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        Հենվելով մեր աշխատանքային փորձի վրա` ներկայացրել  ենք  կենսաբա-

նության խնդիրների լուծման միջոցով ուսուցման, դաստիարակության ու զար-

գացման բազմաթիվ նպատակների իրականացման հնարավորությունները: 

 

Կենսաբանության ուսուցման գործընթացում սովորողների տրամաբա-

նական ու բնագիտական մտածողության զարգացման համար առանձնակի 

կարևոր նշանակություն ունեն ինքնուրույն, գործնական աշխատանքների 

կատարումն ու հատկապես խնդիրների լուծումը, որոնք միաժամանակ ՀՀ-ի 

արդի կրթական համակարգում գործող միավորային գնահատման նոր համա-

կարգի գործնական բաղադրիչի տարատեսակներ են: Սովորողների համապա-

տասխան հմտությունների զարգացման նպատակով հանրակրթության կազ-

մակերպման համար նախատեսված են ՀՀ ԿԳՆ կողմից երաշխավորված կեն-

սաբանության խնդրագրքեր, որոշակի թեմաներից խնդիրների լուծման ժամեր, 

իսկ մանկավարժական բուհերի կենսաբանություն մասնագիտական ծրագրում` 
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§Խնդիրների լուծման մեթոդիկա¦ հատուկ մասնագիտական գործնական 

առարկա:  

Խնդիր լուծելը ակտիվ իմացական գործընթաց է, որով իրականացվում են 

ուսուցման ու դաստիարակության բազմաթիվ գործառույթներ և նպատակներ: 

Այն կարելի է համարել և՛ մեթոդ, և՛ ուսումնական գործունեության տեսակ:  

Հաճախ խնդիրներ լուծելը հասկացվում է որպես դասարանում կամ տանը 

սովորողի կողմից կանոնավոր խնդիրներ լուծելը, վարժություններ կատարելը, 

ճիշտ պատասխաններ ստանալը: Դա,իհարկե, անհրաժեշտ է, բայց ոչ բավարար 

բազմանպատակ ուսուցման արդյունավետությունն ապահովելու համար: Իրա-

կանում, խնդիրներ լուծելու մեթոդաբանական մոտեցումն այն է, որ ուսուցիչը 

կողմնորոշվում և հենվում է ոչ թե խնդիրների ժողովածուների, շտեմարանների 

խնդիրները լուծելու վրա, այլ դասի ժամանակ կամ տնային հանձնարարու-

թյունների մեջ ընդգրկում է ամենաբազմազան առաջադրանքներ` որակական, 

քանակական, պարզ և բարդ, դժվար և հեշտ, տեսական ու գործնական, փոր-

ձարարական, հետազոտական, կառուցողական և այլ բնույթի [2]: Խնդիր լուծելու 

հոգեվիճակն ու գործընթացը պետք է ընդգրկվեն ոչ միայն ավանդական §խնդիր-

ների լուծում¦ դասի մեջ, այլև ցանկացած ուսումնական նյութի, դիտարկում-

ների ու փորձերի, հետազոտական աշխատանքների կատարման ընթացքում: 

Խնդիրներ կարող են ծնվել նաև ցանկացած հարցի քննարկման ժամանակ, 

ուսուցիչ-աշակերտ, աշակերտ-աշակերտ համատեղ աշխատանքի, ինքնուրույն 

աշխատանքի ընթացքում և տարբեր իրավիճակներում:  

§Կենսաբանության դասավանդման մեթոդիկա¦ բուհական դասընթացի 

կարևորագույն բաժիններից մեկը հենց §Խնդիրների լուծման մեթոդիկան¦ է: Այդ 

դասընթացի դասավանդման մեր փորձի հիման վրա նշենք, որ ուսուցման 

կազմակերպման ժամանակ կարևորում ենք ոչ թե խնդիրների լուծման եղա-

նակներ սովորեցնելը, այլ  խնդիրներ լուծել սովորեցնելու մեթոդական քայլերի 

ուսուցումը՝ հաջորդական, մեկը մյուսից բխող հարցադրումների միջոցով [1] և 

այդ ընթացքում իրականացվող նպատակների վերլուծումը:  

Մեր աշխատանքում կներկայացնենք խնդիրներ լուծելու կարողություն-

ների զարգացման մեթոդիկայի մեր փորձը և կվերլուծենք կենսաբանական 

խնդիրներ լուծելու միջոցով ուսուցման ու դաստիարակության տարբեր նպա-

տակների իրականացման հնարավորությունները: 

Միջին դպրոցում կենսաբանության դասընթացին սովորողների ծանո-

թացումը հենց սկզբից չի ուղեկցվում խնդիրների լուծման անհրաժեշտության 

գիտակցության ձևավորման հետ: Ուստի, 8-րդ դասարանում, երբ սովորողն 
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առաջին անգամ առնչվում է խնդիրների լուծմանը՝ որպես ուսումնական նվա-

ճումների գնահատման բաղադրիչ, կենսաբանության ուսումնառության կա-

րևոր ու պարտադիր գործընթաց, կարող է անսպասելի հայտնվել հոգեբանական 

լարված, սթրեսային վիճակում, հատկապես, եթե §բարեկամ¦ չի եղել մաթեմա-

տիկական առարկաների հետ: Հասկանալի է, որ խնդիրներ լուծելու հմտություն-

ների ձևավորումն ու զարգացումը սովորողի համար երկարատև ու դժվարին 

աշխատանք է, իսկ կենսաբան ուսուցչից պահանջում է մանկավարժական 

առանձնահատուկ գրագետ, հոգեբանական նուրբ ու համբերատար վերաբեր-

մունք: Շատ կարևոր է հոգեբանական մթնոլորտի ապահովումը, որ խնդիրների 

լուծումն ընկալվի ոչ թե որպես կենսաբանությունից համապատասխան բաղադ-

րիչով գնահատական ստանալու պահանջ, պարտադրված հանձնարարություն, 

այլ բնավորության դաստիարակության, մարդ-բնություն, իրականություն–անձ-

նական կյանք հարաբերությունները հստակեցնելու, կենսաբանական գիտելիք-

ները կյանքի բարօրության, առողջ ապրելակերպի ապահովման, տնտեսական 

գործունեության մեջ կիրառելու, տարբեր գործընթացներ պլանավորելու, մտա-

ծողության, ինքնուրույնության և այլ կարողությունների զարգացման միջոց:   

Մեր կարծիքով, ուսուցչի համար խնդիրների լուծումն սկսելու առաջնա-

հերթ քայլերից մեկը սովորողներին խնդրագրքի կառուցվածքային ու բովան-

դակային առանձնահատկություններին ծանոթացնելն է: Սովորողը պետք է լավ 

իմանա խնդրագրքի կառուցվածքը, պայմանական նշանների իմաստը, կարո-

ղանա գտնել համապատասխան տեսական բաժիններին վերաբերող խնդիրնե-

րը, ճիշտ օգտվել յուրաքանչյուր թեմայի սկզբում առկա բացատրագրերից, ինչ-

պես նաև պատասխաններից ու հավելվածից: Նշված հմտությունները ապահո-

վելուց հետո կարելի է անցնել խնդիրներ լուծելու կարողություններ ձևավորե-

լուն ու զարգացնելուն: Դրա համար նպատակահարմար է իրականացնել 

հետևյալ հաջորդական քայլերը՝  

1. հստակեցնել թեման, որին վերաբերում է խնդիրը, 

2. ուշադիր կարդալ խնդիրը, բացատրել, պարզաբանել խնդրի մեջ առկա բոլոր 

ծանոթ և անծանոթ հասկացությունները, 

3. տարանջատել հիմնական և օժանդակ հասկացությունները, տեղեկություն-

ները (օրինակ, գենետիկայի բաժնում նույնանման խնդիրներ լուծելու ար-

դյունքում հաճախ խնդիրների վերջում նշվող հատկանիշի ժառանգման 

բնույթը դառնում է ոչ շատ լարված, մեխանիկական վերաբերմունք պա-

հանջող տեղեկատվություն),  
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4. սովորեցնել տվյալ խնդրի լուծման համար օգտագործվող պայմանական 

նշանները, զարգացնել դրանցից օգտվելու հմտություններ,  

5. զարգացնել խնդրի պայմաններն ու պահանջները տարբերելու, խնդիրը 

համառոտագրելու հմտություններ,   

6. բացահայտել թեմայի հիմնական հասկացությունների կապը տվյալ խնդրի 

պայմանների ու պահանջների հետ, նշել դրանցից օգտվելու ձևերը (օրինակ, 

էներգետիկ փոխանակության ռեակցիաների սխեման, ԴՆԹ-ՌՆԹ-սպիտա-

կուց կապը ցույց տվող սխեման, խնդրին վերաբերող տեսական գաղա-

փարներ և այլն), 

7. կազմել հաջորդական քայլերի սխեմա կամ պլան, 

8. սխեմայում նշել պակասող քայլերը, տվյալները, 

9. տեսականորեն հստակեցնել այդ քայլերն իրականացնելու հնարավորու-

թյունները՝ ըստ ունեցած տվյալների, 

10.  ստեղծագործական մտածողություն զարգացնել` սխեմայի օգնությամբ եղած 

տվյալների զուգորդություններով բացակայող տվյալներ գտնելու ուղիներ 

որոնելով, 

11.  ընտրել ամենաարդյունավետ ուղին, 

12.  կարողանալ չափման միավորների անցումներ կատարել, ճշգրիտ մաթե-

մատիկական հաշվարկներ անել, ստուգել դրանք և այլն: 

Նշված քայլերից յուրաքանչյուրի իրականացման ժամանակ, բացի 

խնդրի լուծման գործընթացն ուղղակիորեն հասունացնելուց, աննկատելիորեն 

հայտնվում և լուծվում են բազմաթիվ այլ նպատակներ: Մեր կարծիքով, եթե այդ 

նպատակները հստակ ձևակերպվեն և տեղ գտնեն ուսուցչի առջև դրված կրթա-

կան և դաստիարակչական խնդիրների` անելիքների «ակտիվում», ապա վստա-

հորեն կարելի է ասել, որ ուսուցման արդյունքը առավել բավարարող կամ  

բազմանպատակային  կլինի: 

Այդ «ակտիվը» ստեղծելու համար որպես նյութ օգտագործել ենք ԳՊՄԻ-ի 

2012-2013 ուստարվա կենսաբանություն մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսա-

նողների հետ  §Խնդիրների լուծման մեթոդիկա¦ դասընթացի ուսումնառության 

ընթացքում իրականացված քննարկումների արդյունքում նրանց կողմից ստեղծ-

ված անհատական աշխատանքները:  Քննարկվող յուրաքանչյուր թեմայի վերա-

բերյալ ուսանողները մշակել են կոնկրետ խնդիրների լուծումն ուսուցանող ինք-

նուրույն մեթոդիկաներ [1] և հիմնավորել այդ ընթացքում իրագործվող նպա-

տակները: Յուրաքանչյուրի կողմից առաջարկված քայլերը լսարանում քննարկ-

վել են, փոփոխվել, լրացվել, դարձել բոլորի սեփականությունը:  
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Խնդրի լուծման եղանակի ընտրությունից առաջ նախ ենթադրվել է տվյալ 

թեմայի վերաբերյալ այն դասարանի մեկնարկային մակարդակը, որտեղ պետք 

է կազմակերպվի ուսուցումը: Ապա որոշվել են հիմնական, ակնհայտ, առաջ-

նային նպատակները, որոնց իրականացման համար կատարվում է խնդիր լու-

ծելու գործնական աշխատանքը: Հիմնավորվել է առաջարկված ուղու տրա-

մաբանությունը և դրա համապատասխանությունը դասարանի մակարդակին: 

Լրացնելով և փոխարինելով բոլորի համաձայնությամբ գտնված նոր հարցերով՝ 

մշակվել են տրամաբանությունը զարգացնող հաջորդական հարցերի և ենթա-

դրվող պատասխանների ալգորիթմ՝ շղթաներ: Որոշ քայլերից սկսած՝ առա-

ջարկվել են նաև լուծման տարբեր ճանապարհներ այլ հաջորդականությամբ, 

վերլուծվել դրանց թույլ և ուժեղ կողմերը: Ընթացքում՝ յուրաքանչյուր հարցա-

դրման ժամանակ, շեշտադրվել է այն նպատակը, որի համար ընտրվել է այս կամ 

այն ճանապարհը: Որոշակի քայլում  ձևակերպված նպատակը առանձնացվել է 

և գրվել հատուկ ստեղծվող նպատակների «ակտիվում»՝ նշելով խնդրի համարը 

և այն քայլը, որը հանգեցրել է այդ նպատակը տեսնելուն: Ցանկացած խնդիր, 

թեմա, ինչպես նաև յուրաքանչյուր ուսանողի առաջարկած ուսուցման մեթոդի-

կա նպաստեց այդ նպատակների անընդհատ հարստացմանը: Ստորև կներկա-

յացնենք այն վերջնարդյունքը, որի ստեղծման համար օգտագործել ենք ուսանո-

ղուհիներ Ցողիկ Մելիքսեթյանի և Լիդա Եդիգարյանի կողմից համակուրսեցի-

ների միասնական աշխատանքի խմբագրած տարբերակը: Ընդգծված ցանկա-

ցած առաջնային նպատակ անտեսանելիորեն կապած է այլ նպատակների հետ, 

որոնք  ներկայացրել ենք շեղատառերով: 

Այսպիսով, խնդիրների լուծման հմտությունների ձեռքբերման արդյուն-

քում, ուսուցման գործընթացում հնարավոր է՝  

1. Դասը դարձնել ավելի հետաքրքիր և ակտիվ: Զարգացնել  անհատական, 

խմբային և համագործակցային աշխատանքային հմտություններ: Տեսական 

նյութը գործնականում օգտագործելու հնարավորությունը, համագործակցային 

աշխատանքը, ուրիշների կարծիքներին ու առաջարկություններին հաղորդա-

կից լինելը, թեկուզ փոքր ներդրում ունենալով խնդրի լուծմանը նպաստելը և 

այլն, դասը դարձնում են ավելի հետաքրքիր ու օգտակար: Միաժամանակ ապա-

հովում են բոլորի ներգրավվածությունը, անհատական, խմբային և համագոր-

ծակցային հմտությունների զարգացումը: Շատ դեպքերում խնդրի լուծումը 

միասնական ուժերով գտնելու գործընթացում սովորողներն իրենց չիմացածը 

սովորում են դասընկերներից կամ դժվարությունը հաղթահարում են նրանց օգ-

նությամբ: Այսպիսի մթնոլորտը զարգացնում է այնպիսի բարոյական արժեքներ, 
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ինչպիսիք են՝ ընկերասիրություն, նվիրվածություն, փոխօգնություն, դժվարու-

թյուններ հաղթահարելու, աշխատանքը ավարտին հասցնելու կամք ու համա-

ռություն,  սեփական կարծիքը, դիրքորոշումը, տեսակետը արտահայտելու ու 

պաշտպանելու կարողությունների զարգացում: Իսկ ուսուցչի համար բացա-

հայտվում են սովորողի բնավորության, խառնվածքի և ընդունակությունների 

նոր կողմեր: 

2. Օգնում է սեփական ուժերի նկատմամբ անվստահություն ունեցողներին 

հաղթահարելու կամ ազատվելու «վախերից»: Այդ նպատակի համար ամենա-

ցածր մակարդակի գիտելիքներ ունեցող սովորողին կարելի է ներգրավել խնդրի 

մեջ՝ նրան ծանոթ որևէ հասկացության մասին հարցնելով, ուղղորդող հարցով 

այդ հասկացության մասին կամ դրան ինչ-որ չափով առնչվող տեղեկություն 

դուրս բերելով և անպայմանորեն գնահատելով այն որպես ձեռքբերում: Իսկ թե-

կուզ ամենափոքր ներդրումն ընդհանուր գործի հաջողության կամ ամենափոքր 

ձեռքբերումը սեփական նվաճումների մեջ նպաստում է սովորողի ինքնագնա-

հատականի, ինքնավստահության ավելացմանը, ինքնարժևորման և ուրիշների 

հնարավորությունները ճիշտ գնահատելուն ու օբյեկտիվ կարծիքի ձևավոր-

մանը: 

3. Խնդրագրքից և այլ սկզբնաղբյուրներից ճիշտ օգտվելու կարողություն-հմտու-

թյունների զարգացում: Ինչպես արդեն նշել էինք, հենց առաջին խնդրի լուծման 

ժամանակ անհրաժեշտ է ծանոթացնել խնդրագրքի կառուցվածքին, բաժիննե-

րին, հատկապես կարևորել պայմանական նշանների և հավելված բաժնի նշա-

նակությունը: Այս հատկության ձևավորումը կզարգացնի նաև ցանկացած սկզբ-

նաղբյուրից ճիշտ օգտվելու հմտությունները: 

4. Ուշադրության կենտրոնացում: Աշխատանքի վրա կենտրոնանալու հատ-

կության դաստիարակման համար խնդիր լուծելուց առաջ նախ պետք է զարգաց-

նել մի քանի անգամ ուշադիր կարդալու, յուրաքանչյուր մտքի վրա ուշադրու-

թյուն դարձնելու անհրաժեշտության գիտակցությունը՝ պահանջելով անպայ-

ման կարդալ ոչ միայն մտքով, այլև բարձրաձայն` խնդրի պահանջը, էությունը 

ամբողջությամբ և ճիշտ ընկալելու, հատկապես անծանոթ հասկացությունների 

վրա ուշադրություն դարձնելու, ծանոթ-անծանոթ հասկացությունների միջև 

կապ գտնելու, ի վերջո լուծման բանալի գտնելու համար:   

5. Միջառարկայական և ներառարկայական կապերի ստեղծում, գիտելիքի ամ-

րապնդում: Տեսական գիտելիքների օգտագործում գործնականում: 

Ցանկացած նոր խնդիր լուծելիս օգտագործվում են ոչ միայն տվյալ թեմային 

առնչվող ներառարկայական, այլև այլ առարկաներից /մաթեմատիկա, ֆիզիկա, 
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քիմիա, էկոլոգիա, մայրենի լեզու և այլն/ ձեռք բերած գիտելիքներն ու հմտու-

թյունները: Դրանով նաև ապահովվում են անցած նյութի կրկնությունը, նախկին 

թերի գիտելիքը լրացնելու հնարավորությունը, արդեն ձեռք բերածի ամրա-

պնդումն ու զարգացումը, գիտելիքների հարստացումը, նոր, անծանոթ իրավի-

ճակում դրանք կիրառելու հմտությունների զարգացումը:   

6. Ժամանակը ճիշտ գնահատելու հմտությունների զարգացում: Առաջին հա-

յացքից թվում է, թե խնդիր լուծելու հետ կապ չունեցող հմտություն է: Մինչդեռ 

յուրաքանչյուր աշխատանքի հաջողության կարևոր պայմաններից մեկը ժա-

մանակը և այլ ռեսուրսների համապատասխանությունը ճիշտ գնահատելն է: 

7. Հարցեր ձևակերպելու հմտությունների զարգացում: Ճիշտ, ուղղորդող, 

նպատակային հարցեր ձևակերպելու հիմքում դրված են տեսական գիտելիք-

ների իմացությունը,պայմանների ու պահանջների միջև կապեր գտնելու, երևույ-

թի իմաստի մեջ թափանցելու ընդունակությունը, մայրենի լեզվի իմացությունը: 

Մեկը մյուսից բխող հարցադրումները աննկատ զարգացնում են տրամաբանա-

կան մտածողությունը, սեփական կարծիք հայտնելու, ազատ արտահայտվելու, 

ուրիշների հետ հաղորդակցվելու, բանավոր խոսքի կարողությունները:  

8. Խնդրի լուծման հաջորդական քայլերի, ռացիոնալ ուղիների մշակման, 

պատճառահետևանքային կապերի ընկալման, պլանավորման հմտությունների 

զարգացում: Ուղղակիորեն բխում է նախորդ կետերում նշված հմտություններից,  

քանի որ ժամանակը որպես ամենաթանկ արժեք ընկալելը մղում է ռացիոնալ 

մտածողության, քայլերի կշռադատման, բոլոր հնարավորությունները առավե-

լագույնս օգտագործելու հատկության ձևավորմանն ու զարգացմանը: Իսկ տրա-

մաբանական հաջորդականությամբ կազմված հարցադրումների միջոցով սովո-

րողի համար նախագծվում է իր գործունեության պլանը, հստակվում նպատա-

կաուղղված քայլերի հաջորդականությունը, ձևավորվում խնդրի լուծման հա-

մար տվյալ իրավիճակում ավելի ռացիոնալ եղանակի ընտրության հնարավո-

րությունը, դաստիարակում քայլերի ու գործողությունների իմաստավորման 

վերաբերմունք:  

9. Առաջնայինը երկրորդայինից տարբերելու ունակություն: Այս նպատակը  

ուղղակիորեն բխում է նաև 6 -8-րդ նպատակներից:  

10. Որոշումներ կայացնելու, կողմնորոշվելու, ընտրություն կատարելու հատ-

կությունների զարգացում: Նույն խնդիրը տարբեր եղանակներով լուծելու հնա-

րավորությունը զարգացնում է ստեղծագործական մտածողությունը և ամրա-

պնդում երևույթների հարաբերականության մասին կենսաբանության և հարա-
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կից գիտությունների ուսումնասիրության ընթացքում ձևավորված պատկերա-

ցումները, ինչը շատ կարևոր է ցանկացած անսպասելի իրավիճակում որոշում-

ներ կայացնելու, կողմնորոշվելու, ընտրություն կատարելու հատկությունների 

դաստիարակման համար:   

11. Պրոբլեմային իրավիճակների ստեղծում, դրանցից դուրս գալու հմտություն-

ների և կարողությունների ձեռքբերում, ստեղծագործական մտածողության,  

երևակայության զարգացում: Պրոբլեմային իրավիճակի ստեղծումը խնդրի լուծ-

ման ընթացքին ուսուցչի միջամտության առավել նպատակահարմար ձևերից է: 

Եթե ուսուցիչը ուղղորդում է սովորողներին լուծում գտնելուն, հնարավորու-

թյուն է ստեղծում նաև բոլորին սեփական կարծիք հայտնելու, առաջարկված 

բոլոր տարբերակները վերլուծելու, քննադատական վերաբերմունք ձևավորելու, 

զարգացնելու համար: Այդպիսի մթնոլորտը նպաստավոր է նաև սովորողների 

ստեղծագործական մտքի, ամփոփում, եզրահանգումներ անելու հմտություննե-

րի զարգացման համար: Ուսուցչի համար բացահայտվում են նաև սովորողի 

վարքագիծը նմանատիպ իրավիճակում, դրանից դուրս գալու համար լուծում 

գտնելու նրա հնարավորությունները և այլ հատկանիշներ: 

12. Գիտելիքները համակարգելու, սխեմավորելու, պայմանական նշաններ կի-

րառելու, մոդելավորման հմտությունների, ամփոփ, բայց հստակ և հակիրճ ար-

տահայտվելու կարողությունների զարգացում: Նախորդ կետերում նշված 

հմտությունների ու կարողությունների ապահովման արդյունքում սովորողը 

պետք է, որ կարողանա օգտվել պայմանական նշաններից, հասկանալ դրանց 

իմաստը, կարդալ դրանցով արտահայտված տեղեկատվությունը, զուգորդու-

թյուններ, արտահայտություններ կազմել, հաշվարկներ կատարել, այսինքն՝ մա-

թեմատիկորեն ավարտին հասցնել խնդրի լուծումը, հասնել վերջնական նպա-

տակին: Պայմանական նշանների կիրառումը խնդիրների լուծման համար զար-

գացնում է նաև խորհրդանշանային մտածողությունը, ինչը շատ կարևոր է տրա-

մաբանության զարգացման, պատճառահետևանքային կապերի ընկալման  հա-

մար: Այս կետում նշված բոլոր նպատակների իրագործումը կարևոր տեսական 

ու գործնական հիմք կծառայեն սովորողի հետագա ուսումնառության և աշխա-

տանքային գործունեության ընթացքում հետազոտական աշխատանք կատա-

րելու և ձևակերպելու հմտությունների զարգացման համար: 

Մեր կարծիքով, ներկայացված նպատակների իրագործման արդյունքում 

հնարավոր կլինի նաև ընդհանուր գրագիտության ու զարգացվածության մա-
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կարդակի բարձրացումը, ուսուցման և ուսումնառության գործընթացի արժևոր-

ման գիտակցության զարգացումը, ինչը ամենակարևորն է ճանաչողության 
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