ԱԼԵՏԱ ՆԵՐԿԱՐԱՐՅԱՆ
Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի
կենսաբանության և դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր,
մանկավարժական գիտությունների թեկնածու

ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ
ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՁԵՎԵՐԸ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՋՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՀՈԳԵԲԱՆԱՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ
Հոդվածում ներկայացվում է ուսուց
ման այլընտրանքային տեխնոլոգիան,
որը թույլ է տալիս ուսուցանողին հաս
նել անհրաժեշտ և բավարար մակար
դակի ուսումնական գործընթացը ան
հատ ակ ան ացն ել ու համ ար: Հոդվ ած ը
թույլ կտա ուսուցանողին իրականաց
նել մասնագիտական մոտեցում սովո
րողներին օգնելով այնպիսի ձևերի ու
մեթ ոդն եր ի ըն տր ութ յամբ, որ ոնք յու
րաքանչյուր սովորողի համար կապա
հովեն իրեն հարմար անհատական հա
ջողության հասնելու ուղի:
Հ անգ ուց ային բառ եր և արտ ա
հայտություններ՝ դասավանդման մե
թոդ աբ ան ութ յուն, սով որ ողն եր ի ին ք
նաչ ան աճ ում, ին քն ակ ողմն որ ոշ ում,
ին քն ազ արգ աց ում, ուս ուց իչ-ու ղղ որ
դող, ուս ուց իչ-գործ ընկ եր, ուս ում
նաճ ան աչ ող ակ ան գործ ուն եո ւթ յան
անհ ատ ակ ան ոճ, մտած ող ակ ան հա
մաուս ումն ակ ան կար ող ութ յունն եր և
հմտություններ, հոգեֆիզիոլոգիական
գործառույթներ:

Այժմ մասն ագ իտ ակ ան դաս ար ան
ներում դասավանդման մեթոդաբանու
թյունը կրում է արմատական փոփոխու
թյուններ: Ահա թե ինչու առարկայական
բով անդ ակ ութ յուն ը ստան ում է նոր
դեր՝ սովորողների ինքնաճանաչումը,
ին քն ակ ողմն որ ոշ ում ը ին քն ազ արգ ա
ցումը ձևավորող և զարգացնող միջոց:
	Պարզվում է, որ ոչ թե ուսուցիչհաղորդողի, այլ ուսուցիչ-ուղղորդողի
գիտելիքներ են անհրաժեշտ, որը տի

րապետում է մեթոդաբանական ուղղոր
դող մշակույթին բարձր մակարդակի և
ընդուն ակ է մանկ ավարժ ակ ան գրա
գետ և խորը վերլուծության առարկայի
բով անդ ակ ութ յան շրջ ան ակն եր ում,
ինչպես նաև մանկավարժական տար
բեր պայմաններում և իրադրություննե
րում կիրառում է տարբեր մեթոդներ,
հնարն եր, միջ ոցն եր և աշխ ատ եց
նում է ուսումնական գործունեության
հիմն ակ ան սուբյեկտ ին՝ սով որ ող ին:
	
Ուս ումն աճ ան աչ ող ակ ան գոր
ծուն եո ւթ յան անհ ատ ակ ան ոճ ի զար
գացմ ան տես ութ յուն ը թույլ է տա
լիս
ժամանակակից
ուսուցչին
կենս աբ ան ութ յան դաս եր ին հասն ել
անհ րաժ եշտ և բավ ար ար մակ ար
դակ ի ուս ումն ակ ան գործ ընթ ացն
անհ ատ ակ ացն ել ու
ու ղղ ութ յամբ:
	
Այսպ իս ի ուս ումն ակ ան գոր
ծուն եո ւթ յունն արդեն չի կար ող հեն
վել միա յն էմպ իր իկ տվյալն եր ի կամ
ինդ ուկտ իվ վերլ ուծ ութ յան վրա:
	
Ուս ուց իչ-ու ղղ որդ ող ի
աշ
խատ անք ը տեխն ոլ ոգ իապ ես արդ են
որ ոշ ակ ի է. Հաջ ող ղեկ ավ ար ում ը և
ու ղղ որդ ում ը յուր աք անչ յուր մակ ար
դակ ում և գործ ուն եո ւթ յուն ում միշտ
տեղի է ունենում պարբերական ալգո
րիթմով.
·	Նախնական պայմանների վեր
լուծ ություն և խնդիրն եր ի առ անձն ա
ցում
·	Ռես ուրսն եր ի գնահ ատ ում և
նպատակադրում
·
Պլանավորում
·	
Իրական գործընթացի կազմա
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կերպում և շտկում
·	
Արդյունքների վերլուծություն
Կ ենս աբ ան ութ յուն ը ավ անդ աբ ար
մտն ում է կառուցվ ածքային-օրենտ ա
ցիոն առարկաների շարքի մեջ, որոնք
ուս ուց ան ում են աշխ արհ ի գիտ ակ ան
քարտեզը նախօրոք տրված ալգորիթմ
ներով և հնարավորություն են տալիս
ձեռք բեր ել ու առ արկ այ ակ ան կար ո
ղութ յունն եր և հմտ ութ յունն եր գործ
նական հիմքի վրա: Գրականությունը
և արվ եստ ին վեր աբ եր ող առ արկ ա
ներն օգնում են սովորողին ինտեգր
վել ազգ ային և համ աշխ արհ ային
մշակ ույթ ին և ձևավ որ ել կար ող ու
թյուններ և հմտություններ: Դիրքորո
շում ային-օր իե նտ աց իո ն առ արկ ան ե
րը ենթադրում են սուբյեկտիվություն,
իր ակ ան ութ յուն ը բնութ ագր ել ու հա
ղորդ ակց ակ ան, եր կխ ոս ակ ան կա
րող ութ յունն եր և հմտ ութ յունն եր:
Ինձ համար, որպես կենսաբանության
մասնագետի և մեթոդիստի, նշված բո
լոր կարողությունների և հմտություն
ներ ի ձևավ որ ում ը և զարգ աց ում ը
հնարավոր է իրականացնել «Կենսաբա
նություն» առարկայի ուսուցման գոր
ծընթացում: Չէ՛ որ կենդանի բնության
մեջ այնքան բազմազան և տարատե
սակ են ուսումնասիրման օբյեկտները,
որ ճիշտ և նպատակային ճանաչողա
կան գործ ուն եո ւթ յան ընթ ացք ում սո
վորողը և՛ ճանաչում է, և՛ սիրում է, և՛
պահպանում դրանք: Ստացվում է, որ
կենսաբանության ուսուցման գործըն
թացում առաջանում են տարատեսակ
զգացմ ունքն եր, տար ակ արծ ութ յուն
ներ, երկխոսություններ, հիմնավորում
ներ, համոզմունքներ, դիրքորոշումներ,
և կենսաբանությունը դառնում է ոչ մի
այն կառ ուցվ ածք ային-օր իե նտ աց իո ն:
	
Ըստ Կ.Կ. Պլատ ոն ով ի անհ ա
տականության դինամիկ համակարգի
միջավայրը պետքէ՝
1.	Մոտ իվ ացն ի սով որ ողն եր ին
որ ոն ել ու ձեռք բեր ել ու գիտ ել իքն եր,
կարողություններ, հմտություններ

2. Ձև ավոր ի սովոր ողի գիտ ել իք
ների համակարգը
3. Ձևավորի սովորողի կարողու
թյունն եր ի և հմտ ութ յունն եր ի համ ա
կարգը
4.	Զարգացնի նրանց ճանաչողու
թյան ոլ որտ ը հոգ եֆ իզ իոլ ոգ իակ ան
գործոնների զարգացման միջոցով:
Ուս ուց իչ ը նյութ ը մատ ուց ում է
«եթե»-ապա» ալգորիթմով: Այս դեպ
քում ուսուցիչների կողմից ավելի հա
ճախ նկատվող աշխատանքային խն
դիրներից առանձնացվում են
·	
ուսուցիչների ճնշող մեծամաս
նություն ը չի կար ող որ ոշ ել աշ ակ եր
տին օգն ել ուն նպատ ակ աուղղվ ած
մանկ ավ արժ ակ ան գործ ուն եո ւթ յան
քանակն ու ձևը: Խոսքը այն աշակերտ
ների մասին է, ովքեր դժվարություննե
րի են հանդիպում ուսումնական առար
կայի սահմ անն եր ում պարտ ադ իր և
նվազագույն գիտելիքների յուրացման
ժամանակ:
·	
Ուս ուց իչն եր ի մեծ մաս ը դժ
վար ան ում է աշ ակ երտն եր ին անհ ա
տակ ան օգն ութ յուն ցուց աբ եր ել իս /
ինքն ակրթ ութ յան և ին քն ադ աստ իա 
րակության աշխատանքները պլանա
վորելիս/:
Ուսուցիչների աշխատանքի վերլու
ծութ յան արդ յունքն եր ում պարզվ եց,
որ պատճառը նույնն է. Ուսուցիչների
պատր աստվ ած ութ յան ոչ բավ ար ար
մակարդակը: Դա ճանաչողական գոր
ծընթացների նկատմամբ ժամանակա
կից գիտելիքների պակասն է, ինչպես
նաև հնարքն եր ի ու հմտ ութ յունն ե
րի գործնական կիրառման ժամանակ
կոնկր ետ աշ ակ երտ ի ճան աչ ող ակ ան
ոլ որտ ի տարբ եր ակ ումն ըս տ բնավ ո
րության:
Ուսուցչին պետք է օգնել գիտակցել
երկու սուբյեկտների՝ ուսուցչի և աշա
կերտի իրական տեղերը ուսումնական
գործընթացում և ոչ թե երկար ու գե
ղեց իկ «բ արձր գիտ ակ ան ոճ ով» բա
ցատր ել ՙկոնց եպտ ու ալ մանկ ավ ար
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ժություն՛ հասկացությունը:
Այսպիսով.
1. Ես 9-րդ դասարանի աշակերտ
ներին «Կենսաբանություն» եմ դասա
վանդում:
2. Ես 9–րդ դասարանի աշակերտ
ներ Արշ ակ ին, Արտ ակ ին և Անն ային
կենսաբանություն եմ սովորեցնում:
3. Ես Արամի, Արտավազդի և Ար
ևիկի հետ «Կենսաբանություն» առար
կայի օգնությամբ ուսումնասիրում եմ
շրջ ապ ատ ող աշխ արհ ի օր ենքն եր ը և
սովորում եմ այնպես վարվել, որ վնաս
չպատճառեմ շրջակա միջավայրին, ինձ
և շրջապատողներին:
Ուսուցչի այս կոնցեպտուալ դիրքո
րոշումներց և ոչ մեկը ինքնանպատակ
չէ: Այս դիրքորոշումների միջև տարբե
րությունը միայն այն է, թե որ իրադրու
թյան մեջ դրանցից որի կիրառությունն
է ավելի հաջողված:
Դպրոցն այժմ պահանջ ունի այնպի
սի ուսուցչի, ով ոչ միայն սովորեցնում
է, այլ ստեղծում է պայմաններ ինքնա
զարգ ացմ ան, ին քն որ ոշմ ան, ին քն ա
ճանաչման, ինքնագնհատման համար,
նաև այնպիսի ուսուցչի, ով ուսումնա
կան ծրագր ի յուր աք անչ յուր փոփ ո
խութ յուն ից խուճ ապ ի չի մատնվ ում,
որովհետև տիրապետում է մասնագի
տակ ան ու ղղ որդ իչ գործ ուն եո ւթ յան
հմտություններին: Կարճ ասած, ուսու
ցիչ-ու ղղ որդչ ի դեր ը ճիշտ որ ոշվ ած
է նաև պետ ակ ան փաստ աթղթ եր ում,
որոնք որոշում են կրթական քաղաքա
կանության աճի տեմպերը ազգային և
միջ ազգ ային մակ արդ ակ ով: Ե՛ վ հա
սանելիությունը, և՛ կրթության որակը,
ին չպ ես նաև արդ յուն ավ ետ ութ յուն ը
սկսվում են, անկասակած, «նոր որակի
ուսուցչից»: Այդպիսի ուսուցիչը նորո
վի է գնահատում իր գործունեությունը:
Չէ որ նա այլևս չի աշխատում նախ
կին «ն ախ ագծվ ած» շրջ ան ակն եր ում,
ու ր ուս ուց իչ ը կար ող էր լին ել «լ ավ
կամ վատ» որպես վերևից տրված ալ

գոր իթմ ի ընդ ամ են ը իր ագ ործ ող: Ու
սուցիչ-ուղղորդողը համեմատում է իր
«երեկը» իր «այսօրվա» հետ: Այդպիսի
ուսուցիչը փնտրում և գտնում է փոր
ձի մանրամասներ մեթոդիկաներում և
տեխն ոլ ոգ իան եր ում` ստեղծ ագ ործ ա
բար կիրառելով դրանք սեփական գոր
ծունեության մեջ: Նոր տեխնոլոգիան,
կարող է կիրառվել այդպիսի ուսուցիչու ղղ որդ ողն եր ի և ուս ուց իչ-գործ ըն
կերների կողմից:
Որպ եսզ ի արդ յուն ավ ետ կիր առ ի
նոր տեխնոլոգիան, ուսուցչին անհրա
ժեշտ է ու բավարար`
·	կարողանալ հետազոտել աշա
կերտն եր ի ուս ումն ակ ան հաջ ող ու
թյունների պարամետրերի մակարդակը
և այդ տեղեկատվությունը ՙարտացո
լել՚ մատրիցայում,
·	
ունենալ ուսումնական հնարք
ներ ի և առ աջ ադր անքն եր ի համ ա
կարգված քարտարան ըստ աշակերտ
ների ուսումնական հաջողությունների
մատրիցայի,
·	կարողանալ ուսումնական գոր
ծուն եո ւթ յան տարբ եր էտ ապն եր ում
մատր ից այի և քարտ ար անն եր ի զու
գորդմամբ ընտրել տվյալ աշակերտին
անհրաժեշտ աշխատանքի ձևեր:
Ուսուցչի համար կարևոր է առանձ
նացն ել այն աշ ակ երտն եր ին, որ ոնց
մոտ աջ կամ ձախ կի
ս ագն
դ ի գե
ր ա
կայ ութ յուն ը վառ արտ ահ այտվ ած է,
որովհետև կիսագնդերից մեկի առա
վել զարգացվածությունը կտրուկ կեր
պով փոխում է նոր տեղեկատվության
ընկալման հնարավորությունները: Այդ
պատճառով կոնկրետ աշակերտի մա
սին այդպիսի տեղեկատվությունն օգ
նում է ուսուցչին հասկանալ, թե տվյալ
աշակերտին ինչ տեսակ տեղեկատվու
թյունն է հարմար ընդունել, որպեսզի
ավելի արագ իմաստավորի այն, ինչ
պես նաև, թե տե
ղ եկտ
վ ու
թ յան մա
տուցման որ ձևերը կարող են պասիվ
կիսագնդի աշխատանքը ակտիվացնել:

48

·	Զարգացած աջ կիսագունդ ու
նեց ող աշ ակ երտ ը վերլ ուծ ում է ներ
մուծվող տեղեկատվության կոնկրետ,
իրական իմաստը:
·	Զարգ աց ած ձախ կիս ագ ունդ
ունեցող աշակերտը վերլուծում է տե
ղեկ ատվ ութ յուն ը փաստ աց ի հիմք ե
րով:
·
Գլխ ուղ եղ ի կիս ագնդ եր ի հա
վասար զարգացում ունեցող աշակեր
տը ընդունակ է ղեկավարել կիսագն
դերի «միացման» գործընթացը:
Աջ կիս ագնդ ային մտած ող ութ յան
առ անձն ահ ատկ ութ յուն ը կար ել ի է
բնութ ագր ել որպ ես նպատ ակ ային
ձեռքբերման պատրաստակամություն:
Ձախ կիս ագնդ ային մտած ող ութ յան
հետ կապ
վ ած է նաև (ը
ս տ հե
տ ա
զ ո
տողներից շատերի կարծիքի), հետևո
ղական, աստիճանական, երկճյուղային
ճանաչողության կարողությունը:
Աջ կիսագունդը կարծես «ընդգրկում
է» աշխարհի ամբողջական պատկերը
բառերով չարտահայտված վիճակում,
իսկ ձախ կիսագունդը մեզ թույլ է տա
լիս անվ ան ել աշխ արհ ը, բայց միա յն
մաս առ մաս: Թվում է, որ ուսուցումը,
որպես սոցիալական գործընթաց, պա
հանջում է օգտագործել ձախ կիսագն
դի կարողությունները: Ուսուցիչը նոր
նյութը մատուցում է «եթե-ապա» ալ
գորիթմով: Զարգացնել յուրաքանչյուր
կիսագունդը անհրաժեշտ է և հնարա
վոր, բայց դա տեղի է ունենում շատ
ավ ել ի արդ յուն ավ ետ կերպ ով, եթ ե
մարդը ինքն է հասկանում, թե իր գլ
խուղ եղ ային գործ ուն եո ւթ յուն ը կի
սագնդային որ տիպին է պատկանում
և եթե կա գերակշռում միմյանց նկատ
մամբ, ա
պ ա որ
ք ա
ն ով է այն ար
տ ա
հայտված:

Սովորողների գլխուղեղի կիսագն
դեր ի ֆունկց իոն ալ գեր ակ այ ութ յուն ը
որ ոշ ել իս կիր առվ ում է Ի.Պ.Պավլ ով ի
մեթ ոդ ը: Այս մեթ ոդ ը փորձ արկ ել իս
փորձ արկվ ողն եր ին առ աջ արկվ ում է
9 քարտերից բաղկացած հավաքածու`
հետև յալ բառ եր ով. պերկ ես, արծ իվ,
խոյ, վազել, թռչել, լողալ, թեփուկ, փե
տուր, բուրդ:
Ք արտ եր ը պետք է լին են միևն ույն
չափի, գրերը լինեն միատեսակ, նույն
չափի: Այս 9 քարտերը ցանկացած դա
սավորությամբ դրված են աշակերտի
դի
մ աց, նա պետք է դրանք բա
ժ ա
նի
երեք խմբի (երեքական քարտով)` ըստ
իմաստի:
Եթե աշակերտը բառերը բաժանում
է ըստ դրանց ձևային հատկանիշների
(մի խմբի մեջ մտնում են կենդանինե
րի անունները (պերկես, խոյ, արծիվ),
երկրորդի մեջ բայերը (լողալ, վազել,
թռ
չ ել), ի
ս կ եր
ր որ
դ ի մեջ` այդ կեն
դան ին եր ի արտ աք ին ծածկ ույթն եր ը
(թեփուկ, բուրդ, փետուր)), ապա այդ
աշ ակ երտ ի մտած ող ութ յան գեր ակ ա
յությունը ձախ կիսագնդային է: Աջ կի
սագնդ ի գեր ակ այ ութ յամբ աչք ի ըն կ
նող աշակերտը բառերից ՙկազմում է՚
եր եք կերպ արն եր (խոյ-վազ ել-բուրդ,
արծիվ-թռչել-փետուր, պերկես-լողալթեփուկ): Եթե աշակերտը հավաքում է
մի ձևով, բայց նա ասում է, որ կարող
է հավաքել նաև մյուս ձևով, դա ցույց է
տալիս, որ այդ աշակերտը չունի որևէ
կիս ագնդ ի գեր ակ այ ութ յուն, այս ինքն
նա ուն ի հավաս ար ապ ես զարգ աց ած
կիսագնդեր: Մեր հետազոտություննե
րում մենք օգտագործեցինք Պավլովի
մոդիֆիկացիոն մեթոդը` ավելացնելով
դրան անհրաժեշտ քարտերի հավաքա
ծու` տարբեր բնագավառներից վերց
ված բառերով:
Մ ենք բեր ում են ք 5 այդպ իս ի հա
վաքածուներ, որպեսզի ընթերցողները
կարողանան դրանք կիրառել գործնա
կանում:

Ս ով որ ողն եր ի գլխ ուղ եղ ի կի
սագնդ եր ի ֆունկց իոն ալ գեր ակ ա
յության որոշման մեթոդիկա
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ծառ

կաղնի

կաղին

թուփ

հաղարջենի

հատապտուղ

խոտ

ցորեն

հացահատիկ

կաթ

կատու

մլավել

միս

շուն

հաչել

խոտ

կով

բառաչել

հոկեյ

խաղամաս

տափօղակ

թենիս

սետ

գնդակ

շախմատ

պարտիա

զինվոր

երկարություն

մետր

կտոր

ծավալ

լիտր

ջուր

քաշ

կիլոգրամ

թխվածք

Կահիրե

Եգիպտոս

Աֆրիկա

Մոսկվա

Ռուսաստան

Եվրոպա

Տոկիո
Ճապոնիա
Ասիա

Ուղեղի կիսագնդերի դոմինանտության և աշակերտի համար ավելի հար
մար ուսումնական աշխատանքի ձևի կամ տեսակի համապատասխանությունը

Մոտիվացիոն փուլ

Աջ կիսագնդի գերակայու
թյամբ աշակերտները նա
խընտրում են

Ձախ կիսագնդի գերակայու
թյամբ աշակերտները նա
խընտրում են

Տարածական կազմակեր
պում

· Գրատախտակի աշխա
տանքային ձախ կեսը

· Գրատախտակի աշխա
տանքային աջ կեսը

Գունային կազմակերպում

·	Բաց գույնի գրատախտակ, ·	Մուգ գույնի գրատախտակ,
մուգ կավիճ
բաց կավիճ

·	Պատկերներ
·	Տեղեկատվության կապն
իրականության հետ
Կայուն ուսումնական մոտի · Ստեղծագործական առա
վացիայի ստեղծման համար ջադրանքներ
անհրաժեշտ պայմաններ
·	Գիտափորձեր
·	 Երաժշտական ֆոն
·	Խոսքային և երաժշտական
ռիթմը

Մոտիվացիայի վեկտորներ

·	Հեղինակության նվաճում
·	Կոլեկտիվում իշխող դիրք
·	Նոր կապերի ստեղծում
·	Գործունեության սոցիալական արժեք
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·	Դետալներ
·	Տեխնոլոգիաներ
·	Տեղեկատվության շարադ
ման ընդունված ձև
·	 Ուսումնական նյութի բազ
մանգամյա կրկնություն
· Լռություն դասի ժամանակ
·	 Ինքնուրույնության ձգտում
·	Գիտելիքների խորություն
· Մտային գործունեության
բարձր պահանջ
· Կրթության պահանջ

Օպերացիոն փուլ

Ձախ կիսագնդի գերա
Աջ կիսագնդի գերակա
կայությամբ աշակերտ
յությամբ աշակերտները
ները
նախընտրում են
նախընտրում են

Տեղեկատվության ընկա
լում

· Նպատակայնություն
· Հնչերանգի հանդեպ ու
շադրություն
· Զգացողությունների
ընդունման կինեստետիկ
ուղի, կան «տեսնողներ»

·	Դիսկրետայնություն
·	Խոսքի մտածողական
կողմ
·	Հաճախ լսողներ, հազ
վադեպ տեսնողներ

Տեղեկատվության վերամ ·	 Արագ
շակում
·	 Երբեմն` ակնթարթային

·	Հետևողական
·	Դանդաղ

Բանականություն (ինտե
լեկտ)

·	 Ինտուիտիվ

· Տրամաբանական

Զգացմունքներ
(էմոցիաներ)

·	 էքստրավերտություն
·	Հեշտ են դուրս գալիս
հավասարակշռությունից

·	Հաճախ` ինտրովերտու
թյուն
·	Գործնականում հավա
սարակշռությունից դուրս
չեն գալիս

Հիշողություն

·	Տեսողական
· Մտածողական

·	Բառատրամաբանական
·	Հաճախ` մեխանիկական

Մտածողություն

·	Պատկերների վրա հեն
վող
·	 Իրական չափանիշնե
րով համակարգող
·	 Եռաչափ մոդելների
վրա հեշտությամբ հենվող
· Մտածողական գիտա
փորձեր կատարող

· Թվերի և նշանների
վրա հենվող
·	Ֆորմալ չափանիշ-նե
րով համակարգող
·	 Երկչափ (հարթության
վրա)

Գործունեություն

·	 Ուղղվածություն գործ
նական աշխատանքների
նկատմամբ
·	Հետաքրքրում է ինքը`
գործընթացը
·	 Առաջադրանքներ,
որոնք պետք է կատարվեն
որոշակի ճշտված ժամ
կետներում

·	 Ուղղվածություն տեսու
թյան նկատմամբ
·	Հետաքրքրում է ար
դյունքը
·	 Առաջադրանքներ,
որոնց կատարման համար
հատուկ ժամկետներ չեն
տրվում
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Գիտելիքների հետազոտ
ման և շտկման փուլ

Աջ կիսագնդի գերակայու
թյամբ աշակերտները
նախընտրում են

Ձախ կիսագնդի գերակա
յությամբ աշակերտները
նախընտրում են

Ինքնահսկողություն

·	 Ոչ միշտ են հսկում իրենց
խոսքի ճշտությունը

·	 Ունեն խոսքի ճշտության
մեծ ինքնահսկողություն

Բնորոշ սխալներ

·	Ձայնավորների շեշտվա
ծություն
· Սխալներ բառարանային
բառերում
·	Տառերի, բառերի բացթո
ղում
·	Հատուկ անունների փոք
րատառերով գրություն

·	Մի բաղաձայնի փոխարի
նում մյուսով
·	Հոլովների վերջավորու
թյուններին լրացուցիչ տառե
րի ավելացում
·	 Արմատում անշեշտ ձայնա
վորի ավելացում

Ստուգման մեթոդներ

·	Բանավոր հարցում
·	Հետադարձ հարցում

· Խնդիրների լուծում
·	Մի քանի պատասխան
ներից ճիշտ պատասխանի
ընտրություն

Բնական գիտություններ

· Մտագրոհ
·	Ֆիլմի դիտում
· Ծրագրավորում
·	Տարբեր օբյեկտների նմա
նության բացահայտում
·	Փաստերի համադրում
·	Հիմնական իմաստի
առանձնացում
·	Գործընթացների մեջ կար
ևորագույն պահերի առանձ
նացում
·	 Ընդհանրացում
·	 Էքսկուրսիաներ, ճամփոր
դություններ

·	 Օբյեկտների և գործընթաց
ների մանրամասների վերլու
ծություն
·	 Արդյունքների վերլուծու
թյուն
· Տրամաբանական առա
ջադրանքներ
·	Տարբերությունների հայտ
նաբերում
·	Դետալների հայտնաբերում
·	Կատեգորիաների ստեղ
ծում
·	 Ալգորիթմային աշխատանք

կարողություններ և հմտություններ

Աղյուսակները կազմված են Ս.Լ.Սի
րոտյուկի «Ուսուցումը հոգեֆիզիոլոգի
այի կիրառմամբ» գրքի նյութերի հիման
վրա (2001թ. Մոսկվա):
	
Ես ցանկ ան ում եմ հատկ ա
պես կանգ առնել մտածողական հա
մաուս ումն ակ ան կար ող ութ յունն եր ի
և հմտ ութ յունն եր ի (ՀԿՀ) զարգ աց
ման ը
գործն ակ ան ում
կենս աբ ա
նութ յան
ուս ուցմ ան
ընթ ացք ում:
Մտածողության ՀԿՀ-ն օնտոգե
նեզում իրականացվող գլխուղեղի հո
գեֆ իզ իոլ ոգ իակ ան գործ առ ույթն երն
են, որոնք ընկած են սովորողների գի
տակցական մտածողության հիմքում:

Մտածողական ՀԿՀ-ն օնտոգենեզում
իրականացվող գլխուղեղի հոգեֆիզի
ոլոգիական ֆունկցիաներն են, որոնք
ընկած են սովորողների գիտակցական
մտածողության հիմքում:
Սովորողների այս կամ այն մտածո
ղական հմտության զարգացման մա
կարդակը որոշվում է հոգեբանների
կողմից, բայց ուսուցիչը պետք է որոշի
դրանք գոնե տարվա մեջ մի անգամ իր
առարկայի նյութերի հիման վրա:
Սովորողների կողմից ընդհանուր
ուսումնական մտածողական հմտու
թյուններին տիրապետելու մակարդա
կի որոշման մեթոդիկա

Մտածողական համաուսումնական
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Ստ ուգ ող ակ ան-մեթ ոդ ակ ան աշ
խատանքի ալգորիթմ, որը նպատակ
ունի որոշել և գնահատել սովորողնե
րի մտածողական ՀԿՀ-ի մակարդակը
Ե՞րբ: Թեմայի շուրջ ստուգարքային
աշխատանքից հետո:
Ինչպե՞ս: Որոշակի տեսքի գրավոր
աշխատանքի ձևով:
1.	Վերլուծություն.
Գտե՛ք համապատասխանությունը…
Ընտրե՛ք միայն այն, ինչ վերաբերում
է…
Ինչո՞վ են տարբերվում…
2.	Սինթեզ.
Ինչի՞ մասին է խոսքը (տերմինների
թվարկում):
Անվանե՛ք մի բառով…
Ի՞նչն է ընդհանուր:
3.	Համեմատություն.
Համեմատե՛ք երկու օբյեկտներ, գոր
ծընթացներ, անհատականություններ:
4.	Պատճառահետևանքային կա
պերի կազմում.
Վերականգնե՛ք գործընթացի փուլերի
դասավորությունը:
Ավարտե՛ք տերմինների, ամսաթվե
րի, թվերի հերթականությունը:
5. Եզրահանգում.
Կատարե՛ք եզրակացություն փորձի
արդյունքների հիմնավորման համար:
Լուծե՛ք խնդիրը:
Կատարե՛ք մտային փորձ և արե՛ք եզ
րահանգում:
Ստուգողական-մեթոդական աշխա
տանքի տեքստի օրինակ, որի նպատակն
է որոշել սովորողների մտածողական
ՀԿՀ-ի տիրապետման մակարդակը կեն
սաբանության դասին
Օրինակ 1.
Թեմա: Բջիջը որպես օրգանոիդնե
րի համակարգ
1. Վերլուծություն:
ա) Օրգանոիդների շարքից դու՛րս
գրեք բուսական բջիջների մեջ մտնող
օրգանոիդները.
	Հարթ էնդոպլազմային ցանց,
Գոլջիի կոմպլեքս, վակուոլ, միտոքոնդ

րիումներ, քլորոպլաստներ
բ) Կազմե՛ք համապատասխանություն
օրգանոիդների և դրանց ֆունկցիաների
վերաբերյալ.
Ա. կորիզ 1) բջջիներում քրոմոսոմի
շարժում
Բ. լիզոսոմ 2) սպիտակուցի սինթեզ
Գ. հատ իկ ավ որ էնդ ոպլ ազմ ային
ցանց 3) ժառանգական տեղեկատվու
թյան պահպանում ու կրկնապատկում
Դ. ցենտրիոլ
4) ներբջջ ային
մարսողություն
2. Սինթեզ: Ինչի՞ մասին է խոսքը.
1)	 օրգանոիդներ, բջիջներ, հյուս
վածքներ, օրգաններ, օրգանիզմներ 2) քրոմոսոմներ, Դնթ-պոլիմերազ,
Ռնթ-պոլիմերազ 3)	նուկլեոտիդ, ազատ ռիբոսոմներ,
արտաքին մեմբրան –
3. Համեմատում:
Համեմատե՛ք բուսական ու կենդա
նական բջիջները: Ի՞նչ նմանություններ
ու տարբերություններ կան դրանց միջև:
4. Տրամաբանություն (պատճառա
հետևանքային կապեր):
1)	Շարունակեցե՛ք տրամաբանա
կան շարքերը.
1.	կոր իզ/քր ոմ ոս ոմ/Գ ոլջ իիկ ոմպ
լեքս/մեմբրան/լիզոսոմ…
2.	կորիզ/տեղեկատվության պահ
պանում/Գոլջիիկոմպլեքս/օրգանական նյութերի պահես
տավորում/լիզոսոմ..
3.	կորիզ, սպիտակուց, կոդազա,
վակուոլ …
2)	 Ո՞րն է ավելորդ և ինչու՞:
1.	Ռիբոսոմ, լիզոսոմ, միտոքոնդ
րիում:
2. Քլ որ ոպլ աստ, վակ ու ոլ, թա
ղանթ, քլորոֆիլ:
3.	Բույս, կենդ ան ի, բակտ եր իա ,
սունկ:
5. Եզրակացություն:
Հայտնաբերված է գիտությանն ան
հայտ կենդանի էակի տեսակ: Այն իրե
նից ներկայացնում է բջիջների թաղանթ
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0,5-2սմ երկարությամբ, աճում է կոշտ
մակերեսների վրա, օրգաններ և բազ
մաձև հյուսվածքներ չունի: Ապրում և
բազմանում է միայն օրգանական միջա
վայրի առկայության դեպքում` սնկերի
գլխարկների վրա, հին կոճղերի վրա,
փոքր ծառերին: Ընդունակ է ակտիվ
շարժման. գնում է դեպի լույսը: Բջիջ
ների կառուցվածքը ուսումնասիրելիս
հայտնաբերվել է ձևավորված կորիզ:
Կատարե՛ք առաջարկություն, թե հայտ

նի թագավորություններից որի մեջ է
մտնում տվյալ գոյացությունը` բույսերի՞,
կենդանիների՞, բակտերիաների՞, թե՞
սնկերի: Ապացուցե՛ք ձեր տեսակետը:
Օրինակ 2.
Թեմ ա: Էվ ոլ յուց իո ն գործ ընթ աց ի
օրինաչափությունները
1.	Վերլուծություն: Համապատաս
խանեցրե՛ք հասկացությունները և օրի
նակները.

1. էվոլ յուցիայի սաղմնային
ապացույցներ

ա)ապենդիցիտը մարդու մոտ

բ) Օրգանոիդների և տարբեր օրգանիզմների բջիջ
2. էվոլ յուցիայի կենսա
ներից վերցված նյութերի օգնությամբ սպիտակուցի
քիմիական ապացույցներ
սինթեզի հետ տարվող փորձի հնարավո-րություն
գ) Տեսակների բազմազա-նության տարբերությունը
3.կենսաաշխարհագրական
մայրցամաքային և հրաբխային կղզիներում
դ) խռիկների առկայությունը կրծողների սաղմում

4. հնէաբանական

ե) սատկած միջատները յանտարի կտորի մեջ

5. մորֆոֆիզիոլո-գիական

2.	Սինթեզ: Անվանե՛ք մեկ բառով.
Ա) արոմորֆոզ, դեգեներացիա, իդի
ոադապտացիա Բ)արոմորֆոզ, ռեգրես (հետընթաց),
իդիոադապտացիա Գ)փոփոխականություն, ժառանգա
կանություն Դ)փոփոխականություն, ժառանգա
կանություն, բնական ընտրություն, մե
կուսացում Ե)քրոմոսոմային, գենային, գենո
մային Զ)քրոմոսոմային, գենային, գենո
մային, ոչ ժառանգական 3.	Համեմատում
Արոմորֆոզների և իդիոադապտա
ցիաների միջև ի՞նչ ընդհանուր և ի՞նչ
տարբերիչ հատկանիշներ կան:
4.
Տրամաբանություն (պատճառա
հետևանքային կապեր)
Դու՛րս գրեք ավելորդ հասկացու
թյունները, բացատրե՛ք ձեր ընկերոջը.

1) Արոմորֆոզ, դեգեներացիա, իդի
ոադապտացիա:
2) Արոմորֆոզ, իդիոադապտացիա,
դեգեներացիա, ռեգրես:
3) ժառանգականություն, փոփոխա
կանություն, պրոգրես, գեների դրեյֆ:
4) Օձի մոտ ոտքերի բացակայությու
նը, խլուրդի կուրությունը, զեբրի մարմ
նի գծերը:
5. Եզրակացություն:
1) Հետազոտվել է կենդանիների երեք
տես ակն եր ի ընկ ալ ող ուն ակ ութ յուն ը
տասը տարբեր վիրուսների նկատմամբ:
Ա տեսակն ընկալողունակ էր N 1, 3, 4,
5, 7, 8, 9 և 10 վիրուսների նկատմամբ:
Բ տեսակն ընկալողունակ էր բոլոր վի
րուսների նկատմամբ, բացի 2-րդ, 3-րդ
և 6-րդից: Գ տեսակը ընկալողունակ էր
9-րդ վիրուսի, ինչպես նաև երկու այլ
վիրուսների նկատմամբ, որոնց հան
դեպ Ա և Բ տեսակներն ընկալողունակ
չէին: Այդ 3 տեսակներից երկուսը մոտ
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ազգակցական տեսակներ են: Որո՞նք են
դրանք:
2) Մի լճում բնակվում են պերկեսներ,
մանրածածաններ և գայլաձկներ: Մեկ
այլ լճում ապրում են մանրածածաններ,
պերկեսներ, գայլաձկներ և լոքոներ:
Քանի՞ տեսակներ և պոպուլյացիաներ
են ապրում երկու ջրամբարներում:
Նշված ձևով ուսուցանելու դեպքում

կենս աբ ան ութ յան ուս ուց իչ-ու ղղ որ
դողին և ուսուցիչ-գործընկերոջը հա
ջողվում է զարգացնելու սովորողների
կազմակերպչական, հաղորդակցական,
տեղեկատվական, մտածողական հա
մաուսումնական կարողությունները և
հմտությունները, ինչպես նաև մոտիվա
ցիոն-պահանջմունքային և զգացմուն
քա-կամային զարգացման մակարդակը:
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ФОРМЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ И
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА УЧЕБНЫХ УСПЕХОВ

НЕРКАРАРЯН АЛЕТА
Профессор кафедры биологии и методики ее преподавания Армянского государственного
педагогического университета имени Хачатура Абовяна, кандидат биологичесских наук

Теория развития индивидуального стиля учебно-познавательной деятельности позволяет современному учащемуся на уроках биологии достичь необходимой и удовлетворительной степени идивидуализации учебного процесса.
Работа учителя-гида технологически определяется следующим образом: успешное
управление и направление на каждом уровне и в каждом виде деятельности всегда происходит периодическим алгоритмом – анализ начальных условий и разделение задач, оценка и
нацеливание ресурсов, планирование, организация и коррекция реального процесса, анализ
результатов.
Согласно К.К.Платонову, среда динамической системы личности должна мотивировать
учащихся искать и получать знания, способности, навыки; формировать систему знаний,
способностей и навыков учащихся; развить их познание посредством развития психофизиологических факторов. В случае обучения согласно вышеупомянутой форме учитель-гид и
учитель-партнер преуспевают в развитии организационных, информационных, коммуникационных, мыслительных способностей и навыков учащихся.
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ALETA NERKARARYAN
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The development theory of individual style of educational and cognitive activities allows
modern students to reach the necessary and satisfactory degree in order to individualize teaching
activities at biology lessons.
The teacher-guide’s work is already defined technologically: successful management and
guidance at any stage and of any activity is always done by periodic algorithms, which areinitial conditions analysis and issues segregation, resources evaluation and targeting, planning,
real process management and correction, results analysis.
According to K. Platonov, dynamic system environment of personality must motivate students
to find out and gain knowledge, capacity, skills, also it must shape students’ knowledge, capacity
and skills system, develop their cognition by developing psycho-physiological factors. In the case
of the above mentioned form of teaching at the lessons of biology, the teacher-guide and the
teacher-partner will succeed in developing students’ organizational, communication, information,
thinking, as well as educational abilities and skills.
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