекции отдельных вопросов темы, так-
же облегчает анализ наиболее часто совершаемых ошибок после каждого тема-
тического тестирования. 

Наряду с достоинствами, следует отметить также ряд выявленных нами 
недостатков тестирования: 

1. предопределяющим недостатком, на наш взгляд, является отсутствие дис-
куссии с преподавателем, что не позволяет проверить глубину знаний, а также 
ограничивает развитие речи, а иногда и логического мышления; 

2. при тестировании студенты механически запоминают верный ответ, не 
осмысливая его содержания, а также отвечают наугад, особенно в тестах невы-
сокого уровня; 

3. необходимость постоянного обновления базы тестов. 
Для устранения указанных недостатков и увеличения эффективности метода 

тестирования сотрудниками кафедры дважды в год, после каждого семестра, 
проводится ревизия, коррекция и обновление базы тестов.  

Таким образом, тестирование, на наш взгляд, является эффективным, но не 
единственным методом контроля обучения по предмету нормальной анатомии. 
Для более объективной оценки итоговых знаний студентов следует сочетать 
тестирование, в качестве тематического контроля, с классической методикой 
устного ответа при текущем контроле.  
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Современная педагогическая наука переживает период переосмысления под-
ходов к подготовке человека к профессиональной деятельности. Возросший темп 
внедрения инновационных разработок и их разнообразие – наиболее характерная 
черта современного производства, поэтому сегодня от системы образования тре-
буется увеличение темпов включения новых идей и технологий в педагогический 
процесс. В основе любой технологии лежит совокупность приемов и способов, 
направленных на преобразование, изменение объекта воздействия.  

Сущность педагогической технологии как всеобъемлющего многостороннего 
явления была определена Ассоциацией по педагогическим коммуникациям и 
технологиям (США, 1979): «Педагогическая технология - это комплексный, 
непрерывный процесс, охватывающий людей, идеи, средства и способы органи-
зации деятельности по анализу проблем и планированию, осуществлению и 
руководству решением проблем, относящихся ко всем аспектам усвоения зна-
ний». Свое определение технологии дала ЮНЕСКО: «Педагогическая техноло-
гия-это системный метод создания, применения и определения всего процесса 
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преподавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов 
и их взаимодействий, ставящий своей задачей оптимизацию форм образования» 
[3].  

Массовое внедрение технологий обучения исследователи относят к началу 60-
х годов XX столетия и связывают его с реформированием вначале американской, 
а затем и европейской школы. К наиболее известным авторам современных пе-
дагогических технологий за рубежом относятся Дж. Кэрролл, Б. Блум, Д. Брунер, 
Г. Гейс, В.Коскарелли и др.  

Существует большое количество подходов к классификации технологий обу-
чения. Приведем наиболее общий, применительно к современным технологиям 
интенсивного обучения [9]:  

– технология концентрированного обучения; 
– технология модульного обучения; 
– технология проблемного обучения; 
– технология программированного обучения; 
– технология дистанционного обучения; 
– технология компьютерного обучения.  

В основе технологии концентрированного обучения в Вузах лежит так 
называемая “цикловая система преподавания», когда на каждый учебный пред-
мет отводится определенный отрезок времени. 

В течение дня, недели сокращается число параллельно изучаемых учебных 
дисциплин. Такая форма организации учебного процесса максимально улучшает 
процесс восприятия. Чтобы предупредить забывание материала, усвоенного на 
уроке, следует провести работу по его закреплению в день восприятия, т.е. необ-
ходимо на какое-то время более основательно «погрузиться» в предмет. Безу-
словно, такой подход требует пересмотра расписания.  

Технология модульного обучения как альтернатива традиционному обуче-
нию появилась и приобрела большую популярность в учебных заведениях США 
и Западной Европы в начале 60-х годов XX века.  

Сущность технологии модульного обучения состоит в том, что учащийся са-
мостоятельно (или с определенной помощью) достигает конкретных целей в 
процессе работы с модулем. Модуль - это целевой функциональный узел, в кото-
ром объединены учебное содержание и технология овладения, модуль – логичес-
ки завершенная одна, две или более единиц учебного материала в рамках одной 
учебной дисциплины. 

Практическое осуществление этого подхода возможно с помощью тренингов. 
В технологию тренинга включены структурные и функциональные компоненты. 
К структурным относятся: образовательные цели, набор операций и действий, 
направленных на достижение цели, психологические характеристики обучаю-
щихся. К функциональным компонентам относятся: языковой, организаторский, 
конструктивный, коммуникативный компоненты [10].  

Однако тренинг не может рассматриваться как «лаборатория роста личности», 
он способен дать побудительный толчок к дальнейшему развитию личности 
студента.  

В случае же подготовки специалиста и непрерывного профессионального раз-
вития (усовершенствование) тренинг способствует развитию профессионального 
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сознания, организации и саморегуляции, интеллектуальной рефлексии (отра-
жению, размышлению), что составляет основу профессиональной компетенции 
специалиста. Последипломное образование открывает широкие возможности 
выбора различных методов тренинга – от нетрадиционных интерактивных 
лекций до «мозгового штурма» и дискуссий. Кстати, ныне модное слово «тре-
нинг» по своему содержанию не отличается от проводимых в свое время в ЕрГИ-
ДУВе, а затем в НИЗ интерактивных лекций, занятий «малыми группами», 
деловых игр, разборов ситуаций и т.д. Просто тогда они скромно назывались 
семинарами [7]. Тренинг можно рассматривать как тренировку, в результате 
которой происходит формирование и отработка умений и навыков; а также как 
форму активного обучения, целью которого является в первую очередь передача 
знаний, и развитие некоторых умений и навыков, или как метод создания 
условий для самостоятельного поиска способов решения задач [1].  

Технология проблемного обучения предполагает усвоение знаний посредст-
вом диалога с преподавателем, организацию под руководством преподавателя 
самостоятельной поисковой деятельности обучаемых по решению учебных 
проблем, в ходе которых у обучаемых формируются новые знания, умения и нав-
ыки, развиваются способности, познавательная активность, любознательность, 
эрудиция, творческое мышление и другие, личностно значимые качества. При 
этом проблемное обучение не является простым решением ситуационных задач.  

Технология программированного обучения – это технология самостоятель-
ного индивидуального обучения по заранее разработанной обучающей програм-
ме с помощью специальных средств (программированного учебника, особых 
обучающих машин, компьютера и др.). Она обеспечивает каждому учащемуся 
возможность осуществления учения в соответствии с его индивидуальными 
особенностями (темп обучения, уровень обученности и др.).  

Технология дистанционного обучения - это совокупность форм, методов и 
средств взаимодействия преподавателя с обучаемым в процессе самостоятель-
ного, но контролируемого освоения им определенного массива знаний. В качест-
ве средств дистанционного обучения выступает весь арсенал существующих 
коммуникационных ресурсов для доступа к содержанию, аккумулированному в 
специальных курсах и модулях, предназначенных для дистанционного обучения, 
и находящихся в банках данных и знаний, цифровых библиотеках, обучающих 
компьютерных программах и т.д.  

Компьютерная технология обучения представляет собой комплекс техничес-
ких и программных средств в их органической связи с учебными целями, науч-
ным содержанием и дидактическими методами применения как средства 
обучения. Она функционирует в системе обучаемый-компьюте и включает в себя 
следующие компоненты:  

– техническую среду (вид используемой вычислительной техники); 
– программную среду (набор программных средств для реализации техно-

логии обучения); 
– предметную среду (содержание конкретной предметной области науки, 

техники, знаний); 
– методическую среду (инструкции, методы оценки эффективности и др.). 
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На данной основе в настоящее время реализовано большое количество 
компьютерных средств обучения. Это автоматизированные системы обучения 
(АОС), компьютерные тренажеры, компьютерные игры и др. [2]. По мнению 
многих исследователей эти две технологии объединяются в одну – on-line 
обучение.  

На последних двух остановимся подробнее, так как это имеет непосредст-
венное отношение к последипломному образованию.  

Видовым отличием дистанционного образования является не только то, что 
это форма образования на расстоянии и без отрыва от основной деятельности 
учащегося [4,5], но и не менее важное отличие в содержании этой новой разви-
вающейся формы – новой дидактике, формирующейся на дистанционных образо-
вательных технологиях.  

На дистанционное обучение, как на целостную дидактическую систему, нак-
ладывается ряд требований, предусматривающих: оптимизацию содержания 
учебных курсов; разработку технологий обучения, оптимизирующих учебную 
деятельность и интенсифицирующих процесс усвоения материала; создание 
системы контроля усвоения знаний, обеспечивающей непрерывное и эффек-
тивное управление процессом обучения [6]. 

Сегодня превалируют следующие различные мнения в отношении дистан-
ционного образования и обучения. 

1. Не существует дистанционного образования, дистанционное обучение – 
суть дистанционные технологии.  

2. Дистанционное образование – это давно известная самостоятельная фор-
ма образования, существующая в виде заочного образования и дистанционного 
образования - синонимов, отличающихся названием. 

3.  Дистанционное образование (обучение) – самостоятельная новая форма 
обучения, а не педагогические и (или) информационные технологии.  

4. Нет дистанционного образования. Оно поглощено e-learning. Рабочая 
группа ЮНЕСКО по терминологии в области электронного образования не 
рекомендует переводить e-learning на национальные языки. Считается, что e-
learning – это новая философия, новая педагогика образования с помощью 
Internet и мультимедиа. 

Но, тем не менее, дистанционная форма образования в образовательном сооб-
ществе уже существует де-факто и должна быть признана де-юре. Опыт про-
ведения лекций в рамках дистанционного обучения по медицине в Армении 
имеется: лекция профессора В. Власова, посвященная методологическим аспек-
там доказательной медицины (2008г); лекция профессора А.П. Зильбера, посвя-
щенная медицине критических состояний (2009г); лекция профессора Р.А. 
Ованесяна для врачей города Апарана, посвященная доказательной медицине 
(2011г).  

Несмотря на скепсис сторонников традиционной (контактной) очной формы 
получения образования в отношении перспективы дистанционного обучения, 
виртуальные вузы, по мнению европейских аналитиков, к 2025г. станут основ-
ным поставщиком высшего образования [11]. 

Новые технологии могут совершить революцию в высшем медицинском 
образовании в целом, в последипломном – в частности. Электронные издания 
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(книги, словари, энциклопедии) включают не только текст, но и видео- и 
аудиоматериалы [20]. Существующие технологии позволяют слушать курс лек-
ций профессора в любой точке страны, при этом врач может работать и учиться.  

Доклады Слоуновской национальной комиссии 2007-2008гг. показали, что 
тенденция роста популярности виртуального обучения среди взрослых 
значительно усилилась в условиях экономического кризиса [22]. В таком случае, 
почему бы в Армении в нынешних условиях не внедрить виртуальное обучение 
для врачей, которым зачастую трудно выехать в столицу, оставить работу.  

Потенциал новых информационных технологий в области образования слож-
но недооценить. В лекции «Культура современного медицинского образования» 
прочитанной профессором А.П. Зильбером на семинаре «Уроки респираторной 
медицины» (Ереван, 18-19 июня 2013г.) был приведен пример виртуального 
обучения студентов при критических ситуациях в медицине. Технология заклю-
чалась в следующем. Занятия групповые. На мониторах развертывается крити-
ческая ситуация. Студенты ее разрабатывают, при этом благодаря объединению 
компьютеров в единую сеть, имеют возможность исправлять и дополнять друг 
друга. Достоинство такой технологии, отмеченные Зильбером, - воспроизведение 
и частых, и редких ситуаций, тренировка с аутоконтролем, дефицит времени для 
принятия решения отсутствует, проверка и теоретических знаний, и практи-
ческих навыков, безопасность и отсутствие риска при учёбе.  

Безусловно, при подготовке специалиста врача надо подходить к on-line 
обучению с большой осторожностью. Вместе с тем дистанционное образование 
для уже достаточно взрослых, зрелых врачей, сознательно желающих усо-
вершенствоваться, вполне возможно. Оно может быть достаточно системати-
чным, носить массовый характер при условии тщательной сертификации. Все 
остальное слишком опасно, а потому и недопустимо. [8].  

Однако энтузиазм по поводу будущего компьютерных технологий разделяют 
далеко не все, даже в той же Америке, которая лидирует в этом направлении. 
Так, бывший президент Гарварда Д. Бок является одним их тех, кто ставит под 
сомнение слишком большие ожидания от новых технологий. Он считает, что эти 
средства обучения ограниченно влияют на учебные достижения студента [19].  

Еще одна проблема связана с противоречием в отношении к on-line обучению 
преподавательской общественности в целом и вузовской профессуры в частнос-
ти. Профессорско-преподавательский состав выражает беспокойство по поводу 
качества электронных курсов и больших затрат времени и усилий для их 
разработки. По данным Слоуновской национальной комиссии 70% преподавате-
лей государственных университетов считают, что on-line курсы или, однозначно, 
хуже, или в какой-то мере уступают традиционному обучению [21]. Между тем, 
существуют целые виртуальные университеты [13,14]. Надо сказать, что за рубе-
жом теоретических работ, посвященных организациям инноваций, и в частности 
в образовании, достаточно много. Западные ученые, прежде всего, обращают 
внимание на «проблему сопротивления». Уже с 50-х годов исследователи инте-
ресовались двумя основными вопросами: почему люди так сильно сопроти-
вляются изменениям, и что можно сделать для преодоления этого сопротивл-
ения? 
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В 1991г. W.Bridges [12] высказал мнение, что люди сопротивляются не самим 
инновациям, а переходу, который надо сделать, чтобы к ним адаптироваться. Он 
рассматривает изменение как внешний процесс, а переход – как внутренний. 
Иначе говоря, акцент ставится на психологические факторы. L. Coetsee [16] 
рассматривает два конца процесса – сопротивление и преданность и считает, что 
внутри этого континуума через последовательные фазы происходит переход от 
сопротивления к преданности.  

Drummond I. et al. [15] сделали попытку определить барьеры для инновации в 
высшем образовании на организационном уровне. На уровне вуза – сложность 
инноваций в большой организации, на уровне факультета – традиционная систе-
ма руководства, нежелание применения новых форм преподавания или оценки 
знаний студентов, на индивидуальном уровне – фактор запрещения, приоритет 
преподавателя.  

Многочисленные попытки различных западных авторов по организации 
инноваций в образовании – мотивация лидера и его «идеологическая актив-
ность», позитивное влияние демократизма руководителя и т.д. не увенчались 
успехом. В связи с чем M. Fullan отметил: «сейчас абсолютно ясно, что никогда 
не может быть рецепта или «кулинарной книги» для процесса организации 
инноваций», в частности в высшем образовании.  

Как бы то ни было, сложность структуры организации ЕрГМУ, его много-
уровневость (бакалавриат – магистратура – клиническая ординатура) приводят к 
разнообразию взглядов, которое часто вызывает конфликты на стадии реали-
зации проекта. 

Результат технологических инноваций в образовании наиболее осязаем, одна-
ко те, которые первоначально воспринимаются как эффективные, не обязательно 
окажутся таковыми. Примером может служить тестовый контроль знаний 
студентов в том виде, который в настоящее время действует. Возможно он 
эффективен, но до того, как начинается обучение клинических дисциплин. Тесты 
недопустимы для думающего врача – слишком многогранна медицина, слишком 
многогранен организм человека.  

Как считают западные исследователи «Изменение культуры учебного заве-
дения – повестка дня, а не реализация инновации. Проводя изменение необхо-
димо всегда думать, а «развивается ли учебное заведение» [17]. Инновационная 
деятельность в университете зависит в первую очередь от «культуры учебного 
заведения, декларируемых и реальных приоритетов, превалирующих положений 
о том, что является лучшим для студентов и вуза» [18].  

Вот и возникает вопрос – являлось ли лучшим для ЕрГМУ и его студентов 
вступление в Болонский процесс.  

Очевидно, что эти и другие вопросы требуют научного внимания тех 
исследований, которые заинтересованы как в развитии своей Alma mater, так и в 
развитии кадровых ресурсов в здравоохранении.  
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РУССКИЙ ЯЗЫК В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ: 
 ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

C.Р. НАЛБАНДЯН1 
 

ЕГМУ, кафедра латинского и иностранных языков 
 

ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՈՒՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԲՈՒՀՈՒՄ. ԽՆԴԻՐՆԵՐՆ ՈՒ 
ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ 

Ս.Ռ. Նալբանդյան 
ԵՊԲՀ, Լատիներեն և օտար լեզուների ամբիոն  
 

Հոդվածում առաջադրված են այնպիսի ակտուալ հարցեր, որոնք կապված են բարձ-

րագույն որակավորում ունեցող բժիշկ մասնագետներին առնչվող ժամանակակից 

պահանջների հետ: Վերջիններիս համար օտար լեզվի տիրապետումը (մասնավորապես՝ 

ռուսերեն) մասնագիտական պատրաստվածության մասն է կազմում  ռու-սաց լեզուն 

որպես օտար լեզու ուսուցանելու (1-2 կուրսեր) տվյալ լսարանի առանձնահատկության 

հետ, ուսանողների զարգացման հետ առնչվող հաղորդակցական, ինֆորմացիոն, սոցիալ 

մշակութային, պրոֆեսիոնալ և ընդհանուր մշակութային համակարգված հարցերի հետ, 

միջդիսցիպլինար համակարգված կապերի սկզբունքների իրականացման հետ, ինչը 

այսօր կրթական դաստիարակչական ընթացքի և ուսանողների ճանաչողական 

գործունեության բովանդակության և կազմակերպման պահանջ է հանդիսանում՝ 

բնորոշելով ուսուցման ընթացքի բոլոր բաղադրիչների նպատակային ուղղվածությունը 

(խնդիրները, բովանդակությունը, մեթոդները, միջոցները, արդյունքները) ապագա 

մասնագետներ պատրաստելու համար: Այս գործընթացում մեծ տեղ է հատկացվում 

դասախոսի կոորդինացված կապին ուսանողի, այնուհետեւ ռուսաց լեզվի դասախոսի 

հետ: Այսպիսով, ռուսաց լեզուն միջազգային հաղորդակցման լեզվից բացի դառնում է 

մասնագիտական լեզու` հնարավորություն ընձեռելով օգտվել գիտական և 

գիտահետազոտական ինֆորմացիայի ահռելի պաշարներից և ընդլայնելով ապագա 

բժիշկների մասնագիտական հնարավորությունները: 
 

THE RUSSIAN LANGUAGE IN MEDICAL UNIVERSITY, PROBLEMS AND THE 
PERSPECTIVES 

S.R. Nalbandyan 
YSMU, Department of Latin and Foreign Languages  
 
 

      The following article includes such topical issues as:   the modern requirements to highly 
qualified doctors, as learning foreign language (particularly Russian) is a part of their profes-
sional. experience  typical of the language group in which   Russian is taught as a foreign lan-
guage (1-2 courses) i.e.,  the communicative, informative, social and cultural, professional and 
systematic development of students. This interdisciplinary approach  is nowadays necessary for 
students' educational tutorial and the cognitive activity. 
      It characterizes all the components of teaching process (problems, contents, methods, ways, 
results) for future specialists. In this process coordinated communication between the teacher of 
specialized discipline-student, and then student-Russian language teacher is very important. 
Thus, apart from  being an international communicative language, the Russian language  be-
comes a professional language, giving a challenging opportunity to use a vast bank of scientific 
and research information and, thus, enlarging professional opportunities of future doctors. 
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Ключевые слова: преподавание русского языка как иностранного, профессиональная 
компетенция, межпредметные координационные связи. 

 
 

В свете современных требований к высококвалифицированным специалистам 
любого профиля, особую актуальность приобретает знание, как минимум, одного 
или двух иностранных языков. Как пишет И.И. Санникова: «Современное пони-
мание человека неразрывно связано с представлением о нем как о языковой 
личности, то есть как о личности, развивающейся и осознающей себя в поле 
языка, мыслящей, познающей мир и вступающей в общение с другими людьми с 
помощью языка. Общество предъявляет высокие требования к человеку как в 
профессиональной области – быть квалифицированным специалистом, так и в 
отношении его культуры, которая, наряду со знаниями, начитанностью, умением 
вести себя включает как непременное условие и культуру речи»[1]. 

Образовательная цель обучения – вырастить не нашпигованного информа-
цией узкого специалиста, а всесторонне развитую, творческую личность, способ-
ную активно участвовать во всех сферах речевого общения, иметь доступ к 
теоретическим и прикладным достижениям мировой медицины, принимать 
активное участие в международных конференциях (в том числе и видео-кон-фе-
ренциях), семинарах, лекциях и консультациях зарубежных специалистов, 
студенческих и академических обменах и стажировках. Эти виды деятельности 
отнюдь не исчерпываются навыком «получения информации из зарубежных 
источников»[2]. 

Следовательно, общекультурная компетенция студента-медика по иностран-
ному языку (русскому, английскому и др.) как языку специальности или языку 
для специальности, должна отражать готовность и способность к владению им на 
уровне самостоятельного пользователя в сфере общеупотребительной и профес-
сиональной коммуникации.  

В новейших документах по модернизации высшего профессионального обра-
зования зафиксированы следующие положения, которые необходимо учитывать 
при разработке учебных программ, пособий по иностранному языку в неязы-
ковом вузе: 

 Владение иностранным языком является неотъемлемой частью профессио-
нальной подготовки всех специалистов в вузе. 

 Курс иностранного языка является многоуровневым и разрабатывается в 
контексте непрерывного образования. 

 Изучение иностранного языка строится на междисциплинарной интегра-
тивной основе. 

  Обучение иностранному языку направлено на комплексное развитие комму-
никативной, когнитивной, информационной, социокультурной, профессиональ-
ной и общекультурной компетенций студентов [3].  

В соответствии с новыми образовательными требованиями нами были внесе-
ны коррективы в учебные программы и планы преподавания русского языка как 
иностранного (РКИ) в медицинском университете. Ибо «овладеть иностранным 
языком на уровне бытового общения» [4], знать «лексический минимум в объеме 
4000 лексических единиц общего и терминологического характера»[4], владеть 
«иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения 
информации из зарубежных источников»[4], предложенный ранее в качестве 
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основы общекультурной компетенции коммуникативный уровень владения 
иностранным языком недостаточен для достижения поставленных целей и задач.  

Изучение русского языка в медицинском университете переходит на новую 
ступень развития - из языка межнационального общения он становится языком 
для специальности, открывая доступ к огромному банку научной и научно-
исследовательской информации, остававшейся для нынешних студентов на 60% 
не востребованной. 

Ни для кого не секрет, что в ряду иностранных языков, изучаемых в меди-
цинском вузе, русский язык имеет очевидные привилегии:  

 учащиеся начинают изучать русский язык в армянской школе, начиная с 
восьмилетнего возраста (2-12 классы);  

 широко популярны в Армении СМИ на русском языке: российские теле-
визионные каналы (ОРТ, РТР, НТВ, СТС, Культура и др.), газеты и журналы 
(«Собеседник»,«Огонек»,«Караван», «Армянка», «Здоровье», «Аргументы и 
факты» и др. ), интернет-сети («Одноклассники», «Контакт»);  

 русский язык является вторым родным для многих русскоязычных 
армянских семей, где родители в свое время получили образование (среднее и 
высшее) на русском языке, и русский язык стал для них вторым родным; 

 русским разговорным языком свободно владеют юноши и девушки из 
армянских семей, мигрировавших в Армению из стран СНГ; 

 постоянный контакт (реальный или виртуальный) с родственниками или 
друзьями, проживающими в странах СНГ, тоже создает естественную русскую 
речевую среду. 

Исходя из вышесказанного, наглядно вырисовывается картина уровня владе-
ния русским языком студентами-первокурсниками медицинского университета. 
Символически это выглядит так: 

1. Студенты-армяне, выросшие в Армении и практически не владеющие 
русским языком (10%). 

2. Студенты-армяне со средним школьным (удовлетворительным) уровнем 
знания русского языка(50%). 

3. Студенты-армяне, выросшие в русскоязычных семьях и свободно 
владеющие русским языком (20%). 

4. Студенты-армяне из семей, мигрировавших в Армению из стран СНГ. 
Следует отметить, что несмотря на полученное неполное образование в русских 
школах, зачастую владение языком ограничивается обиходно-разговорной 
речью, сленгом (15%). 

5. Студенты-иностранцы армянского происхождения с «нулевым» знанием 
языка (как правило, их количество колеблется от 3 до 9 человек) (5%). 

Научить вкупе на первый взгляд однородный контингент языку (разговор-
ному и научному стилям речи), с учетом языковых способностей каждого, в 
сжатые сроки (1курс – 68ак.ч.), используя традиционные методы обучения и 
общепринятую форму итогового контроля – тесты, освещающие лишь одну сто-
рону речевой деятельности (РД) – владение языком, но не речью – представ-
ляется нам задачей не из легких. Если не подходить к этому вопросу формально. 

Многолетний преподавательский опыт работы с разным по уровню владения 
русским языком контингентом подсказывает, что практические занятия по 
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русскому языку в обозначенные сроки целесообразнее проводить не по тради-
ционной, общепринятой методике, а совмещая ее с методами интенсивного, 
ускоренного обучения РКИ, что позволит добиться лучших результатов, 
обеспечивая разнообразие форм и методов презентации. Преподаватель РКИ 
плюс интенсивник – это специалист особой категории, владеющий ускоренной 
методикой обучения РКИ. Он способен стимулировать и мотивировать учаще-
гося к активной речевой деятельности при любых изначальных данных, органи-
зовать учебно-познавательную деятельность обучаемого, имитируя русскую 
речевую среду; безукоризненно владеть содержанием программного учебного 
материала и его дидактической организацией, искусством структурно-компози-
ционного построения учебного занятия – урок-диспут, урок-конференция, урок-
презентация и т.д. Посему очевидно, что высокая квалификация преподавателя 
РКИ – одно из первых условий интенсификации учебного процесса.  

Несколько слов о содержании самого курса РКИ. Как было отмечено выше, 
если традиционно в учебном процессе преобладали приемы коммуникации на 
уровне общеупотребительной лексики, то в настоящее время наблюдается 
тенденция активного внедрения специальных адаптированных текстов, акценти-
рование внимания на терминах и терминологических сочетаниях, расширение 
профессиональных познаний и кругозора обучающихся.  

Можно выделить следующие структурные элементы содержательного 
компонента модели профессионально-ориентированного обучения русскому 
языку как иностранному: 

 Коммуникативные умения по всем видам речевой деятельности (говоре-
ния, аудирования, чтения, письма) на основе общей и профессиональной лекси-
ки. Конечной целью профессионально – ориентированного обучения диалогичес-
кой речи является развитие умения вести беседу, целенаправленно обмениваться 
информацией профессионального характера по определенной теме. 

 Обучение монологической речи заключается в формировании умений соз-
давать различные жанры монологических текстов: сообщение информации про-
фессионального характера, выступление с докладом, расширенные высказывания 
в ходе дискуссии, обсуждения, как с предварительной подготовкой, так и без нее. 

 Обучение аудированию заключается в формировании умений восприятия 
и понимания высказывания собеседника на иностранном языке, порождаемого в 
монологической форме или в процессе диалога в соответствии с определенной 
реальной профессиональной сферой, ситуацией. 

 Обучение чтению заключается в формировании умений владения всеми 
видами чтения публикаций научного и научно-популярного стилей речи. 

 Обучение письму заключается в развитии коммуникативной компетенции, 
необходимой для профессионального письменного общения, проявляющейся в 
умениях реферативного изложения, аннотирования, а также перевода профессио-
нально значимого текста с иностранного языка на русский и с русского на 
иностранный. 

На наш взгляд, введение в специальность целесообразнее начинать при пер-
вом же знакомстве с русской грамматикой. Так, например, при изучении вини-
тельного падежа существительных уже знакомые студентам лексические едини-
цы употребляются с новыми глаголами или в новых грамматических фор-
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мах: делать (что?) инъекцию, операцию; проходить (что?) медицинский 
осмотр; измерять (что?) температуру, давление; лечить (кого?) пациента; 
оперировать (кого?) больного; посещать (кого?) стоматолога. 

Знакомство учащихся с родительным падежом позволяет вводить различные 
конструкции типа: «у кого болит что», предполагая выход в речевую коммуни-
кацию (– Что у вас болит? – У меня болит нога, голова, горло, живот, зуб…).  

Конструкция «у кого есть что» позволит им сообщить врачу о своих 
симптомах (– У вас есть рвота, диарея, головная боль? – Да, у меня есть 
тошнота и рвота), а грамматическая модель, выражающая отрицание «у кого 
нет чего», поможет назвать отсутствующие у них симптомы (У меня нет 
головокружения, тошноты, насморка, головной боли…). 

Изучение предложного падежа в значении места дает преподавателю возмож-
ность ввести такие слова, как больница, поликлиника, аптека, палата, кардиоло-
гическое (гастроэнтерологическое, гинекологическое) отделение и другие. Дан-
ные лексические единицы употребляются в предложно-падежной конструкции с 
глаголами работать, лежать, находиться, покупать (работать (где?) в больнице; 
покупать лекарство (где?) в аптеке; лежать (находиться) (где?) в кардиологи-
ческом отделении, палате).  

Введение дательного падежа позволяет преподавателю усложнить высказы-
вания, составляя предложения с новой грамматической моделью и уже изу-
ченными ранее падежами. Например, делать операцию (инъекцию) (кому?) 
пациентке; советовать не курить (кому?) пациенту; назначать (выписывать) 
лекарство (кому?) больному. 

Обращение к творительному падежу также способствует усвоению несколь-
ких лексико-грамматических конструкций. Уже знакомые иностранным 
учащимся медицинские профессии активно употребляются с глагола-
ми работать, быть, стать (– Кем вы хотите стать? – Я хочу стать терапев-
том; – Кем работает ваш отец? – Он работает хирургом). Кроме того, конст-
рукции с винительным падежом измерять температуру (давление), делать 
операцию дополняются вопросом творительного падежа в значении инструмента 
действия (измерять температуру (чем?) термометром; измерять давление 
(чем?) тонометром; делать операцию (чем?) скальпелем). 

Знакомство студентов с совершенным и несовершенным видами глагола (а 
также знание императива) позволяет ввести команды врача больному при 
осмотре: Встаньте! Повернитесь ко мне! Откройте (Закройте) рот! Скажите 
«а»! Разденьтесь до пояса! Ложитесь! Одевайтесь! [5]. Таким образом сту-
денты уже на начальном этапе обучения (1 семестр) могут быть вовлечены в 
профессионально-ориентированные ситуации в рамках языковых программных 
тем. 

В целях достижения наилучших результатов следует обратить особое вни-
мание на соблюдение определенных условий в организации процесса обучения.  

1. Ведущее место в этом процессе должны занимать базовые знания 
общеобразовательных и специальных предметов. При систематизации учебного 
текстового материала на русском языке для обучения различным видам чтения 
как основного вида речевой деятельности (просмотрового, ознакомительного, 
изучающего, поискового) в основу берется распределение профилирующих 
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дисциплин в учебном плане подготовки студентов-первокурсников и второ-
курсников. Преемственность тематических циклов специальных текстов является 
условием развития мотивации, вырабатывающей у обучаемых стремление поль-
зоваться иностранной литературой для пополнения своих знаний по специаль-
ным предметам.  

2. Принципиально важное значение имеет последовательность презен-
тации учебного текста. Исходя из нашего опыта, работа с такими текстами на 
занятиях по русскому языку должна проводиться после изучения подобного 
материала на специальной кафедре на родном языке учащегося. В этом случае 
языковая коммуникативная и познавательная мотивация обусловливаются 
фактором узнавания основного текста, который был усвоен на родном языке. 

3. Роль преподавателя специальной дисциплины заключается в постановке 
перед студентами таких учебных и познавательных задач, для решения которых 
им была бы необходима дополнительная литература на русском языке, а роль 
преподавателя-русиста заключается в снятии языковых трудностей предлагае-
мого материала, в выработке соответствующих умений и навыков для полноцен-
ного его усвоения. Первокурсники имеют еще очень слабые представления о 
необходимых профессиональных компетенциях. Поэтому вся ответственность за 
мотивацию студентов к осуществлению учебной деятельности лежит на 
преподавателях изучаемых дисциплин. И координационная связь преподаватель 
специальной дисциплины ↔ студент ↔ преподаватель русского языка в 
данном вопросе играет не последнюю роль. 

Принцип межпредметных связей (табл.1) представляется нам обязательным 
требованием к содержанию и организации учебно-воспитательного процесса и 
познавательной деятельности студентов, определяя целевую направленность 
всех компонентов процесса обучения (его задач, содержания, методов, средств, 
результатов) на формирование будущего специалиста, способствуя как 
формированию системности получаемых знаний, так и координации в работе 
преподавателей различных дисциплин, их сотрудничеству, кураторстве, 
выработке единых педагогических требований, согласованности в проведении 
комплексных форм организации учебного процесса с целью выполнения 
поставленных задач.  

Таблица 1 
 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ КООРДИНАЦИОННЫЕ СВЯЗИ 
РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ 

 
1 КУРС- 68 ауд.ч.  2 КУРС- 34 ауд.ч. 

 
 
 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 
 
 
 

ХИМИЯ 
БИОЛОГИЯ 
ФИЗИКА 

МАТЕМАТИКА 
АНАТОМИЯ 

АНАТОМИЯ 
ФИЗИОЛОГИЯ 
ГИСТОЛОГИЯ 
БИОХИМИЯ 
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 С учетом вышесказанного, необходимо скоординировать программы по 

иностранным языкам (в частности, русскому) и специальным дисциплинам (1-2 
курс), разрешить противоречия между потенциальными возможностями 
межпредметных связей и эпизодическим характером их использования (в основ-
ном, это редактирование учебников по специальности), обеспечить информа-
тивную значимость программных и дополнительных учебных материалов и 
целенаправленность в организации работы по овладению речевыми умениями и 
навыками, необходимыми для их скорейшего применения.  

 Следует констатировать также необходимость поиска вариантов расширения 
преподавания русского языка на старших курсах медуниверситета, ибо огромный 
пласт медицинской учебной, научной и научно-исследовательной литературы, а 
также такие виды и формы работ как: монолог-воспроизведение с опорой на 
тезисы, диалог-расспрос с опорой на конспект, самостоятельно составленное 
монологическое высказывание с опорой на проблемные вопросы, монолог-вос-
произведение информативного содержания текста для реферативного чтения и 
др. остаются, к сожалению, нереализованными. При всем том, что на этом этапе 
студенты уже имеют сильную мотивацию к овладению иностранными языками и 
обладают достаточно высоким уровнем аналитико-синтетических операций. 
Ощутимые трудности испытывают учащиеся с невысоким уровнем лингвисти-
ческой компетенции и с большим отстоянием во времени (3-4 года) между изу-
чением русского языка и его применением в профессиональной сфере. Причем, 
парадокс заключается в том, что если студент «хромает» в одном иностранном 
языке, например, в русском, то и в другом картина аналогичная.  

Безусловно, задача преподавания русского языка как иностранного в меди-
цинском вузе в условиях отсутствия русской языковой среды, довольно трудная, 
но посильная. В целях ее оптимизации и повышения уровня владения русским 
языком как языком межнационального общения и языком для специальности 
студентами-медиками, нами, преподавателями-русистами, проводится система-
тическая кропотливая работа по разработке и внедрению в учебный процесс 
новых форм, методов и приемов обучения различного контингента учащихся. 

Знание русского языка как иностранного (как общеупотребительного, так и 
научного стилей речи) стало осознанной необходимостью на всех уровнях выс-
шего медицинского образования - бакалавриата, магистратуры, докторантуры. 
Русский язык занимает свое особое место в многоэтапной системе образования 
армянских специалистов-медиков, способствуя приведению содержания и 
структуры профессионального образования в соответствие с реформированием 
политических, экономических и культурных сфер деятельности, ориентацией их 
на совместное партнерство с зарубежными странами и международные стан-
дарты. 
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Վերջին 20 տարիների ընթացքում բժշկական կրթության ոլորտում տեղի են ունեցել 
արմատական փոփոխություններ, որոնք վերաբերում են ոչ միայն բովանդակությանը, այլև 
դասավանդման և գնահատման մեթոդներին:  

Ներկայումս մեծ տեղ է տրվում ուսանողների ակտիվ մասնակցությանը ուսումնական 
պրոցեսին: Խիստ կարևոր է բժշկական համալսարանում ուսանելու ողջ ընթացքում ուսա-

նողների մոտ զարգացնել կարողություններ բացահայտելու իրենց համապատասխանող 
կրթական ռեսուրսները, ինչպես նաև հմտություններ քննադատաբար գնահատելու դրանց 
որակն ու արդիականությունը իրենց պրակտիկայի համար: 

 Ներկայացված հոդվածում քննարկվում է արդի կրթության պորտֆոլիոյի մեթոդը, որպես 
ուսանողների ինքնակազմակերպման, ինքնաճանաչողության, ինքնագնահատման, 
ինքազարգացման եւ ինքնակառավարման արդյունավետ և ժամանակակից միջոց: 

 

PORTFOLIO METHOD IN HIGHER MEDICAL EDUCATION 
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During the last 20 years radical changes have taken place in medical education, related not 

only to the content but also the teaching and evaluation methods.  
Currently, active participation of students in the learning process is of significant 

importance. It’s very important to develop the students’ skills, throughout the study at 
university, to identify appropriate educational resources and critically evaluate the quality and 
relevance of those for their practice.  

This article discusses the portfolio method of contemporary education, as an effective and  
modern tool of students’ self-organization, self-knowledge, self-estimation, self-development 
and self-presentation.  
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В современном мире знания и информация являются мощнейшим оружием. 
Важнейшим фактором конкурентной борьбы является способность эффективно 
использовать и развивать знания, воплощать их в новые изделия и услуги. 
Главным фактором на пути достижения обозначенных задач является качест-
венная система образования.  
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За последние 20 лет во всем мире произошли кардинальные изменения в 
медицинском образовании – изменения в содержании, в методах преподавания, в 
учебных базах и оценке [12, 14]. В 2010 году, 100-летний юбилей отчета Флекс-
нера стимулировал публикацию большого числа статей и книг по медицинскому 
образованию и создание ряда важных документов, содержащих рекомендации в 
отношении дальнейших изменений. Можно определить несколько широко 
распространенных тем в данных рекомендациях по изменению учебного плана:  

 студенты должны принимать активное участие в процессе обучения, а не 
быть пассивными получателями знаний от преподавателей;  

 учебные программы должны быть интегрированы из одного учебного года 
в другой, в частности в отношении фундаментальных и клинических дисциплин;  

 учебная программа должна обеспечить овладение выпускниками 
компетенций, необходимых для оказания больному безопасного и эффективного 
ухода; 

 студенты должны вовлекаться в процесс ухода за пациентом на протя-
жении всех лет обучения, чтобы после окончания иметь чувство ответственности 
в процессе ухода за больным; 

 цели учебного плана должны быть связаны с ожиданиями общественности; 
 оценка студентов должна быть эффективной и надежной, а также должна 

направлять студентов на сосредоточивание их обучения на желаемых компе-
тенциях; 

 все преподаватели должны участвовать в непрерывной программе про-
фессионального развития профессорско-преподавательского состава для 
совершенствования навыков преподавания; 

 на стадии разработки учебной программы необходимо учесть современные 
достижения педагогики и андрагогики [11, 13].  

Главная цель программы медицинского обучения заключается в развитии 
навыков обучения на протяжении всей жизни. Медицинские знания обширны, 
они быстро развиваются и постоянно изменяются. Многое из того, чему обучи-
лись студенты на начальных курсах медицинского университета, устаревает и 
становится неактуальным к тому времени, когда они приступят к клинической 
практике. Следовательно, очень важно, чтобы студенты выработали привычку и 
навыки определять необходимость в новых знаниях, развили компетенции 
выявлять подходящие для них учебные ресурсы, а также навыки для критической 
оценки их качества и актуальности для своей практики. Данные компетенции 
должны передаваться и развиваться на протяжении всего обучения в медицинс-
ком университете. Студенты должны иметь легкий доступ к электронным биб-
лиотечным ресурсам, в том числе к Кокрановскому Сотрудничеству и полнотекс-
товым статьям из ведущих журналов по медицине. Также в учебной программе 
должно уделяться время самостоятельному обучению [7, 9].  

Одним из инновационных методов обучения при организации самостоятель-
ной работы студентов в вузе является метод портфолио.  

Существует множество определений портфолио, поэтому необходимо ввести 
базовое различение понятия “портфолио”, которое будет использовано далее в 
двух позициях:  
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Портфолио-технология - современная образовательная технология, в основе 
которой используется метод аутентичного оценивания результатов образова-
тельной и профессиональной деятельности. Аутентичное оценивание – это вид 
оценивания, применяющийся, прежде всего, в практико-ориентированной дея-
тельности и предусматривающий оценивание сформированности умений и 
навыков личности в условиях помещения ее в ситуацию, максимально прибли-
женную к требованиям реальной жизни – повседневной или профессиональной. 

Портфолио-продукт - Портфолио в переводе с итальянского означает “папка 
с документами”, “папка специалиста”. Портфолио – рабочая файловая папка, 
содержащая многообразную информацию, которая документирует приобретен-
ный опыт и достижения субъекта образовательной (профессиональной) 
деятельности [5]. 

В наше время “портфолио” как термин и метод расширил границы своего 
применения. В 80-х, начале 90-х годов 20-го столетия вначале в США, а затем в 
Европе, Японии и других странах, начался настоящий бум применения метода 
портфолио в обучении для фиксации и оценивания индивидуальный учебных 
достижений обучающихся. Приверженцы идеи портфолио стали называть ее 
одной из важнейших методик современного обучения, говоря, что школа XXI 
века - это “школа портфолио”.  

В образовательной практике России и зарубежных стран накоплен богатый 
опыт применения портфолио. Учеными-исследователями выделены различные 
типы портфолио, используемые в системе высшего образования. Наиболее часто 
цитируемые в научных и научно-популярных публикациях типы портфолио: 
портфолио документации, портфолио-процесса, портфолио-показательный.  

Классификация учебного портфолио может осуществляться по различным 
основаниям: 

 по цели (достижений, рефлексивный, проекта, коллектор); 
 по формам организации (индивидуальный - студента (бакалавра, магистра, 

специалиста), учебной группы); 
 по виду деятельности (практико-ориентированный, проблемно-ориенти-

рованный, проблемно-исследовательский, тематический); 
 по времени создания (в рамках всей дисциплины, нескольких или одной 

изучаемой темы; также портфолио могут быть недельные, семестровые, курсо-
вые); 

 по способу обработки и хранению (портфолио в бумажном варианте, 
электронный вариант). 

Портфолио – это заранее спланированная и специально организованная 
индивидуальная подборка материалов и документов, которая демонстрирует уси-
лия, динамику и достижения студента в различных областях [3]. Важным усло-
вием создания портфолио является удобство хранения: полученный материал 
необходимо систематизировать таким образом, чтобы при использовании не 
возникало никаких трудностей. Не стоит забывать о систематическом попол-
нении информации, в противном случае портфолио перестанет быть актуальным.  

При оформлении материалов портфолио необходимо удерживать такие основ-
ные задачи, как: привлечь внимание, вызвать доверие и желание знакомиться с 
материалами портфолио тех, для кого они предназначены; передать все сведения, 
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содержащиеся в портфолио наиболее понятным образом (структура, язык, наг-
лядность, доказательность); представить информацию, обеспечив в ее 
содержании и форме, доказательства ее достоверности. 

Учебный портфолио по дисциплине может содержать: 
 Проектные работы - Указывается тема проекта, дается описание работы. 

Возможно приложение в виде фотографий, текста работы в печатном или 
электронном варианте. 

 Исследовательские работы и рефераты - Указывается изученные материа-
лы, название реферата, количество страниц, иллюстраций и т.п. 

 Творческие работы - модели, макеты и т.п. Указывается конкретная работа, 
дается ее краткое описание. 

 Дневники самонаблюдения и различные формы самоотчета и самооценки. 
Например, лист наблюдений (за какими-то процессами), метакогнитивная 
деятельность (рефлексия общий закономерностей своего обучения), самооценка 
[1]. 

Основная цель формирования учебного портфолио – накопление и фик-
сирование информации об индивидуальных достижениях студента в процессе 
изучения дисциплины для отображения его наиболее сильных сторон, макси-
мальное раскрытие творческого потенциала каждого студента и развитие 
мотивации к непрерывному обучению [1, 6].  

Разумеется, сама идея собирать документы, работы в определенном порядке, 
анализировать их и обобщать не является новой. Проблема в том, что у студен-
тов эти умения не являются сформированными к первому курсу. Метод пор-
тфолио как раз и содействует развитию указанных характеристик. 

Данный метод позволяет также развивать исследовательские умения в 
процессе работы с информацией. Об этом говорят результаты внедрения метода 
в учебном процессе на кафедрах Медицинского института Сургутского госу-
дарственного университета. В частности, результаты портфолио позволяют оце-
нивать уровень развития у студентов таких ценностей, как умение самостоя-
тельно определять направление в изучении темы, анализировать информа-
ционные потоки, выделять ключевую информацию, делать самостоятельные 
выводы. Метод портфолио обеспечивает студентам возможность на равных с 
преподавателем обсуждать изучаемую тему, высказывать различные точки 
зрения при обсуждении проблемных вопросов. При изучении последующих 
курсов дисциплин портфолио служит также вариантом преемственности 
пройденного материала между изучаемыми курсами [10]. И, конечно же, для 
преподавателя портфолио наглядно показывает, как студент интегрирует 
специальные знания и навыки, достигает прогресса, овладевая определенными 
умениями, а для самого студента - демонстрирует процесс осмысления собствен-
ного опыта, позволяет объективно оценить свои достижения. Более того, пор-
тфолио позволяет создавать креативное поле - пространство возможных 
вариантов творческих решений поставленных перед студентами задач [8].  

При реализации технологии портфолио можно выделить следующие этапы.  
I. Мотивация обучающихся. 
II. Выбор и обоснование вида портфолио, конкретизация его цели исходя 

из педагогических проблем организации самостоятельной работы студентов. Вид 
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портфолио может быть задан преподавателем или выбран по желанию студента. 
По содержанию, на наш взгляд, более подходящими видами портфолио для 
оценки самостоятельной работы будущих врачей являются три варианта: 
портфолио достижений, рефлексивный портфолио и тематический портфолио. 

III. Определение разделов и рубрик. Количество разделов и рубрик (а так-
же их тематика) могут быть различными и определяются в каждом отдельном 
случае. Содержание рубрики определяется ее названием, объем – назначением 
материала, который в нее включается; структура и оформление – индивидуаль-
ными особенностями студента. Внутри разделов могут быть выделены рубрики, 
которые помогают систематизировать материал и формируют структуру раздела. 
Рубрики могут быть обязательными и необязательными. Обязательные рубрики 
– это тот материал, который является самым важным для данного портфолио и 
должен быть у каждого студента. Необязательные, свободно выбираемые 
студентом рубрики позволяют индивидуализировать содержание, структуру, 
объем и оформление портфолио.  

IV. Выбор единицы сбора портфолио. Эта единица является основной 
единицей содержания и задает критерии, по которым отслеживается индиви-
дуальный прогресс. Выбирая основную единицу содержания портфолио для 
студентов, необходимо учитывать, что профессиональная компетентность, 
являющаяся целью процесса обучения, понимается как интегральная харак-
теристика, определяющая способность специалиста решать профессиональные 
проблемы и типичные профессиональные задачи, возникающие в реальных 
ситуациях профессиональной деятельности, с использованием знаний, профес-
сионального и жизненного опыта, ценностей и наклонностей. Отсюда единицами 
сбора портфолио становятся как письменные работы, так и работа с любым 
изучаемым или создаваемым текстом: доклады, сообщения; самостоятельно 
сделанные аудио- и видеоматериалы, картинки, фотографии и т. д. 

V. Выбор критериев и показателей оценивания индивидуального прог-
ресса и разработка процедуры оценивания [4]. В зарубежной педагогике сущест-
вует несколько подходов к оцениванию портфолио. Большая часть авторов 
соглашается с тем, что процесс оценивания зависит от того, с какой целью 
разрабатывался портфолио. Основными критериями оценивания считаются: на-
дежность, валидность и полезность портфолио. В российской практике модель 
портфолио позволяет проводить как качественное, так и количественное 
оценивание, объединяя два наиболее распространенных принципа: критериаль-
ного оценивания письменных работ и ранжирование документов и сертификатов. 
Установлено также, что для оценивания портфолио необходимо использовать: 
цель, степень организации портфолио, его компоненты, хорошее обеспечение 
ресурсами. В свою очередь, в российском образовании выделяют: способ подачи 
материала, соответствие правилам оформления работы. 

В 2014г. педагоги кафедра педагогики и психологии Омской государственной 
медицинской академии Гетман Н.А. и Котенко Е.Н. опубликовали статью, где 
рассматривается технология портфолио (сконструированный по выше представ-
ленной схеме) на примере дисциплины “Гистология, цитология и эмбриология”. 
Авторы отмечают, что в результате осуществления самостоятельной подборки 
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материалов в портфолио у студентов развиваются умения в области плани-
рования, самообразования, проектирования [4]. 

Возможность использования технологии “портфолио” в образовательном 
процессе была изучена на кафедре фармацевтической химии Витебского госу-
дарственного медицинского университета в весеннем семестре 2012/2013 учеб-
ного года. Портфолио по фармацевтической химии включал в себя: конспекты 
лекций (написанные студентом), протоколы лабораторных работ и решенные 
расчетные задачи. Все данные материалы студенты оформляли по определенной 
единой форме и “накапливали” в одной папке. При своевременном написании 
всех требуемых материалов студенту начисляли баллы. За конспект лекции – 2 
балла, за протокол одной лабораторной работы – 2 балла, за каждые 5 задач – 2 
балла. При предоставлении преподавателю материала на следующем занятии и 
позже баллы не были начислены, но для зачета портфолио в целом должны были 
выполнены все задания. В конце учебного года баллы, полученные студентом 
при составлении портфолио, пересчитывались в баллы рейтинга по дисциплине. 
Максимально за счет составления портфолио студент мог увеличить свой 
итоговый рейтинг на 10%. О своем желании составлять портфолио заявили более 
50 студентов 4 курса, причем желающие нашлись не только среди отлично 
успевающих студентов, но и среди студентов со средним и даже низким 
рейтингом. Установлено значительное мотивирующее влияние данной педагоги-
ческой технологии. Студенты, составляющие портфолио, более активно работали 
на лекциях, выполняют все домашние задания, вовремя представляют на подпись 
преподавателю протоколы лабораторных работ [2]. 

Таким образом, применение портфолио обеспечивает построение планов 
роста в профессиональном смысле, стимулирует студентов участвовать в 
конкурсах. Данная технология помогает рефлексивно осмыслить собственные 
компетенции и задуматься над их совершенствованием. Она полностью отвечает 
интересам студентов. 

Технология портфолио нашла место на самых различных этапах обучения, 
глубоко интегрировалась в учебный процесс и, что чрезвычайно важно, стала 
связующим звеном как между различными этапами образования, так и между 
образовательной сферой и рынком труда. 

Обобщая вышеизложенное мы предлагаем: 
 обсудить целесообразность использования метода потрфолио в рамках 

определенного предмета (курса), в особенности касательно самостоятельной 
работы студента; 

 выработать диверсифицированный подход в рамках определенных обра-
зовательных программ, в зависимости от специфики предмета (курса); 

 разработать иерархически выстроенную структуру портфолио; 
 при использовании метода портфолио, он должен найти свое отражение в 

системе оценки знаний в рамках определенного предмета (курса); 
 учитывая тотальную распространенность электронных устройств (ноут-

буки, нетбуки, смартфоны и т.д.) поставить акцент на разработку электронного 
портфолио, который легче обслуживать, оперативно вносить в него все 
необходимые изменения.  
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ԵՊԲՀ-ի Գիտության և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների վարչության նախաձեռնությամբ  
հետազոտողների ու ասպիրանտների ուսումնական ծրագրի մեջ ավելացվեց նոր կրեդիտային 
առարկա՝ «Շրջակա միջավայր և առողջություն» (2013թ. դեկտեմբերից): Առարկայի նպատակն 
է ձևավորել իմացություն մարդու առողջության ու շրջակա միջավայրի տարբեր գործոնների 
ազդեցության միջև փոխկապակցության, ինչպես նաև էկոլոգիապես պայմանավորված 
ախտաբանության մասին: Հիմնական խնդիրներից են ուղղորդել հետազոտողներին, բժիշկ-
ասպիրանտներին հասկանալու շրջակա միջավայրի դերն ու նշանակությունը առողջության 
ձևավորման գործում և ձևավորել համալիր մոտեցումների սկզբունքներ՝ ուղղված մարդու 
առողջական վիճակի ու էկոլոգիական գործոնների միջև հնարավոր կապերի բացահայտ-

մանը: 
Առարկայի դասավանդման շրջանակներում մանրամասնորեն քննարկվում են ժամանա-

կակից տարբեր խնդիրներ՝ աճող քիմիական ծանրաբեռնվածությունը, էնդոկրին քայքայիչ-

ների, տարբեր էկոլոգիական գործոնների ազդեցությունը բնակչության որոշ խմբերի վրա 
(երեխաներ, կանայք), կայուն օրգանական աղտոտիչների ու այլ առաջնային քիմիական 
միացությունների հարցերը: Քննարկվում են նաև մարդու էկոլոգիապես պայմանավորված 
բազմաթիվ ախտաբանական վիճակներ, քսենոբիոտիկների տոքսիկոկինետիկայի որոշ 
հարցեր, ազդեցության հիմնական մեխանիզմների ու արտահայտման ձևերը և այլն: Դասա-

վանդման նյութերում ներգրավված են մթնոլորտի, հիդրոսֆերայի, լիտոսֆերայի բժշկա-
էկոլոգիական բնութագրերը և դրանց հետ կապված հրատապ խնդիրները՝ գլոբալ տաքացում, 
կլիմայի փոփոխություն, անապատացում: Ակտիվ քննարկումներ են տեղի ունենում մի շարք 
այլ ժամանակակից հարցերի շուրջ՝ աէրոիոնների, «հիվանդ շենքի» համախտանիշի, ոչ 
իոնացված ճառագայթման, բջջային կապի, բազմակի քիմիական զգայունության և այլն: Որոշ 
նյութեր նվիրված են մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի պահպանման ոլորտում ՀՀ-
ի իրավա-օրենսդրական հիմունքներին և միջազգային համագործակցության հարցերին: 

ՀՊԲՀ-ի հետազոտողների, ասպիրանտների ուսումնական ծրագրերի արդյունավետ 
կազմակերպման, կառավարման, ինչպես նաև նպատակաուղղված քաղաքականության 
շնորհիվ նկատվում է լսարանի հետաքրքրության բարձրացում, հստակ մոտիվացիա: Նման 
միտումները համոզիչ հիմք են երաշխավորելու համար, որ մշակված կուրսը ոչ միայն 
կընդլայնի ընդհանուր ու պրոֆեսիոնալ գիտելիքները, այլև կնպաստի առօրյա կլինիկական, 
հետազոտական աշխատանքներում բացահայտել շրջակա միջավայրի գործոնների հնարա-

վոր ազդեցությունը, կօգնի հասկանալ մոտեցումներն՝ ուղղված դրանց անբարենպաստ 
ազդեցության նվազեցմանը, կաջակցի նաև գիտական թեզերի կատարման գործում: 
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PRELIMINARY EXPERIENCE IN TEACHING THEMATIC COURSE 
“ENVIRONMENT AND HEALTH” TO RESEARCHERS AND PhD STUDENTS IN 
THE YSMU 
1N.S.Tadevosyan, 2S.P. Kocharyan 
1 YSMU, Scientific Research Center, Laboratory of Environmental Hygiene and Toxicology 
2 YSMU, Department of Science and IT 
 

 
By the initiative of the Department of Science and Information Technologies of YSMU the thematic 
course “Environment and Health” was included for teaching to researchers and PhD students (since 
December 2013). as a new credit subject. Lecture course is aimed at formation of clear understanding the 
relationship between human health and exposure to different environmental factors, as well different 
reasons for environmentally induced pathology. Thus, course subjects embrace the strong motivation of 
researchers and PhD students in health issues taking into account the role and significance of environment 
surrounding humans, as well as enforcing application of complex approaches in revealing possible links 
between environmental exposure and human health state. 
Within the course a variety of actual problems are comprehensively touched with the audience, such as 
increasing chemical burden, exposures to endocrine disrupting chemicals, peculiar properties of exposure 
of different groups of population (children and women) to different ecological factors, as well as the 
global problem on persistent organic pollutants and other priority chemicals. Various environment-induced 
pathologies, certain issues on toxicokinetics of xenobiotics, main mechanisms and manifestations of toxic 
effects, and other topics are also actively discussed. In the lecture course the medical-environmental 
characteristics of atmosphere, hydrosphere, lithosphere, as well as associated ecological issues are 
represented to researchers and PhD students: global warming, climate change, and desertification. 
Interesting discussions on modern problems are held with students on aeroions, “sick building” syndrome, 
non-ionizing radiation and cellular communication, multiple chemical sensitivity, etc., as well as issues of 
the national legislative-normative basis and international cooperation in Armenia in the area of human 
health and nature protection are covered.  
Due to effective organization and management of educational programs for researchers and PhD students, 
their purposeful orientation increased interest to topics and motivation are evident. Such tendency inspires 
confidence and assures that the worked out  lecture course will facilitate   extending of both general and 
professional knowledge, as well as support in revealing possible effects of environmental exposure and 
understanding the approaches for mitigation of adverse effects in their daily clinical and research practice. 
 

 
 
Ключевые слова: курс для аспирантов и исследователей, окружающая среда, 
загрязнение, здоровье, экологически обусловленная патология 

 

Актуальность. Современный этап развития общества характеризуется актив-
ным вмешательством человека в окружающую среду. Появление новых промыш-
ленных технологий и производств, интенсивное ведение сельского хозяйства, 
повышение комфортности и улучшение условий быта, внедрение современных 
информационных средств связи и технологий – все это связано с постоянно 
увеличивающимся использованием различных химических соединений, вов-
лечением физических и биологических факторов. 

Известно, что различные по характеру факторы окружающей среды могут 
иметь многообразные как прямые, так и опосредованные связи с различными 
нарушениями здоровья, снижением качества жизни населения. Особенно велика 
роль окружающей среды в хронизации патологии. Повсеместное и длительное 
загрязнение окружающей среды сопровождается напряжением и срывом 
адаптационных механизмов организма человека; изменением как характера, так 
и течения заболеваний; ростом распространенности экологически обусловленной 
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патологии, врожденных дефектов, увеличением перинатальной и младенческой 
смертности; снижением средней продолжительности жизни [3-5, 8]. 

Необходимо отметить, что ухудшение состояния окружающей среды, регист-
рируемые уровни загрязнения, отмечаемые отрицательные тенденции демогра-
фических показателей, рост заболеваемости, смертности – все эти вопросы весь-
ма актуальны и для Армении и вызывают особую обеспокоенность специалистов 
[1-2]. На сегодняшний день очень важно активное обсуждение и понимание 
вопросов многообразных взаимосвязей между антропогенным воздействием на 
окружающую среду и здоровьем человека, структурой заболеваемости, смерт-
ности, интеллектуальным потенциалом, нарушением иммунной реактивности, 
половым развитием, репродуктивным здоровьем и другими вопросами.  

При подготовке специалистов-медиков высшей квалификации независимо от 
их узкой медицинской специализации необходимо понимание ими общих 
закономерностей влияния многообразного комплекса физических, химических и 
биологических факторов окружающей среды на здоровье человека. Понимание и 
учет возможного модифицирующего эффекта экологических факторов на ход 
даже чисто клинических экспериментов может иметь решающее значение в 
оценке и интерпретации полученных результатов.  

Исходя из этого, по инициативе руководства Управления науки и информа-
ционных технологий ЕГМУ в учебную программу исследователей и аспирантов 
в качестве нового кредитного предмета были включены вопросы, касающиеся 
окружающей среды и здоровья человека (декабрь 2013 г.).  

Цель и задачи. Для ознакомления и обсуждения вопросов, связанных с 
состоянием окружающей среды, в т.ч. приоритетных для Армении проблем, 
вопросов воздействия многообразных факторов и их связи с рядом патологи-
ческих состояний, а также обсуждения различных подходов по уменьшению их 
неблагоприятного действия на организм человека был подготовлен курс 
лекционных материалов «Окружающая среда и здоровье» для аспирантов и 
исследователей ЕГМУ. 

Целью лекционного курса является формирование у исследователей, врачей-
клиницистов понимания взаимосвязанности здоровья человека с воздействием 
различных факторов окружающей среды, причин возникновения экологически 
обусловленной патологии, а также особенностей влияния экологических факто-
ров на отдельные группы населения. Подготовленный курс направлен на обсуж-
дение различных подходов по смягчению вредного воздействия факторов 
окружающей среды на организм человека, а также современных проблем окру-
жающей среды и здоровья, международного сотрудничества Армении по выше-
перечисленным вопросам. В соответствии с этим в задачи лекционного курса 
входит: направить исследователей, врачей-аспирантов к пониманию значения и 
роли окружающей человека среды в формировании здоровья, сформировать 
принципы комплексного подхода для нахождения возможных взаимосвязей меж-
ду факторами окружающей среды и состоянием здоровья человека, возможной 
экологически обусловленной патологией. 

Результаты и обсуждение. Лекционные материалы включают ряд вопросов, 
которые касаются актуальности проблем загрязнения окружающей среды и 
здоровья человека в современных условиях, различных источников загрязнения 
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окружающей среды, особенностей воздействия физических, биологических, 
химических факторов на организм человека, а также заболеваний, связанных с их 
воздействием. 

Признано, что на современном этапе развития общества физические, хими-
ческие факторы являются наиболее распространенными загрязнителями окру-
жающей среды.   

Растущий спрос на продукцию и процессы, основу которых составляют 
химические вещества, вызвал глобальный бурный рост химической индустрии. 
Мировое производство химических веществ к 2010 году выросло до 4,12 трл. 
долларов против 171 млрд. долларов в 1970 году. При этом годовые объемы про-
даж химических веществ с 2000 до 2009 года во всем мире удвоились [13]. На 
сегодняшний день признанным фактом считается не только повышающаяся из 
года в год химическая интенсификация экономики, но увеличивающаяся хими-
ческая нагрузка на организм человека. Такая увеличивающаяся суммарная 
нагрузка огромным “букетом” соединений, отдельные концентрации которых, 
как правило, невелики и уж точно не превышают установленные нормативы, тем 
не менее приводят к развитию различных патологических состояний, в том числе 
состояния, известного как множественная химическая чувствительность, прояв-
ляющегося изменениями неспецифического характера, которые преобладают над 
специфическими нарушениями [5, 12]. С экологическим влиянием, в том числе с 
воздействием различных химических соединений на организм человека связы-
вают такие патологии, как нарушение репродуктивного здоровья (бесплодие, 
спонтанные аборты, мертворождение, врождённые пороки развития, младен-
ческая и детская смертность), снижение интеллектуального потенциала, нару-
шение иммунной реактивности, повышение частоты злокачественных 
новообразований, в том числе среди детской популяции, появление новых, ранее 
неизвестных заболеваний, в том числе связанных с мутациями вирусов, 
микробов, паразитов [3-4].  

С учетом того, что слушатели являются клиницистами и в некотором роде 
уже подготовленными специалистами в своей области, обсуждение экологически 
обусловленной патологии и вызывающих их причин вызывает особый интерес. 
Указанные выше темы иллюстрируются не только статистическими данными, но 
и материалами собственных многолетних исследований лаборатории НИЦ.  

В настоящее время в мировых классификаторах насчитывается более 6 тысяч 
нозологических форм болезней. При этом более 80% из них развиваются 
вследствие экологического напряжения. Множество хронических состояний и 
заболеваний, как и современных экологически зависимых синдромов и болезней 
являются результатом антропогенной деятельности [10]. 

В ходе обсуждений со слушателями подробно затрагиваются актуальные 
проблемы современности - вопросы влияния эндокринных разрушителей на 
организм человека, которые в последние три десятилетия приобрели особую 
озабоченность. Повышенный интерес к этой группе химических веществ 
обусловлен, в первую очередь, их характерными особенностями – многочис-
ленные механизмы действия, способность вызывать стойкие изменения эндок-
ринных функций или чувствительности сигнальных систем, если воздействие 
имеет место на стадии формирования гормональной системы. Эффекты 
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эндокринных разрушителей часто непредсказуемы в силу сильной взаимосвязи 
различных сигнальных систем; для этой группы химических соединений харак-
терна нелинейная зависимость «доза-эффект» и проявление эффектов даже в 
очень малых концентрациях [14-15]. 

Во время лекций активно обсуждаются также вопросы, касающиеся особен-
ностей влияния различных экологических факторов на отдельные группы 
населения; глобальные проблемы стойких органических загрязнителей и других 
приоритетных химических соединений, значимых с природоохранной и здраво-
охранной точек зрения (пестициды, нитраты, нитриты, нитрозосоединения, 
тяжелые металлы и др.), рассматриваются различные патологические состояния 
женщин, при которых факторы окружающей среды могут играть определяющую 
роль (рак молочной железы, эндометриолз, остеопороз и др.). 

Известно, что среди отдельных групп населения дети и женщины рассма-
триваются обособленно в силу высокой уязвимости организма к действию 
различных факторов окружающей среды. Уязвимость детей и женщин объяс-
няется специфическими особенностями и различными характеристиками сущест-
вующих сред (физическая, биологическая, социальная) [9, 11]. 

В настоящее время особую озабоченность вызывают хлорорганические 
пестициды, большая часть которых отнесена к группе стойких органических 
загрязнителей (СОЗ) [7]. Эта группа соединений считается также веществами, 
разрушающими эндокринную систему человека. Поскольку СОЗ трансгранично 
переносятся на огромные расстояния, то ни одна страна в одиночку не в состоя-
нии решить проблему СОЗ, защитить здоровье людей и окружающую среду от 
угрозы их опасности. Обеспокоенность мирового сообщества уровнями загряз-
нения окружающей среды СОЗ и необходимость принятия совместных усилий по 
уменьшению рисков, связанных с ними, привела к подписанию международного 
договора - Стокгольмской Конвенции о стойких органических загрязнителях. 
Этот документ предусматривает разработку и осуществление на национальном 
уровне мер, направленных на уменьшение рисков, связанных с СОЗ, мониторинг 
их уровней содержания в организме человека и окружающей среде, изучение 
воздействия на здоровье человека и окружающую среду и т.д. Специальная тема 
предусмотрена для рассмотрения не только общих экологических, правовых и 
других вопросов, регулируемых также и другими родственными конвенциями 
(Роттердамская, Базельская), но и проводится обзор проблем и обязательств 
Армении как государства-стороны Конвенций.  

В материалах представлены вопросы, связанные с состоянием отдельных сфер 
Земли (атмосферы, гидросферы, литосферы), их медико-экологической характе-
ристикой и рядом экологических проблем – глобальное потепление, изменений 
климата, опустывание и др. Обсуждается также и ряд других современных проб-
лем – аэроионы, синдром больного здания, неионизирующее излучение и сотовая 
связь, синдром множественной химической чувствительности и др. 

В лекционном курсе рассматриваются некоторые вопросы токсикокинетики 
ксенобиотиков, ее значение и особенности для отдельных химических соеди-
нений, основные механизмы действия, проявления токсического воздействия и 
др. В процессе обсуждений затрагиваются также вопросы мониторинга 
окружающей среды, законодательные основы и международное сотрудничество 
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Армении по вопросам охраны здоровья и окружающей среды. Необходимо 
подчеркнуть, что Армения активно участвует в выполнении большого числа 
международных соглашений и является государством-стороной многочисленных 
международных договоров в области охраны здоровья и окружающей среды - 
Протокол о воде и здоровье, Рамочная конвенция об изменении климата, 
Конвенция ЕЭК ООН о трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния, Конвенция по сохранению озонового слоя, Конвенция по борьбе с 
опустыниванием, Конвенция о процедуре предварительного обоснованного 
согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в 
международной торговле и др. 

Определеным блоком обсуждаются вопросы устойчивого развития, путей и 
подходов их решения в Республике Армения, глобальных экологических проб-
лем, участие в принятии основополагающих международных документов - 
«Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию», «Повестка дня 
на XXI век», идентификации первоочередных направлений и участию Армении в 
выполнении «Целей развития тысячелетия» и др. 

В рамках перечисленных международных договоров разработаны и выпол-
няются программы, направленные на решение приоритетных проблем и прин-
ципов устойчивого развития, целей развития тысячелетия - «Национальная 
программа противодействия ВИЧ/СПИД», «Национальная программа борьбы с 
туберкулезом», «Национальная программа действий по окружающей среде», 
«Национальная программа действий Республики Армения по СОЗ» и др. 

Таким образом, в рамках представленного лекционного курса обсуждаются 
различные вопросы, связанные именно с неблагопрятным воздействием много-
численных факторов окружающей среды на организм человека. Основная 
направленность данного курса заключается в обобщении знаний о возможной 
роли факторов окружающей среды в возникновении различной патологии, 
формировании комплексного подхода при оценке состояния здоровья человека с 
учетом экологических факторов для эффективного применения стратегий и схем 
лечения, а также разработки и осуществления комплекса мероприятий по 
профилактике экологически обусловленной патологии. 

Необходимо отметить, что благодаря хорошей организации и ведению 
программ обучения исследователей и аспирантов ЕГМУ, их целенаправленному 
ориентированию, повысились заинтересованность и мотивация слушателей, 
участие в обсуждениях, участилось высказывание мнений, собственных наблю-
дений по обсуждаемым вопросам. Занятия носят интерактивный, дискуссионный 
характер с обменом мнениями. Подобные тенденции вселяют уверенность, что 
подготовленный лекционный курс будет способствовать не только расширению 
общих и профессиональных знаний, но и поможет исследователям, врачам-кли-
ницистам при проведении собственных исследований, в повседневной врачебной 
практике распознавать возможное действие факторов окружающей среды на 
организм человека, поможет увидеть непосредственные связи между их воз-
действием и возникшей определенной патологией, позволит применять подходы 
к снижению, смягчению и по возможности устранению неблагоприятного 
воздействия этих факторов, окажет также практическую помощь в выполнении 
диссертационных работ. 
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Развитие образовательных программ как на до-, так и последипломном 

уровнях в медицине прежде всего исходит из потребностей практического здра-
воохранения и служит цели компенсировать квалифицированную кадровую 
недостаточность, по преимуществу, на уровенях первого-второго звеньев меди-
цинской помощи населению.  

Несмотря на относительную консервативность образовательных программ, 
вообще, и медицинских образовательных программ - в частноти, сегодня все 
большая смысловая и реактивная нагрузка ложится, в первую очередь, именно на 
последипломное образование, требования к которому со стороны заказчика все 
более разнообразней (2).  

Узконаправленность и существенно большая, чем ранее, разнопрофильность 
последипломной подготовки, очевидно, следует признать наиболее важными 
отличительными чертами современного медицинского образования, что, 
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безусловно, накладывает известные обязательства по более оперативному и 
эффективному предоставлению потребителям качественной и проработаной 
образовательной продукции самого различного профиля не только на уровнях 
специальностей и субспециальностей, но и по всевозможным актуальным и 
проблемным аспектам профилактики, диагностики и лечения – вплоть до моно-
тематической специализации или усовершенствования в пределах одного 
единственного раздела той или иной клинической специальности. И здесь уро-
вень, глубина и, главное, прочность усвоенных резидентом знаний – опосредо-
ванный показатель профессионализма образовательной системы, адекватности ее 
методологической доктрины современным требованиям (3, 4).  

Целью настоящего исследования ставили сравнительную оценку эффектив-
ности традиционной и модифицированной подготовки резидентов последиплом-
ной специализации по специальности «детская офтальмология» на кафедре 
детской офтальмологии факультета последипломного и непрерывного образо-
вания Ереванского госмедуниверситета имени М.Гераци. 

Для достижение указанной цели к решению были выдвинуты следующие 
задачи: 

- оценить применением метода исследования «остаточных знаний» пораз-
дельную усвояемость теоретических вопросов по ходу резидентской подготовки 
специалистов по специальности «детская офтальмология» при традиционном 
методическом подходе; 

- оценить применением метода исследования «остаточных знаний» пораз-
дельную усвояемость теоретических вопросов по ходу резидентской подготовки 
специалистов по специальности «детская офтальмология» при модифициро-
ванном методическом подходе; 

- провести сравнительную оценку усвояемости теоретических вопросов по 
ходу резидентской подготовки специалистов по специальности «детская офталь-
мология» при традиционном и модифицированном методических подходах. 

Клиническим ординаторам первого года обучения 12 программных разделов 
данного периода подготовки преподносились сотрудниками кафедры традицион-
ной формой подготовки (10 разделов) и модифицированной (2 раздела). Спустя 
11 месяцев посредством тестового опроса по всем 12-ти разделам оценивали 
прочность полученных теоретических знаний по принятой в ЕрГМУ 10-
тибальной системе оценок. 

Модифицированная форма изучения вопросов по 2-ум из 12-ти разделов 
заключалась в следующем. Резидентам рекомендовалось на первом этапе самим 
ознакомиться с основным информационным блоком по рекомендуемой спе-
циальной литературе.  

Далее под руководством кафедрального сотрудника с использованием стан-
дартной медицинской документации лечебного учреждения (клиника офталь-
мологии университетского клинического комплекса «Гераци» ЕрГМУ) рассмат-
ривалось не менее 50-ти карт амбулаторных и/или стационарных больных по 
каждому из 2-х изучаемых вопросов. При этом совместно оценивались: полнота 
заполнения документации, возможные просчеты ее ведения, информативность 
документации в аспекте цельности отражения изучаемых вопросов и некоторые 
другие.  
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В последующем резиденту поручали посредством самостоятельного опроса 
10-20-ти пациентов максимально полно осветить все аспекты по исследуемым 
характеристикам патологии. 

Только после указанных учебно-практических действий преподносился клас-
сический материал в форме лекций.  

Укажем здесь, что длительность проработки одного вопроса при модифици-
рованной методике его изучения почти не превышала таковую при традицион-
ной: разница не превышала 2-3 учебных дня. 

Спустя 10-11 месяцев проводили тестирование знаний резидентов по всем 
изученным разделам без предварительного оповещения о планируемом экзамене 
и предоставления подготовительных дней. 

Эффективность усвоения по каждому из разделов оценивали средним зна-
чением положительного решения тестов одной и той же группы ответов сум-
марно у всех резидентов. 

В качестве примера приведем изучение в разделе «Рефракционные аномалии» 
вопросов профилактики детской близорукости, частота которой продолжает 
повышаться в течение последних нескольких десятилетий, что делает этот 
вопрос весьма актуальным для практического здравоохранени.  

На первом этапе резидентам было рекомендовано самостоятельно ознако-
миться с 10-ой главой («Профилактика близорукости») классической моногра-
фии Э.С. Аветисова «Близорукость» (1). 

Вторым этапом резиденты совместно со своими руководителями, используя 
документацию клиники офтальмологии ЕрГМУ, изучили каждый до 50-ти амбу-
латорных и стационарных анкет на больных с близорукостью. При этом было 
выяснено, что в анамнестической части как историй болезней, так и амбулатор-
ной документации весьма скудно отражаются аспекты нарушения требований 
школьной гигиены, редко указывается длительность исполнения домашних 
школьных заданий в виде чтения или письма, почти не указываются условия 
работы на близком растоянии с учебниками дома, практически не изучаются 
шрифтологические вопросы существующей учебной литературы и пр. 

На третьем этапе работы резидентам было поручено при непосредственном 
опросе 10-20-ти больных и/или их родителей самим выявить в более полном 
объеме вышеуказанные проблемные вопросы, так или иначе связанные с нару-
шениями гигиены зрения у школьников с близорукостью.  

Результаты были обсуждены на клинической конфереции. Последнее по-
могло, к слову сказать, четче сформулировать требования и к лечащим врачам 
при ведении ими специальной медицинской документации. 

На заключительном, четвертом этапе изучения вопроса «Профилактика 
близорукости у детей» была прочитана лекция на указанную тему; было прове-
дено послелекционное обсуждение в форме вопросов и ответов. Дополнительно 
было выдвинуто предложение одному из клинических ординаторов после 
ознакомления с существующей технико-методической литературой попробовать 
совместно с руководителем ординатуры составить учебно-методические реко-
мендации по вопросу нормирования печатных шрифтов в учебной литературе 
среднеобразовательных учреждений республики. Реализация последнего 
находится на заключительном этапе.  



ԲԲԱԱՐՐՁՁՐՐԱԱԳԳՈՈՒՒՅՅՆՆ  ԲԲԺԺՇՇԿԿԱԱԿԿԱԱՆՆ  ԿԿՐՐԹԹՈՈՒՒԹԹՅՅՈՈՒՒՆՆԸԸ..ՆՆԵԵՐՐԿԿԱԱՆՆ  ԵԵՎՎ  ԱԱՊՊԱԱԳԳԱԱՆՆ 

299 
 

По истечении 10-11-ти месяцев осуществили тестовую проверку по всем 
пройденным разделам. По итогам тестирования провели сравнительный анализ 
уровней «остаточных знаний» по каждому из 12-ти разделов.  

Для 10-ти разделов, изученных в плановом порядке традиционным мето-
дическим подходом, рассматриваемый показатель не превышал, в среднем, 7,55 
баллов, что при других условиях можно бы было признать более чем 
удовлетворительным результатом.  

В то же время этот же показатель по 2-м разделам, изученным модифи-
цированной методикой, оказался усредненно равным 8,85, т.е. выше, чем в 
первом случае, на 1,3 балла, что в контексте рассматриваемой темы, как нам 
представляется, разница, могущая иметь существенное значение для совокупной 
эффективности в реализации образовательной программы. 

Результаты проведенной работы, по меньшей мере, позволяют утверждать, 
что формы и методы последипломной подготовки специалистов для здраво-
охранения могут быть весьма разнообразны и еще широко открыты для 
всестороннего изучения. 
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