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Բովանդակություն 

 

 

 

 

Ներածություն------------------------------------------------------------------3 

                                                      Գլուխ 1 

 Մասնագիտական կողմնորոշման ծառայությունների և շահառուների 

շրջանակները------------------------------------------------------------------4 

Կողմնորոշում:Հիմնական հասկացությունների սահմանումները------9 

Մասնագիտական կողմնորոշման ծառայությունների շրջանակը------10 

Մասնագիտության ընտրություն--------------------------------------------11 

Որտեղ շարունակել ուսումը-------------------------------------------------12 

                                                 Գլուխ 2 

Մասնագիտության ընտրության և կարիերայի պլանավորման հիմնական  

քայլերը--------------------------------------------------------------------------14 

Ինչպես փնտրել աշխատանք: Հետազոտություններ      ------------------16 

Մասնագիտական կողմնորոշման վարժությունների և խաղերի օրինակ: 

Դասավանդման կիրառելի մեթոդներ---------------------------------------17 

Հետազոտական աշխատանք ------------------------------------------------19 

Եզրակացություն ---------------------------------------------------------------21 

Գրականության ցանկ----------------------------------------------------------22 
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                                                    Ներածություն 

 

 

     Մասնագիտական կողմնորոշումը մեկանգամյա գործողություն չէ, այն երկարատև և 

շարունակական գործընթաց է, որը սկսվում է դեռ վաղ շրջանում եւ ուղեկցում անձին իր ողջ 

կյանքի ընթացքում:Հանրակրթական ուսումնական հաստատության շրջանավարտների 

առաջնային խնդիրներից մեկը մասնագիտության գիտակցված ընտրությունն է ։Ներկայումս , 

ազատ տնտեսական հարաբերություններով պայմանավորված՝ այն  դառնում է առավել 

արդիական և հրատապ։Նորագույն տեխնոլոգիաների , կրթության և աշխատանքի նոր 

շուկաների զարգացման պայմաններում շատ մասնագիտությունների և զբաղմունքների 

համար ներկայացվում են նոր պահանջներ , ծնվում են  նոր մասնագիտություններ , որոնց 

մասին սովորողներն ու նրանց ծնողներն  անգամ պատկերացում չունեն։Բացի ոչ բավարար 

տեղեկատվությունից ,կարևոր է նաև հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 

սովորողների նախասիրությունների և անձնային որակների բացահայտումն ու զարգացումը և 

նախընտրած մասնագիտության համադրումը աշխատաշուկայի ներկա և կանխատեսվող 

պահանջարկի հետ ։Մասնագիտական ընտրությունից հետո հաջորդ կարևոր խնդիրը 

մասնագիտական ուսումնական հաստատության ընտրությունն է ։ Այս  ուղղություններով  

տեղեկատվախորհրդատվական աշխատանքները սովորողներին կօգնեն ընտրությունը 

կատարելու գիտակցված ՝ դրանով իսկ ստեղծելով կարիերայի համար կայուն հիմքեր , 

նպաստելով աշխատանքային գործունեության մեջ ներդաշնակության ապահովման ու 

մրցունակ , պահանջված մասնագետ լինելուն։ Անձի մասնագիտական ուղղվածության ու 

կարողությունների բացահայտման աշխատանքները պետք է սկսել նախադպրոցական 

տարիքից ՝կողմնորոշման գործընթացի սուբյեկտ դիտարկելով ոչ թե միայն խորհրդատու 

մասնագետին,այլ ներառելով բոլոր ուղղակի և անուղղակի ազդեցություն ունեցող անձանց ՝ 

առարկայական ուսուցիչներ,մանակավարժներ ,հոգեբաններ ,ծնողներ , գործատուներ ։ 

Մասնագիտական կողմնորոշման հիմնահարցերը հասարակական հետաքրքրության են 

արժանացել միայն 19-րդ դարի վերջերից ։Այն հանգամանքը ,որ իր ընդունակություններին 

համապատասխան մասնագիտություն և աշխատանք ընտրած անհատը ավելի մեծ օգուտ է 

բերում   իրեն և հասարակությանը , հիմք է դարձել մասնագիտական 

կողմնորոշման,մասնագիտության ընտրության գործընթացների գիտական հիմնավորման , 

մեթոդաբանության մշակման անհրաժեշտության համար։Մի կողմից դա աշխատաշուկայի , 

զբաղմունքների մասնագիտությունների , մասնագիտական կրթության համակարգի 

ուսումնասիրության հարց է ,մյուս կողմից ՝անձի անհատականության ,նրանց 

հետաքրքրությունների ,ցանկությունների ,հակումների և ընդունակությունների 

ուսումնասիրման մեթոդների , դրանցով ստացված տվյալների հիման վրա 

նպատակահարմար ու պրոֆեսիոնալ խորհրդատվության իրականացման համակարգի 

ստեղծման ու կիրառման ։ 20-րդ դարի  50-60-ական թվականներից Արևմուտքի մի շարք 

երկերներում ներդրվեց սովորողների մասնագիտության ընտրությանը նախապատրաստելու 

առավել առաջավոր համակարգ,որում ներգրավված էին հանրակրթական ,մասնագիտական 
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կողմնորոշման կենտրոնները ։Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 

մանկավարժները մասնագիտացված կենտրոնների մասնագետների ղեկավարմամբ 

իրականացնում էին սովորողների մասնագիտական կողմնորոշում ,կազմում յուրաքանչյուր 

դիտարկումների վրա հիմնված բնութագրեր և ուղղորդում համապատասխան 

խորհրդատվությամբ ։ 

        Զարգացման ինչ-որ փուլում քննարկվող հիմանախնդիրը դուրս եկավ սովորողների 

հետաքրքրություն շրջանակներից , ընդլյանեց իր մաշտաբները ։Ընդլայնվեց նաև 

մասնագիտական կողմնորոշման գործընթացի օբյեկտի շրջանակները, նրանում ընդգրկվեցին 

տարիքային և սոցիալական ամենատարբեր խմբեր ։Աստիճանաբար մասնագիտական 

կողմնորոշման հիմանախնդիրը դարձավ նաև անդրագոգների ՝մեծահասակների կրթության, 

մասնագետների գործունեության և հետազոտությունների առարկա ։Տարբեր երկրներում 

գործում են մասնագիտական կողմնորոշման և մասնագիտական խորհրդատվության տարբեր 

համակարգեր և հավաքագրված ինֆորմացիան տարածվում է գրքերի, ծալաթերթերի , 

պարբերականների և էլեկտրոնային կայքերի միջոցով։       

  

 

 

Մասնագիտական կողմնորոշման ծառայությունների և շահառուների 

շրջանակները 

 

 

      Յուրաքանչյուր մարդ իր տարիքային սոցիալական զարգացման գործընթացում առնչվում 

է մասնագիտության ընտրության խնդրին ։Հարցի լուծումը շատ կարևոր է ոչ միայն  անձի , 

այլև, ընդհանուր առմամբ հասարակության համար ։Հանրակրթության ոլորտում 

մասնագիտական կողմնորոշման ուսուցման և դաստիարակության գործընթացների 

անբաժան մասն է , որոշակի առումով  նաև մանկավարժական գործընթացի օրգանական և 

բնականոն շարունակությունը , հանրակրթության տրամաբանական ավարտը ։ 

Մասնագիտության ընտրության հարցում խորհրդատվությունը նպատակ ունի ապագա 

մասնագիտության համար առավել անհրաժեշտ առարկաների ավելի խորը 

ուսումնասիրությունը , նաև նախադրյալներ ստեղծելու աշխատանքային միջավայրին , 

մասնագիտությանը արդյունավետ հարմարմանը , այլ նաև ապագայի նկատմամբ 

տեսանկյունից վստահության ձևավորմանը ։ 

 Մասնագիտական կողմնորշումը գիտականորեն հիմնավորված սոցիալ-տնտեսական  , 

հոգեբանամանկավարժական , բժշկաֆիզիոլոգիական  գործընթած է , որը կոչված է 

նպաստելու անձի կողմից մասնագիտության գիտակցված ընտրությանը և կարիերայի 

պլանավորմանը ՝ բացահայտելով և զարգացնելով վերջիններիս անհատական, հոգեբանական 
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առանձնահատկությունները , հետաքրքությունները և հակումները , ինչպես նաև ձևավորել 

աշխատանքի նկատմամբ դրական վերաբեմունք շուկայական հարաբերությունների 

պայմաններում ։ Այն ենթադրում է մանկավարժության , հոգեբանության , սոցիալական 

աշխատանքի շրջանակներից դուրս , առավել ընդգրկուն համալիր աշխատանքներ ՝ ուղղված 

մասնագիտության գիտակցված ընտրությանը և կարիերայի պլանավորմանը։ 

    Հոգեբանամանկավարժական կողմը ենթադրում է սովորողների տարքային , անհատական 

հոգեբանական առանձնահատկությունների , ընդունակությունների , նախասիրությունների , 

հետաքրքությունների , հակումների բացահայտում և մասնագիտական ինքնորոշում ։ 

    Սոցիալ-տնտեսական  կողմը սովորողների մանսագիտության ընտրության ուղղորդման 

գործընթաց է աշխատաշուկայի պահանջարկին համապատասխան ։ 

   Բժշկաֆիզիոլոգիական կողմը լուծում է այնպիսի հիմնախնդիրներ , ինչպիսին է  

սովորողների ֆիզիկական առողջության և նախընտրած մասնագիտության 

համատեղելիությունը ։ 

    Մասնագիտական կողմնորոշման աշխատանքները հանրակրթական ուսումնական 

հաստատություններում պետք է իրականացվեն ուսումնադաստիարակչական գործընթացում, 

նաև արտադասարանական աշխատանքների ժամանակ ։ 

    Հանրակրթության ոլորտում մասնագիտական կողմնորոշման ծառայությունների 

հիմնական նպատակը սովորողների կողմից մասնագիտության գիտակցված ընտրությանը 

նպաստելն է , ինչը հնարավոր է ձեռք բերել հետևյալ խնդիրների լուծման արդյունքում ՝ 

 տրամադրել տեղեկատվություն և խորհրդատվություն սովորողի 

նախասիրություններին, հակումներին, անձնային որակներին և աշխատաշուկայի 

պահանջներին համապատասխան , 

 ձևավորել աշխատանքի և հասարակական հարաբերությունների նկատմամբ 

համարժեք վերաբերմունք , 

 նպաստել կարիերայի պլանավորման և ձեռնարկատիրական գործունեության միջոցով 

ինքնազբաղվածության ապահովմանն ուղղված գիտելիքների , կարողությունների 

ձևավորմանը , 

 հոգեբանամանկավարժական  դիագնոստիկ մեթոդներոով բացահայտել սովորողների 

անհատական հոգեբանական առանձնահատկությունները՝ իմացական 

գործընթացների առանձին հատկանիշները , խառնվածքը , բնավորությունը , 

ընդունակությունները, նախասիրությունները , հակումները , հետաքրքրությունները, 

պահանջմունքները , դրդապատճառները , 

 կազմակերպել և անցկացնել խմբային  դասընթացներ ՝ ուղղված կարիերայի 

պլանավորման հմտությունների  զարգացմանը,  

 խոցելի սոցիալական խմբերի  սովորողների հետ անցկացնել անհատական 

աշխատանք՝ուղղված աշխատաշուկա մուտք գործելու խոչընդոտների 

բացահայտմանն ու դրանց հաղթահարմանը , 
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 ձևավորել համագործակցության ճկուն համակարգ մասնագիտական ուսումնական 

հաստատությունների(արհեստագործական , միջին և բարձրագույն մասնագիտական), 

ինչպես նաև գործատուների , զբաղվածության և համալիր սոցիալական 

ծառայությունների տարացքային կենտրոնների , շահագրգիռ այլ կառույցների միջև։  

   Տարբեր տեսաբաններ տարբեր կերպ են մեկնաբանում մասնագիտական կողմնորոշման 

ծառայությունների շրջանակում իրականացման մեթոդները ։Սակայն պետք է փաստել , որ 

սկզբունքները միասնական են ։Ուստի ,կիրառել այս կամ այն տեսությունը , պահպանել 

ծառայությունների իրականացման մեթոդների որոշակի հաջորդականություն , 

պարտադիր պայման չէ ։Մասնագիտական կողմնորոշման իրականացման սկզբունքների 

առաջնահերթությունները պայամանավորված են անձի կրթական պահանջմունքներով և 

կարիքներով ։ Այդ պահանջմունքներից և կարիքներից էլ բխում է մասնագիտական 

կողմնորոշման ծառայության իրականացման կոնկրետ մեթոդի կիրառումը ։ 

Ծառայությունների շրջանակն ընդգրկում է  երեք հիմնական ուղղություն ՝ 

տեղեկատվության տրամադրում ,խորհրդատվություն և կողմնորոշում։ 

  Տեղեկատվություն ․ տրամադրում ճշգրիտ և թարմ տեղեկատվության փոխանցում 

մասնագիտության ընտրության և կարիերայի (մասնագիտության ,մասնագիտական 

ուսումնական հաստատության,զբաղմունքի , աշխատատեղի ,ձեռնարկատիրական 

գործունեություն սկսելու և այլնի   ) հնարավորությունների , մասնագիտական 

առաջխաղացման ուղիների և ենթական հնարավոր տարբերակների , ինչես նաև 

անհրաժեշտ աջակցության և խորհրդատվություն որոնելու և գտնելու վերաբերյալ ։ 

Խորհրդատվություն ․հոգեբանամանկավարժական տարբեր մեթոդների կիրառմամբ 

անձին տրամադրվող աջակցություն է ստացված տեղեկատվությունը իմի բերելու , 

հասկանալու ,մեկնաբանելու, գնահատելու և այլ որոշակի իրադրության մեջ 

համապատասխանաբար կիրառելու հարցերում ։ 

  Կողմնորոշում ․ անաչառ և անկողմնակալ կողմնորոշման ծառայություն և 

մասնագիտական աջակցություն ՝նպատակ ունենալով օգնել անձին ինքնորոշվել , 

հասկանալ ու իր անձնային հնարավորությունների  և նախասիրությունների 

անհամապատասխանության պատճառները , հաղթահարել խոչընդոտները 

կոնֆլիկտները լուծել  ու ձեռք բերել նոր տեսակետներ , ունենալ առաջընթաց։ 

   Մասնագիտական կողմնորոշման գործընթացի բաղադրիչներից հատկապես կարելի է 

առանձնացնել ՝  

1. Մասնագիտական իրազեկումը , որը ներառում է մանսագիտությունների և 

զբաղմունքների , աշխատաշուկայի , կրթություն ստանալու 

հնարավորությունների և պայմանների մասին տեղեկատվության տարածումը ։ 

2. Մասնագիտական հետազոտումը , որը մանսագիտական կողմնորոշման 

ծառայությունների նպատակով անձնի ուսումնասիրումն է ։Այս գործընթացում 

բացահայտվում են անձնային առանձնահատկությունները , արժեքային 
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կողմնորոշումները,հետաքրքրությունները , ընդունակությունները,կարիքները , 

մասնագիտական նախնական ուղղորդվածությունը ։ 

3. Մանսագիտական խորհրդատվությունը,որը նպատակ ունի բացահայտել անձնի 

անհատական առանձնահատկությունների և այս և այլն զբաղմունքի 

/մասնագիտության/ պահանջների համապատասխանությունը ։  Արդյունքւոմ 

սովորողը պետք է սպառիչ պատասխաններ ստանա իրեն հետքրքրող 

մասնագիտության , այդ մասնագիտությամբ կրթություն ստանալու 

հնարավորությունների և իր անահատական հոգեբանական    

առանձնահատկություններին  համապատասխանության վերաբերյալ ։Այս 

գործընթացի արդյունավետության ապահովման նպատակով կարելի է 

կազմակերպել այցելություններ տարբեր աշխատատեղեր , հանդիպումներ 

տարբեր մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների ուսանողների և 

դասախոսների հետ , մասնակից դարձնել մասնագիտական կողմնորոշման 

նպատակով կազմակերպած միջոցառումների , հանդիպումների և այլն ։Այս 

փուլում ,ընդհանրացնելով  մասնագիտական նախնական դիագնոստիկայի 

արդյունքները և տեղեկատվության հիման վրա ստեղծված պատկերացումները , 

յուրաքանչյուր անձին տրամադրվում է մասնագիտական խորհրդական 

եզրակացություն ։  

4. Մասնագիտական ընտրությանը , որ նպատակն է բացահայտել անձի մասնագի-

տական համապատասխանությունը ,պիտանելիությունը այս կամ այն մասնագի- 

տությունը ,աշխատատեղին ,զբաղմունքին , մարդու  հարմարվողականության  

մակարդակը կոնկրետ աշխատանքին, զբաղմունքին ։ 

5. Սոցիալ-մասնագիտական հարմարումը, ակտիվ գործունեության միջոցով անձնի 

հարմարվումն է սոցիալական նոր միջավայրին ,աշխատանքի պայմաններին և 

կոնկրետ մասնագիտությանը ։Մասնագիտական հարմարեցման փուլի հաջողու- 

թյունը մասնագիտական կողմնորոշման աշխատանքների,մասնագիտության 

գիտակցված ընտրության արդյունավետության գնահատման գլխավոր 

չափանիշներից մեկն է ։ 

6. Մասնագիտական դաստիարակությունը  անձի մեջ ձևավորում է պարտավորվա- 

ծության , պատասխանատվության զգացումներ , ինքնուրույն որոշում կայացնելու, 

ընտրություն կատարելու կարողություններ ։ Մասնագիտական կողմնորոշումն 

անմիջականորեն կապված է անձի արժեքային կողմնորոշումների , որոնցում 

հավասարապես ներառվում են և ՛ անահատական և՛հասարակական արժեքները ։ 

Յուրաքանչյուր անհատ ձգտում է ընդօրինակել այն արժեքները ,որոնք առավելա- 

պես համապատասխանում են իր նպատակներին և հետաքրքրություններին ։ 

   Մասնագիտական գործունեությանը վերագրում են հետևյալ արժեքները ՝  

 ինքնահաստատում հասարակության մեջ  և սոցիալական միջավայրում,  

 հեղինակություն աշխատավայրում ,մասնագիտական շրջանակներում,  

 ծանոթների ,ընկերների կողմից ճանաչում,ինքնադրսևորում և ինքնակատարելա- 

գործում ,ինքնաբավարարվածություն,  
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 իմացություն , կարողություններ և հմտություններ, աշխատանքի նկատմամբ 

ստեղծագործական մոտեցում ,    

 քննադատական մտածողություն, 

 նյութական արժեքներ  , 

 սոցիալական դիրք , կարիերայի առաջխաղացման հնարավորություն, անձի 

պահանջմունքների բավարարվածություն ։ 

Այսպիսով մասնագիտական կողմնորոշման աշխատանքներում կարևոր նախապայման է 

անձի դիագնոստիկան ,ստացված տվյալների վերլուծությունը , ինչի հիման վրա 

խորհրդատու մասնագետը կազմում է նրա հետ աշխատանքի անհատական ծրագիրը ։ 

Վերջինս բնականաբար կընձեռի առավել հասցեական և նպատակային 

խորհրդատվության   հնարավորություն ։ Նպատակահարմար է մասնագիտական 

կողմնորոշման աշխատանքի անհատական և խմբային ձևերի կիրառումը ՝տարիքային 

առանձնահատությունների հաշվառմամբ ։Օրինակ հանրակրթական ուսումնական 

հաստատության սովորողների համար անհրաժեշտ է տարանջատել տարրական , 

հիմանական և ավագ դպրոցի աշակերտներին կամ նրանց խմբավորել ըստ տարիքի ։ 

 Աշակերտներին մասնագիտական կոմնորոշման ծառայությունների արդյունք է ՝  

 սովորողին անհրաժեշտ տեղեկատվությամբ ապահովումը և ուղղորդումը , 

 սովորողի կողմից նախընտրած մանսագիտության հիմնավորումը , 

 աշխատանքի նկատմամբ դրական վերաբերմունքի ձևավորումը , 

 սովորողի ինքնորոշումը , 

 կարիերայի պլանավորման և ձեռնարկատիրական գործունեության մասին  

առաջնային իմացությունը ; 

Մասնագիտական կողմնորոշման ծառայությունների արդյունքը գնահատելի է , եթե առկա 

են ստորև բերված հիմանական հարցերի պատասխանները ՝ 

 ընտրե՞լ է  արդյոք սովորողը մանսագիտություն , 

 ի՞նչն է ազդել ընտրության վրա , 

 նա ունի՞ համապատասխան տեղեկություն իր նախընտրած մասնագիտության 

մասին , 

 համապատասխանու՞մ է այն իր հետաքրքրություններին, 

 նախընտրած մասնագիտությունը համապատասխանու՞մ է սովորողի 

ֆիզիկական առողջությանը , 

 արդյո՞ք ծնողների կողմից ընդունելի է նրա ընտրությունը ։ 
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                                                                 Կողմնորոշում 

  

    «Ի՞նչ մասնագիտություն ընտրել» հարցրադրումն անխուսափելի է, որի պատասխանը 

փնտրում է յուրաքանչյուր մարդ իր տարիքային կամ սոցիալական զարգացման ինչ-որ մի 

փուլում: Հարցի լուծումը շատ կարևոր է ոչ միայն իր` անձի, այլև, ընդհանուր առմամբ, 

հասարակության համար: 

    Մասնագիտական կողմնորոշումը ենթադրում է մանկավարժության և հոգեբանության 

շրջանակներից դուրս, առավել ընդգրկուն համալիր աշխատանքներ` ուղղված 

մասնագիտության ընտրությանը: Պլատոնը դեռ իր դարաշրջանում գրել է. «Ամեն առանձին 

անհատ պետք է զբաղվի այնպիսի մի բանով, ինչը պետք է պետությանը, և միևնույն ժամանակ 

նրանով, ինչին նա իր ամբողջ էությամբ ամենաշատն է համապատասխանում»: Այսպիսով` 

մոտ 2,5 հազարամյակ առաջ Պլատոնը նախանշել է այն, որ աշխատանքի և հասարակության 

զարգացման գործում անխուսափելի է անհատի գործունեության դերերի տարանջատումը:  

                                  

 

                              Հիմնական հասկացությունների սահմանումները 

 

Մասնագիտական կողմնորոշումը գործառույթ է, որի նպատակն է անձին տրամադրել 

համակարգված տեղեկատվություն աշխատաշուկայի առկա իրավիճակի և զարգացման 

միտումների, կրթական համակարգի ընձեռած հնարավորությունների, 

մասնագիտությունների, անձնային որակների և հակումների վերաբերյալ` նրան 

հնարավորություն ընձեռելով կայացնել գիտակցված և արդյունավետ որոշում: 

Կարիերան կյանքի ընթացքում մարդու ստանձնած աշխատանքային դերերի 

հաջորդականությունն ու բազմազանությունն է: Առավել լայն իմաստով այն ընդգրկում է 

կյանքի դերերը, ազատ ժամանցի գործունեությունը, ուսումնառությունը և աշխատանքը: 

Կարիերայի ուղղորդումը համակարգված գործառույթ է, որի նպատակն է ուղղորդման 

սուբյեկտին օգնել շարունակական ինքնազարգացման և ինքնակատարելագործման միջոցով 

բարձրացնել մրցունակությունը աշխատաշուկայում և ունենալ համակարգված 

շարունակական առաջընթաց ողջ աշխատանքային գործունեության ընթացքում: 

Մասնագիտական ինքնորոշման էությունը կայանում է ընտրված մասնագիտության, 

զբաղմունքի, աշխատանքի շրջանակներում անձնական հետաքրքրության և իմաստի, 

փնտրման և այն գտնելու մեջ: 
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Մասնագիտական ինքնագիտակցությունը մարդու ինքնագիտակցությունն է, որի համար 

որոշակի աշխատանքային գործունեությունը հանդիսանում է միջոց` որպես կայացած անձ 

սեփական արժանապատվությունը հաստատելու համար: 

Մասնագիտությունը (լատիներեն professio, նշանակում է` «հայտարարում եմ իմ գործը») 

մարդու աշխատանքային գործունեության տեսակ է, որը պահանջում է որոշակի 

պատրաստվածություն և հանդիսանում է մարդու գոյատևման աղբյուր: 

Մասնագիտությունները տարանջատվում են կատարվող աշխատանքների բնույթով և 

պարունակությամբ, ինչպես նաև` աշխատանքային գործիքների կիրառմամբ: 

Մասնագիտացումը (լատիներեն specialis, նշանակում է` «հատուկ, յուրահատուկ») հատուկ 

պատրաստվածության և աշխատանքային փորձի վրա հիմնված գիտելիքների, 

կարողությունների և հմտությունների համակարգ է, որն անհրաժեշտ է կոնկրետ 

գործունեության տեսակի համար այս կամ այն մասնագիտության շրջանակներում: 

Այսպիսով` մասնագիտացումը աշխատանքային գործունեության տարանջատումն է 

մասնագիտության շրջանակներում: 

Զբաղմունքը աշխատանք է, որով անձն զբաղվում է տվյալ պահին, և որը նրա համար 

հանդիսանում է եկամուտի հիմնական աղբյուր: Ի դեպ, զբաղմունքը կարող է համընկնել 

մասնագիտության հետ: 

 

Մասնագիտական կողմնորոշման ծառայությունների շրջանակը 

 

  Մասնագիտական կողմնորոշման իրականացման սկզբունքները պայմանավորված են անձի 

կարիքներով: Այդ կարիքներից է բխում մասնագիտական կողմնորոշման իրականացման 

կոնկրետ մեթոդի կիրառումը: Նշենք, որ ամեն մեթոդ ունի աշխատանքի իր սկզբունքները: 

Ստորև ներկայացվում են հիմնական մեթոդները.  

1. Մասնագիտական իրազեկում. այն ներառում է մասնագիտությունների և 

զբաղմունքների աշխարհի, աշխատաշուկայի, կրթություն և ուսուցում ստանալու 

հնարավորությունների և պայմանների մասին տեղեկատվության տարածումը: 

2. Մասնագիտական հետազոտումը մասնագիտական կողմնորոշման ծառայություններ 

մատուցելու նպատակով անձի ուսումնասիրումն է: Այս գործընթացում հետազոտվում 

են անձի բնավորության առանձնահատկությունները, կարիքները, արժեքային 

կողմնորոշիչները, հետաքրքրությունները, ընդունակությունները, մասնագիտական 

նախնական ուղղորդվածությունը: 

3. Մասնագիտական խորհրդատվությունը նպատակ ունի բացահայտել անձի 

անհատական առանձնահատկությունների և այս կամ այն 

զբաղմունքի/մասնագիտության  պահանջների համապատասխանությունը: 
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Խորհրդատվությունը կարող է անցկացվել խմբային կամ անհատական ձևով` եթե 

նախապատրաստական կամ հիմնական փուլերն են, սակայն ավարտական փուլում 

այն պետք է լինի անհատական զրույցի ձևով, հնարավոր է` ծնող(ներ)ի 

մասնակցությամբ: Մասնագիտական խորհրդատվությունը կարող է ունենալ 

տեղեկատվական և հոգեբանամանկավարժական բնույթ: Արդյունքում դպրոցականը 

պետք է սպառիչ պատասխաններ ստանա իրեն հետաքրքրող մասնագիտության, այդ 

մասնագիտությամբ կրթություն և ուսուցում ստանալու հնարավորությունների 

վերաբերյալ: Որպես այս մեթոդի արդյունավետության ապահովում` կարիք կլինի 

աշխատանքը շարունակել այլ մեթոդներով` այցելություններ տարբեր 

աշխատատեղեր, հանդիպումներ տարբեր մասնագիտական ուսումնական 

հաստատությունների ուսանողների և դասախոսների հետ, մասնակցություն 

մասնագիտական կողմնորոշման նպատակով կազմակերպած միջոցառումների, 

հանդիպումների և այլն: Այս փուլում, արդեն ընդհանրացնելով մասնագիտական 

նախնական ախտորոշման և տեղեկատվության արդյունքների հիման վրա ստեղծված 

պատկերացումները, ամեն մի կոնկրետ անձի պետք է տրվի մասնագիտական 

խորհրդատվական եզրակացություն: 

4. Մասնագիտական ընտրություն մեթոդի նպատակն է բացահայտել մարդու 

հարմարվողականությունը կոնկրետ աշխատանքին, զբաղմունքին: Այս 

աշխատանքները, որպես կանոն, իրականացվում են դպրոցից դուրս` հատուկ 

լաբորատորիաներում կամ գործատուի մոտ` ձեռնարկություններում, որտեղ, ըստ 

մասնագիտությունների, ստեղծված են հատուկ հարմարություններ: 

5. Պետք է տարբերակել մասնագիտության ընտրությունը մասնագիտությունների 

ընտրությունից: Թվում է, թե նույնական են, սակայն մեթոդիկայով դրանք իրարից շատ 

են տարբերվում. մասնագիտության ընտրության դեպքում ընտրում են տվյալ 

մասնագիտությանն առավել համապատասխանող անձին, իսկ 

մասնագիտությունների ընտրության ժամանակ խոսքը գնում է անհատի անձնային 

առանձնահատկություններին համապատասխան մասնագիտության ընտրության 

մասին, այսինքն` մեթոդը ենթադրում է անձից անցում դեպի մասնագիտությանը: 

6. Սոցիալ-մասնագիտական հարմարեցման փուլում ակտիվ գործընթացների միջոցով 

իրականացվում է երիտասարդի հարմարեցում նոր սոցիալական միջավայրին, 

աշխատանքի պայմաններին և կոնկրետ մասնագիտությանը: Մասնագիտական 

հարմարեցման փուլի հաջողությունը մասնագիտության ճիշտ ընտրության, 

մասնագիտական կողմնորոշման աշխատանքների արդյունավետության 

գնահատման գլխավոր չափանիշներից մեկն է: 

7. Մասնագիտական դաստիարակության նպատակն է մարդկանց մոտ ձևավորել 

պատասխանատվության, պարտավորվածության զգացում, ինքնուրույն որոշում 

կայացնելու, ընտրություն անելու կարողություններ: 
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                                           Մասնագիտության ընտրություն 

 
 

   Դպրոցականների մասնագիտական կողմնորոշման համար իրական հիմք պետք է ծառայեն 

դպրոցական բազմամասնագիտական կրթությունն ու դաստիարակությունը: Դպրոցական 

երեխաների համար յուրաքանչյուր տարիքային խմբում մասնագիտական կողմնորոշման 

նպատակները տարբեր են` 

 

 տարրական դպրոցում` 1-4-րդ դասարաններ - մասնագիտությունների աշխարհի 

մասին պատկերացումների ձևավորում, մարդու կյանքում աշխատանքի դերերի 

մասին պատկերացում` տարբեր տեսակի գործողությունների ցուցադրման միջոցով, 

 հիմնական դպրոցի առաջին փուլ` 5-7-րդ դասարաններ - մասնագիտության 

ընտրության հետ կապված հետաքրքրությունների և կարողությունների զարգացում,  

 հիմնական դպրոցի երկրորդ փուլ` 8-9 դասարաններ - մասնագիտական 

մոտիվացիայի ձևավորում` հիմնական կարողություններն ու հակումներն 

ինքնուրույն վերլուծելու պատրաստվածության միջոցով, 

 ավագ դպրոց` 10-12-րդ դասարաններ - ինքնորոշման արժեքային և իմաստային 

կողմերի ձևավորում, աշակերտների մասնագիտական պլանավորման և 

նախընտրությունների պարզում, ընդունակությունների և կարողությունների 

զարգացում` մասնագիտական հոսքերում առանձին առարկաների առավել խորն 

ուսումնասիրման միջոցով:     

Դպրոցական փուլերով չի սահմանափակվում մասնագիտական կողմնորոշման գործընթացը: 

Այն առավել լայն նկարագիր է ստանում արդեն իր կարիերայի պլանավորման և զարգացման 

հաջորդ փուլերում` քոլեջում, բուհում ուսումնառության շրջանում, մասնագիտություն և 

որակավորում ստանալուց հետո, աշխատանք փնտրելիս, առաջին աշխատանքը կատարելիս 

և/կամ մասնագիտությունը փոխելու ճանապարհին: Կարճ ասած, սա գործընթաց է ողջ 

կյանքի ընթացքում:    

Կարելի է փաստել, որ մասնագիտության գիտակցված ընտրությունը եռակողմ գործոնների 

համակցում է` 

 Անձնային որակների և նախասիրությունների բացահայտում 

 ՀՀ աշխատաշուկայի վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում 

 ՀՀ կրթական համակարգի վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում 
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Որտեղ շարունակել ուսումը 

 

   Մեր ժամանակներում մասնագիտության ընտրությունը գնալով դառնում է ավելի դժվար 

խնդիր։Մի կողմից, սեփական մասնագիտական առաջընթացի պլանավորումը յուրաքան-      

չյուր անձի անձնական խնդիրն է, ինչը ազատության, մասնագիտական կրթության եւ 

գործունեության պահանջմունքների բավարարման հարցի կարեւորության, սեփական 

բարեկեցության նկատմամբ պատասխանատվության բարձր գիտակցումն է, մյուս կողմից` 

մարդն ապրում է հասարակության մեջ, եւ թե ինչո՞վ նա կզբաղվի, պետք է լինի մտահոգիչ 

հասարակության համար:Մասնագիտության գիտակցված ընտրությունը որոշում է 

մարդու սոցիալական ակտիվությունը,գործնական պատրաստվածությունը, 

իրազեկվածությունը   եւ ընդհանուր առմամբ` դիրքորոշումները կյանքում: 

Հասարակության տեսանկյունից յուրաքանչյուր անձի մասնագիտության գիտակցված 

ընտրությունից կարող է կախված լինել ազգային տնտեսության մեջ աշխատանքի 

արտադրողականությունը, մտավոր ներուժի օգտագործման արդյունավետությունը, 

միգրացիայի եւ կադրերի հոսքի ծավալները եւ այն:Կից ներկայացնում եմ օգտակար 

ինֆորմացիա տեղեկացված լինելու ՀՀ օրենսդրությանը  կրթության և աշխատաշուկային, 

քանզի ցանկացած ինֆորմացված մարդ հեշտ է կողմնորոշվում․ 

ՀՀ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ  

 https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=87734 

      ՀԱՅԱՍՏՆԱՆԻ ՀԱՆԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ,   

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ)ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 

ՄԱՍԻՆ ՝ 

https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=68301 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԵՎ ՀԵՏԲՈՒՀԱԿԱՆ 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ  ՝ 

https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=25820 

     Ծանոթացում թե  ինչպիսի մասնագիտություններ կան ՝ 

https://www.youtube.com/user/emkkpoak 
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                                                    Գլուխ 2 

Մասնագիտության ընտրության և կարիերայի պլանավորման հիմնական  

քայլերը 

 

1. Ճանաչի՛ր ինքդ քեզ ։ Ինքնաբացահայտման կարևոր մեխանիզմներից է 

ինքնադիտարկումը: Անձը վերլուծում, գնահատում եւ վերահսկում է իր 

գործողությունները այնպես, ինչպես դա կանեն այլ մարդիկ կողքից: Հիշի՛ր, քո 

կարիերայի հաջողությունները կախված են հենց նրանից, թե որքան լավ ես 

ճանաչում ինքդ ձեզ։ 

2. Տեղեկատվություն ։  Մասնագիտության գիտակցված ընտրության հիմքում 

տեղեկացվածությունն է։ 

 

✔️Անձի մասին. հետաքրքրություններ, նախասիրություններ, ունակություններ, 

կարողություններ, անձնային որակներ, 

✔️Մասնագիտությունների եւ զբաղմունքների մեծ աշխարհի մասին, 

✔️Մասնագիտական կրթության հնարավորությունների մասին, 

✔️Համայնքի, մարզի եւ ՀՀ-ում աշխատանքի շուկայի մասին։ 

Սա այն տեղեկություններն են, որոնք պետք է բացահայտեք եւ դրանց լիարժեք 

տիրապետեք: Այս հարցում կարող են ձեզ օգնել ծնողները, մանկավարժները, 

համացանցը, գրականությունը։ 

Այս տեղեկատվությունն ունենալուց հետո պետք է կարողանաք դրանք համադրել, 

վերլուծել եւ ի վերջո կայացնել նախնական որոշում։ 

❗️Մի շտապեք որոշում կայացնելու հարցում։ 

Հիշեք՝ մասնագիտությունը պետք է ընտրել գիտակցված։ 

Պահպանելով զգոնությունը ՝  արդյունավետ օգտագործենք ժամանակը։ 

3. Արժեքներ ։ Նոր մասնագիտության կամ աշխատանքի որոնման ժամանակ 

մասնագիտական արժեքները այն հիմնարար գործոններն են, որոնք ուղղորդում 

են աշխատանք  փնտրողի կողմից աշխատանքային ոլորտի, մասնագիտության, 

աշխատատեղի կամ հաստիքի ընտրությունն ու որոշման կայացումը: 

Ձեր արժեքներն ուղղված են մատնանշելու այն գործոնները, որոնք չափազանց 

կարեւոր են Ձեր համար մասնագիտական գործունեության մեջ եւ որոնք 

իմաստավորում են աշխատանքը: 

Բացահայտելով Ձեր աշխատանքային արժեքները, Դուք կկարողանաք գտնել այն 

գործոնները, որոնք մոտիվացնում են Ձեզ աշխատանքում, եւ կկարողանաք 

կիրառեք կարիերայի պլանավորման գործընթացում: 

Իսկ ի՞նչն է կարեւոր Ձեզ համար: Գուցե մարդկանց հետ շփումը կամ 

ստեղծագործելու հնարավորությունը, գուցե մրցակցությունը կամ սովորելու 

հնարավորությունը, նոր մարտահրավերները կամ միօրինակ աշխատանքը... 

Մտածեք այս ամենի մասին եւ փորձեք գտնել Ձեր աշխատանքային արժեքները: 
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4. Կարիերայի պլանավորում ։ Կարիերան ավելին է ,քան զուտ աշխատանքը ։ 

Աշխատաշուկան արագ փոփոխությունների է ենթարկվում, ի հայտ են գալիս նոր 

մասնագիտություններ, մասնագիտացումներ եւ զբաղմունքներ: Նախկին 

հմտությունները սկսում են չբավարարել աշխատաշուկային, քանի որ 

գործունեության շատ ձեւեր անցում են կատարում ավտոմատացման, 

համակարգային կառավարման: Այս պայմաններում միայն նոր գիտելիքները, 

կարողություններն ու հմտությունները կարող են պահպանել անձի 

մրցունակությունը: 

▪️Փորձեք հիշել թե ի՞նչ նոր բան եք սովորել վերջին վեց ամսում կամ մեկ տարում: 

▪️Ձեր ո՞ր կարողություններն ու հմտություններն եք զարգացրել վերջին շրջանում: 

▪️Տեխնիկական առաջընթացից որքանո՞վ եք տեղեկացված: 

▪️Որքանո՞վ են նոր տեխնոլոգիաները ներգործել կամ ներգործելու Ձեր 

նախընտրած գործունեության ոլորտ: 

▪️Ուսուցման (կարճաժամկետ դասընթացների, ինքնակրթության), 

ինքնազարգացման, ինքնակատարելագործման ի՞նչ հնարավորություններ ունեք: 

▪️Ի՞նչն է խոչընդոտում նոր հմտություններ զարգացնելուն: Արդյո՞ք այդ 

խոչընդոտները հաղթահարելի չեն: 

▪️Ի՞նչ գործողություններ եք ձեռնարկել ցանկալի աշխատանքը ձեռք բերելու 

համար: 

5. Մասնագիտության գիտակցված ընտրություն ։ 

6. Հաջողության բանաձև։ Մասնագիտության ընտրության ժամանակ կարևոր են մի 

կողմից ձեր նախասիրություններն ու հետաքրքրությունները, մյուս կողմից՝ 

կարողություններն ու ունակությունները։ Ձեզ վերաբերող գործոններն 

առանձնացնելուց հետո համադրեք դրանք աշխատաշուկայի պահանջարկի հետ։ 

Ընտրությունը պետք է պայմանավորված լինի ձեզ վերաբերող այս գործոնների 

ուղղությամբ ուժեղ կողմերի բացահայտմամբ և ձեր համայնքի/մարզի, երկրի նաև 

համաշխարհային աշխատաշուկաների մասին իրազեկմամբ: Սա է  

մասնագիտական կողմնորոշման բանաձևը և կարիերայում հաջողության 

գրավականը։ 
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                                          Ինչպես փնտրել աշխատանք 

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՈՐՈՆՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ  ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 Սահմանել անձնական նպատակներ  

 Դառնալ կազմակերպված  

 Պլանավորել աշխատանքի որոնման արդյունավետ ծրագիր  

 Վերլուծել աշխատանքի հայտարարությունները` վերհանելով ամենակարևոր 

ինֆորմացիան, որպեսզի կարողանաք հնարավորինս համապատասխանեցնել ձեր 

որակավորումները գործատուի պահանջներին 

 Իմանալ, թե ինչպես ուսումնասիրել պոտենցիալ գործատուներին  

 Գրել տպավորիչ ռեզյումեներ  

 Գրել տպավորիչ ուղեկցող (կից) նամակներ 

 

 

                                     Հետազոտություններ 

 

 

Մասնագիտության ընտրության հարցում կարևոր տեղ են գրավում 

հետազոտությունները ։Նախ  և  առաջ պետք է հետազոտել ՝ 

 ՀՀ աշխատաշուկան 

 Աշխատաշուկայի ուսումնասիրություն գյուղական համայնքներում  

 Առաջարկ ,պահանջարկ  

 Իրական գործազրկության մակարդակը ՀՀ-ում  

 Մասնագիտության արդիականությունը օտար երկրներում եթե 

տրամադրվածություն կա դրսի շուկայի հետ աշխատելու ։  
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Մասնագիտական կողմնորոշման  

վարժությունների և խաղերի օրինակ 

 

 

Վարժություն  «Լավագույն մոտիվը » 

Նպատակը ․ Օգնել մասնակիցներին գործնականում հասկանալ մանսագիտության 

ընտրության իրենց մոտիվը ։  

Տարիային խումբը  13 և բարձր  

Տևողությունը ․ 30 րոպե  

Ընթացքը ․Մեր խնդիրն է ընտրել մասնագիտության ընտրության առավել ճիշտ 

մոտիվը , այսինքն ՝այն հիմանական պատճառը , որով մարդիկ պետք է առաջնորդվեն 

իրենց մասնագիտությունն ընտրելիս ։ Այդ նպատակով դասընթացավարը կարդում է 

երկուական մոտիվ , մասնակիցները  քննարկման միջոցով , հնարավոր է նաև 

քվեարկությամբ պետք է ընտրեն , թե որ մոտիվն է ավելի լավ ։ 

Մոտիվների ցանկը ներառում է  16 արտահայտություն ՝  

1.  Հայտնի դառնալու և փառքի հասնելու հնարավորություն ։ 

2. Հնարավորություն շարունակելու ընտանեկան ավանդույթները ։ 

3. Ընկերների հետ ուսումը շարունակելու հնարավորություն։  

4. Մարդկանց ծառայելու հնարավորություն ։ 

5. Աշխատավարձ։ 

6. Կարևորությունը երկրի տնտեսության համար ,մասնագիտության 

հասարակական և պետական նշանակությունը ։ 

7. Աշխատանքի ընդունվելու դյուրինությունը։  

8. Աշխատանքի հեռանկարային լինելը ։ 

9. Սեփական հնարավորություննեի ցուցադրման հնարավորություն։  

10. Մարդկանց հետ շփվելու հնարավորություն ։ 

11. Գիտելիքներով հարստացումը ։ 

12. Բովանդակությամբ բազմազան , տարաբնույթ աշխատանք ։ 

13. Մասնագիտության «մեծահոգությունն» ու «ռոմանտիզմը»։   

14. Աշխատանքի ստեղծագործ բնույթը , բացահայտումներ անելու 

հնարավորություն ։ 

15. Բարդ , դժվար մասնագիտություն  

16. Մաքուր, թեթև , հանգիստ աշխատանք ։ 
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 Դասընթացավարը կարդում է 1-ին և  2- րդ,   3-րդ և  4- րդ ,․․․ և այլն ,  15-րդ և  16- րդ 

մոտիվները , որից հետո ցանկում մնում է  8 մոտիվ ։ Նույն կերպ կարդում է նաև այս 

ցանկը այնքան , մինչև մնա մեկը։ 

 

 

                   

 

 

                      Դասավանդման կիրառելի մեթոդներ 

 

 

 ԽԻԿ- խթանում, իմաստի ընկալում, կշռադատում  

 Խճանկար 

 Օդապարիկ  

 Tաձև մեթոդ  
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                                             Հետազոտական աշխատանք  

 

Հետազոտություն եմ իրականացրել Նաիրի  Զարյան  անվան հ 130 հիմնական 

դպրոցում  ,7-րդ դասարանցիների մոտ , քանի որ այդ տարիքային խումբն է ավելի 

լուրջ ուսումնասիրում այդ թեման տեխնոլոգիա առարկայի 

շրջանակներում։Դասալսումներ եմ իրականացրել  տեխնոլոգիայի ուսուցչուհի 

Առուստամյան Անահիտի մոտ , տղաների խումբ ։Ուսումնասիրել եմ նաև նույն 

տարիքի աղջիկների խումբը , որտեղ  ես եմ դասավանդում ։ Ուսումնասիրությունները 

ցույց տվեցին ,  որ աշակերտների գերակշիռ մասը կողմնորոշված չէ ավագ դպրոցում 

ինչ ուղղությամբ է շարունակելու , իսկ կողմնորոշվածերի մեծ մասը ընտրությունը 

կատարել է ծնողների ուղղորդմամբ ։ Ծնողների կողմնորոշումը պայմանավորված է 

մոդայիկ մասնագիտություններով ,կամ իրենց չիրականացած 

երազանքներով։Ծողների մեծ մասն էլ չի գիտակցում և չունի համապատասխան 

գիտելիքներ և ինֆրոմացիա աշխատաշուկայի վերաբերյալ։Պատճառր կրթական 

համակարգի թերացումն է այդ կարևորագույն թեմայի շուրջ ։Առարկան մանրակրկիտ 

ուսումնասիրվում է տեխնոլոգիա առարկայի դասավանդման բոլոր տարիքային 

խմբերում , բայց չկան պրակտիկ դասընթացներ , որոնց դերը որոշիչ է ճիշտ 

մասնագիտության ընտրության հարցում ։ Օտար երկրներում , մասնավորապես 

եվրոպայում ,միջին դպրոցից սկսած , աշակերտները ունեն հնարավորություն ,ամեն 

տարի մասնակցել նախընտրած ոլորտում պրակտիկ դասերի, որը որոշիչ դեր է 

ունենում ավագ  դպրոցում ավելի հիմնավորված ուղղություն ընտրելու , որը ավելի քիչ 

տոկոսային հարաբերությամբ ենթակա կլինի փոփոխման ։Իհարկե մենք ՝ 

ուսուցիչներս,  փորձում ենք տեսականորեն տալ առավելագույն գիտելիքներ, բայց 

աչքը պիտի տեսնի , ձեռքը շոշափի ,ու սեփական փորձը ունենա։   
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Աշակերտների քանակ ՝ 140 

Կողմնորոշված ՝ 20 

Ապակողմնորոշված ՝  40 

Ծնողների որոշում ՝ 80 
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                                                Եզրակացություն  

 

 

Ժամանակակից աշխարհը առանց տեխնոլոգիական առաջընթացին համահունչ 

գիտելիքների անհնար է պատկերացնել ։Զարմանլի է, որ դպրոցներում առարկան 

երկրորդային,եթե ոչ երրորդային է համարվում, բայց կատարված հետազոտություն- 

ները և կյանքի փորձը ցույց է տալիս   , որ սա առաջնային առարկաներից է  , որ մարդ 

առանց ձեռքի շնորքի՝ առակներ , հեքիաթներ ,ասույթներ,  «Արհեստավորը մինչև 

կեսօր է սոված մնում »,տարածության մեջ ճիշտ կողմնոշվելու, կյանքի 

հմտություններ ունենալու չի կարող գոյատևել։Թեման շատ արդիական է , թեպետ 

ուսումնասիրվում է բավական երկար ժամանակ , բայց մեր երկերում չունի պրակտիկ 

կիրառում և բանիմաց կադրեր ։Ոլորտում կան բազում անելիքներ՝ համագործակցում 

արտադրական ձեռնարկությունների հետ , տարբեր ոլորտների գրասենյակների հետ, 

առևտրային և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ , հոգեբանական 

կենտրոնների հետ , ծնողների հետ ։Գործատուին պետք է հասցնել այն 

ինֆորմացիան,որ  իր ներդրումը աշակերտի , ուսանողի պրակտիկ գործունեության 

մեջ շահավետ գործարք է առաջին հերթին իր համար՝կունենա արդեն իսկ փորձով 

ապագա աշխատակից , ով կողմորոշվաշ է , հմուտ է ,և ամենակարևորը ՝սիրում է իր 

մասնագիտությունը, Եթե մարդը իր գործից հոգևոր բավականություն է ստանում , 

կլինի լավագույն մասնագետը։ 
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                                             Գրականության ցանկ 

 

 

 

1. Գևորգյան  Հ․ «Կարիերան ավելին է , քան զուտ աշխատանքը »։ Ե․, 2011, 15-20 էջ ։ 

2. «Հանրակրթության մասին » ՀՀ օրենք ։ 

3. «Մասնագիտական կողմնորոշման ձեռնարկ» , Ե ․, 2014, 27-43 էջ: 

4. https://careerconsultants.co.uk/ 

5. https://proforientator.ru/ 

6. http://www.mycareer.am/arm/ 
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