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Աշխատանքում հիմնավորված է, որ ավանդական ուսուցման մեթոդ-

ներին զուգահեռ` կենսաբանության դասերին տեղեկատվական տեխնոլոգիա-

ների կիրառումը ուսուցման գործընթացում համեմատաբար նոր մոտեցում է և 

ապահովում է առավել մեծ ծավալի ուսումնական տեղեկատվության փոխանց-

ման հնարավորություն: Ուսուցման տեղեկատվական տեխնոլոգիաները կարող 

են ընդգրկվել դասի հիմնական՝ նոր նյութի հաղորդման, ամրապնդման և 

սովորողների գիտելիքների, հմտությունների ու կարողությունների ստուգման 

փուլերում: 

 

Հասարակության զարգացման արդի միտումները կանխատեսում են, որ 

ապագայում սոցիալ-քաղաքական ու տնտեսական ոլորտները կունենան տեխ-

նոլոգիական բարձր հագեցվածություն: Դա հավասարապես վերաբերում է նաև 

հանրակրթությանը: Կրթական բարեփոխումների ներկա փուլում տեղեկատվա-

կան հաղորդակցական տեխնոլոգիաների (ՏՀՏ) կիրառումն ուսուցման արդյու-

նավետության բարձրացման և գործնական ուղղվածության ապահովման պայ-

մաններից մեկն է: 
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Տեղեկատվական դարաշրջանում կրթության բնագավառում կատարվող 

արմատական փոփոխությունները սերտորեն առնչվում են ՏՀՏ արդի միջոցների 

զարգացման և տարածման հետ: Սրա հետ կապված՝ փոփոխություն է կրում 

նաև ուսուցման և ուսումնառության բնույթը (1,2): Ուսուցման ժամանակ ՏՀՏ-

ների օգտագործման առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունը պետք է 

ներառի կրթության ոլորտում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներմուծման 

տարբեր գործոններին ծանոթությունը: Մասնավորապես, անհրաժեշտ է կրթու-

թյան մեջ օգտագործվող տեխնիկական, ինչպես նաև ծրագրային միջոցների 

մանրամասն ուսումնասիրություն և դրանց բովանդակային լրացում: 

Համակարգչային տարբեր ծրագրերն ու համացանցը փոխում են գիտե-

լիքներ ձեռք բերելու ուղիներն ու հնարավորությունները: Դասավանդման և 

ուսուցման նորարարական եղանակները վերափոխում են նաև դասարանում 

դաս անցկացնելու գործելակերպը:  

Հարկ է նշել, որ ոչ բոլոր մեթոդներն ու ծրագրերն են ներդաշնակորեն 

ներգրավվում ուսումնադաստիարակչական գործընթաց, որը բացատրվում է 

ինչպես օբյեկտիվ, այնպես էլ սուբյեկտիվ գործոններով: Հաճախ համակարգիչը 

(քիչ բացառությամբ) դասերին օգտագործվում է որպես ցուցադրման միջոց և 

լիարժեքորեն չի ապահովում սովորողների ակտիվությունը: Այստեղ մենք գործ 

ունենք §կեղծտեղեկատվական¦ ուսուցման հետ, երբ համակարգիչն արհեստա-

կանորեն է ներգրավվում ուսումնական գործընթացի մեջ: Այս վտանգն ստեղ-

ծում է նոր մեթոդիկայի խաբկանք, և իրականում առավել հաճախ իջեցնում է 

ուսումնական գործընթացի արդյունավետությունը: Ուսումնաճանաչողական 

գործընթացում դասավանդողի համակարգչային կուլտուրան ենթադրում է ՏՀՏ 

միջոցների չափավորված, տեղին ու ժամանակին համալիր կիրառում (3,4): 

Տեղին է նշել, որ ուսուցման համակարգչային տեխնոլոգիաները պետք է 

նպատակային իրականացնել միայն համապատասխան նյութական բազայի և 

վերջինիս ծրագրային ապահովման, դասավանդողի համակարգչային գրագի-

տության և կուլտուրայի առկայության դեպքում:  

Համակարգչի բազմաֆունկցիոնալությունն ինչպես տարբեր տեսակի 

ինֆորմացիան մշակել կարողանալու, այնպես էլ միևնույն տեսակի ինֆորմա-

ցիայի հետ տարբեր գործողություններ կատարելն է (5,6):  

Կենսաբանության դասավանդման ընթացքում համակարգչի օգտագոր-

ծումը որպես դասավանդման միջոց հետապնդում է հետևյալ նպատակները. ա) 

կենսաբանական օբյեկտների տարածական կառուցվածքի և գործառույթների 
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առանձնահատկությունների ներկայացումն ու բացահայտումը, բ) կենսաբա-

նական գործընթացների մեխանիզմների դինամիկայի ներկայացումը,  գ) փոր-

ձարկումներ կենսաբանական օբյեկտի կամ երևույթի համակարգչային մոդելի 

հետ, դ) կենսաբանական հասկացությունների յուրացման ապահովում,  ե) կեն-

սաբանական ուսումնական խաղերի պատրաստում, զ) սովորողների գիտելիք-

ների ավտոմատացված ստուգում, է) սովորողի կողմից սեփական գիտելիքների 

գնահատում և այլն:  Սովորաբար սովորողը ուրախությամբ է միանում գնա-

հատման գործընթացին, երբ նա հնարավորություն ունի  ինքնուրույն ընտրելու 

սեփական գիտելիքներին և իրազեկություններին համապատասխան բար-

դություն ունեցող առաջադրանքը և դիտարկելու ինքնազարգացումը: 

Կենսաբանության դասավանդման ընթացքում համակարգչային տեխնո-

լոգիաների կիրառման նպատակն է` դասավանդվող նյութի հիման վրա զար-

գացնել ճանաչողական հմտությունները և երկրորդ՝ նյութը դասավանդել համա-

գործակցության վրա հիմնված տարբեր եղանակներով, ինչն իր հերթին զար-

գացնում է նաև սովորողների շփման հմտությունները։ Օրինակ՝ մուլտիմեդիա 

տեխնոլոգիաները թույլ են տալիս մտածված և ներդաշնակորեն ինտեգրել տեղե-

կատվության բազմաթիվ տեսակներ, որոնք թույլ են տալիս համակարգչի օգնու-

թյամբ կենսաբանության առարկայի դասերը ներկայացնել այնպիսի տարատե-

սակ ձևերով, ինչպիսիք են` ձայնային էֆեկտներով շարժվող պատկերներ, նե-

րառյալ լուսածրիչի օգնությամբ ստացված նկարներ, գծագրեր, սահիկներ, ձայ-

նագրություններ, երաժշտությամբ ուղեկցվող տեսապատկերներ, անիմացիա-

ներ և անիմացիոն նմանակումներ: Այստեղ տեղին է նշել նաև մուլտիմեդիոն 

միջոցների միակ և հեշտ հաղթահարելի բացասական կողմը, որն այդ միջոցների 

հետ աշխատելու համար կենսաբանության  ուսուցչից պահանջվող լրացուցիչ 

պատրաստվածությունն է: 

Համակարգչային տեխնոլոգիաների կիրառումը կենսաբանության դա-

սավանդման ընթացքում ապահովում է մի շարք առավելություններ. 

 ուսուցման գործընթացի նկատմամբ հետաքրքրության և շարժառիթի աճ, 

  կենսաբանական օբյեկտների և գործընթացների մոդելավորման հնարավո-

րություն, 

 ուսումնական նյութի բովանդակության արագ յուրացում, պատճառահե-

տևանքային կապերի բացահայտում և կենսաբանական օրինաչափություն-

ների մասին գիտելիքների ձևավորում, 

 նպաստում է սովորողների գիտելիքների ստուգման անաչառությանը,  

 արագ արձագանքում է սովորողի գործողություններին,  
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 ընձեռում է անհատական աշխատանքի (ուսուցման)  հնարավորություն,   

 տեղեկատվության հաղորդման գրավիչ և փոփոխվող ձևերի գործածման 

շնորհիվ խթանում է կրթական գործընթացը,  

 առաջադրանքների կատարման ժամանակ տալիս է  ճիշտ պատասխանի ան-

միջական հաստատման հնարավորություն,  

 ապահովում է տեղեկատվական պաշարների հասանելիություն՝ նյութը խո-

րացված ուսումնասիրելու համար,  

 ընձեռում է ինքնուրույն աշխատանքի պլանավորման և ռացիոնալ իրակա-

նացման  հնարավորություն:  

Այսպիսով, կարող ենք հստակ ասել, որ կենսաբանության դասավանդ-

ման ընթացքում համակարգչային տեխնոլոգիաների կիրառումը ուսուցման 

ավանդական և այլ միջոցների համեմատ ունի անվիճելի առավելություններ և 

ուսումնական գործընթացի հաջողությունը կապված է ՏՀՏ-ների համակարգված 

կիրառման հետ: 

Վերջինս ենթադրում է ուսուցման դիդակտիկ սկզբունքներին համապա-

տասխանող, կենսաբան-մասնագետների, ծրագրավորողների, ուսուցիչների և 

հոգեբանների կողմից համատեղ էլեկտրոնային դասընթացների ստեղծում, որ 

պետք է բավարարի հետևյալ սկզբունքները՝  

 համապատասխանեն կենսաբանության ուսումնական ծրագրերին, ինչպես 

ըստ տեղեկույթի ծավալի, այնպես էլ ըստ կառուցվածքի,  

 լինելով խիստ դինամիկ՝ արտացոլեն կենսաբանության ժամանակակից 

ձեռքբերումները,   

 պետք է առանձնանան կառուցվածքի պարզությամբ և օգտագործման 

արդյունավետությամբ,  

 պետք է գործածվեն կենսաբանության դասընթացի համար կազմված կամ 

առավելագույնս հարմարեցված որակյալ համակարգչային ծրագրեր (հաշվի 

առնելով յուրաքանչյուր տարիքային խմբի առանձնահատկությունները):  

Եզրահանգում: Ակնհայտ է, որ բնագիտական առարկաների դասավանդ-

ման արդյունավետությունը բարձրանում է, երբ տեսական գիտելիքներն ամրա-

պնդվում են լաբորատոր և գործնական աշխատանքներով: Դա սովորողների 

գիտելիքների ձեռքբերման, ընդհանրացումներ կատարելու, վերլուծական մտա-

ծողության, ինքնուրույն եզրահանգումներ կատարելու, բնության երևույթները 

մեկնաբանելու կարողությունների զարգացման կարևոր նախադրյալ է: Մեր 

օրերում կրթական հաստատությունների նյութատեխնիկական անբավարար 
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բազայի եղելությունը կարելի է փորձել փոխհատուցել մեթոդական նոր 

մոտեցումների ներդրմամբ: 

ՏՀՏ-ի ինտեգրմամբ վերը նշված մոտեցումները կնպաստեն սովորողների 

գիտական ուսումնասիրություն կատարելու հմտությունների, փորձի ար-

դյունքների վերլուծության ու ընդհանրացումներ կատարելու կարողություն-

ների ձևավորմանը:  

 

 

А. Г. Киракосян, М. З. Акопян  

Методологические подходы в обучении биологии с синтезом  

традиционных и новых информационных технологий 

 

В работе обоснована, что применение на традиционных уроках информа-

ционных технологий обучения является сравнительно новым подходом и обес-

печивает возможность передачи учащимся большей учебной информации. Ин-

формационная технология обучения может быть включена на основных этапах 

урока: обьяснении нового материала, закреплении его и проверке знаний, умений, 

навыков учащихся. 

 

 

A. G. Kirakosyan, M. Z. Hakobyan  

Methodological Approaches in Teaching Biology to the Synthesis of the  

Traditional and New Information Technologies 

 

In the article there are proved, that the application on the traditional lessons of 

the information technologies of instruction appears a comparatively new approach and 

provides the possibility with student to obtain more than training information. The 

information technology of instruction can be included on in the basic stages of the 

lesson:  explanation of the new material, its fastening and to checking knowledge, skills, 

and habits of students.  
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