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Բանալի բառեր՝ գիտելիքների ինտեգրում, հեքիաթ, բնագիտական գիտե-

լիքներ, խորհրդանշաններ: 

Որպես գիտելիքների ինտեգրացման մեթոդական հնար ներկայացվում է 

մանկական գեղարվեստական ստեղծագործությունների բնագիտական գիտե-

լիքների ուսուցմանն օժանդակող ներուժը: Վերլուծված են դրվագներ «Փոքրիկ 

իշխանը» հեքիաթից:  

Համաշխարհային ճանաչում ունեցող բազմախորհուրդ ու բազմաշերտ 

գիտելիքներ ամփոփող ստեղծագործություն է Էքզյուպերիի «Փոքրիկ իշխանը»: 

Ստեղծագործությունը բազմակողմանիորեն արժևորող ամենատարբեր գնահա-

տականներ են հայտնի մասնագիտական աշխարհում: Մենք կփորձենք հանդես 

գալ ստեղծագործության վերլուծման նոր մոտեցմամբ: Ներկայացնելով դրվագ-

ներ «Փոքրիկ իշխանը» հեքիաթից` կմատնանշենք նրանցում թաքնված բնագի-

տական, բնապահպանական գիտելիքները: Հումանիտար ու բնագիտական 

գիտելիքների ինտեգրացման մեթոդական այս հնարն առաջարկում ենք որպես 

բնագիտական գիտելիքների ուսուցմանն օժանդող միջոց[1]:  

1)Փոքրիկ իշխանի մոլորակի վրա, ինչպես և մնացած բոլոր մոլորակնե-

րում, հանդիպում են թե՛ օգտակար խոտաբույսեր, թե՛ մոլախոտեր: Իսկ դա նշա-

նակում է, որ այնտեղ կան ոչ միայն օգտակար խոտաբույսերի օգտակար սեր-

մեր, այլև մոլախոտերի անպետք սերմեր: Բայց այդ սերմերն անտեսանելի են: 

Նրանք խորը գետնի տակ քնում են այնքան ժամանակ, մինչև մեկնումեկը հան-

կարծ որոշում է արթնանալ և մի անվնաս ծիլ է արձակում դեպի արևը: Եթե դա 
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բողկի կամ վարդի ծիլ է, ուրեմն թող ուզածի չափ աճի - մեծանա: Բայց եթե խոս-

քը մոլախոտի մասին է, պետք է այդ ծիլն անմիջապես պոկել արմատից ու դեն 

շպրտել: Եվ այսպես, Փոքրիկ իշխանի մոլորակում կային նաև վնասակար 

սերմեր…: Դրանք բաոբաբի սերմեր էին: Մոլորակի ամբողջ ընդերքը վարակ-

ված էր այդ սերմերով: Իսկ եթե ժամանակին չհայտնաբերես բաոբաբը, դրանից 

այլևս չես ազատվի: … Եթե խոսքը բաոբաբների մասին է, ապա հապաղելը հա-

վասար է աղետի: Ես մի մոլորակ գիտեմ, որտեղ ապրում էր մի ծույլ մարդ: Նա 

անուշադրության էր մատնել բաոբարի ընդամենը երեք ծիլ [2, էջ26]: 

Ամբողջ դրվագը վկայում է այն մասին, որ կենսոլորտի բոլոր միջավայրե-

րում գոյություն ունեն կառուցվածքով, գործառույթով ու նշանակությամբ տար-

բեր` օգտակար ու «վնասակար», տեսանելի ու անտեսանելի օրգանիզմներ, 

որոնց տեսակային հատկանիշները դրսևորվում են բազմացման շնորհիվ: Հատ-

կապես պետք է ուշադիր լինել կանխելու համար ախտածին, վնասակար օրգա-

նիզմների արագ բազմացումը. այն կարող է առաջացնել համաճարակային իրա-

վիճակ, որից ազատվելը դժվար կլինի: 

Երկրորդ հատվածը բացահայտում է արհեստական ընտրության այն էու-

թյունը, որ այդ ճանապարհով ընտրվածները համապատասխանում են մարդու 

շահերին: Սակայն տողերի տակ թաքնված խորհուրդն այն է, որ տվյալ միջա-

վայրում բույսեր աճեցնելու համար  տեսակներ ընտրելիս պետք է առաջնորդվել 

ոչ թե անհատական շահով ու ճաշակով, այլ, ինչպես բնական ընտրության էու-

թյունն է սովորեցնում, հասարակությանը պիտանի, օգտակար լինելու սկզբուն-

քով: 

Վերջին տողը կարելի է օգտագործել բազմացման հզոր ուժը ցույց տալու 

համար: Ինչպես Վերնադսկին է ասել. «Երկրի վրա չկա ավելի հաստատուն ազ-

դող ու ավելի հզոր ուժ, քան կենդանի օրգանիզմների բազմացումը»: Նշանակում 

է, որևէ օրգանիզմի բազմացումը կարգավորող գործոնների բացակայությամբ, 

յուրաքանչյուր, հատկապես վայրի, «մոլախոտային» օրգանիզմները, կարճ ժա-

մանակում բազմանալով, կզբաղեցնեն կյանքի բոլոր տարածքները՝ դուրս մղե-

լով մնացածներին: Օրինակ, բակտերիայի մեկ բջջին կհաջողվի ընդամենը երեք 

օրում երկրագունդը ծածկել իր սերունդներով, մորեխների անկանխատեսելի 

բազմացման տարիները սպառնալից են տարածաշրջանի ողջ բուսականության 

ոչնչացման համար և այլն: 

Իսկ դրվագի փիլիսոփայությունն այն է, որ մարդուն տրված է բազմազա-

նության մեջ ընտրություն կատարելու իրավունք, ինչը կարող է անել կա՛մ ըստ 

ճաշակի՝ անձնական,  կա՛մ գիտակցաբար՝ հասարակական շահի համար: 
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2)Ոչխարն ինչ տեսնում է, ուտում է: - Նույնիսկ փշոտ ծաղիկնե՞ր: - Հա, 

նույնիսկ փշոտ ծաղիկներ: - Բա փշերն ինչի՞ համար են: - Փշերը ոչ մի բանի 

պետք չեն, փշերի օգնությամբ ծաղիկներն ընդամենը արտահայտում են իրենց 

չարությունը: … - Չեմ հավատում: Ծաղիկները թույլ են: Եվ շատ միամիտ են: 

Նրանք ամեն կերպ փորձում են համարձակ երևալ: Նրանց թվում է, թե փշերով 

կարող են բոլորին վախեցնել…: …Եվ մի՞թե լուրջ գործ չէ, երբ փորձում ես հաս-

կանալ, թե ինչու են նրանք այդքան ջանք թափում, որպեսզի արձակեն փշեր, 

որոնք բանի պետք չեն: Ոչխարների ու ծաղիկների կռիվը նույնպե՞ս կարևոր չէ: 

Մի՞թե դա ավելի լուրջ ու կարևոր գործ չէ, քան հաստափոր ու կարմրադեմ 

պարոնի գումարումները [2, էջ 32-34]: 

Դրվագում լուրջ գործ արտահայտությունը կարելի է հասկանալ որպես 

ճանաչողությունը, կրթությունը, իմացական մակարդակի բարձրացումը կա-

րևոր արժեք ներկայացնող խորհրդանիշ, իսկ հաստափոր ու կարմրադեմ պա-

րոնի գումարումները` իմացածը սեփական շահին ծառայեցնելու, ոչ արժեքա-

վորության խորհրդանիշ: Ծաղիկների արձակած փշերի, ոչխարների ու ծաղիկ-

ների կռվի իմաստը հասկանալը կարելի է ընկալել որպես մարդու գերագույն 

նպատակ. հասկանալով` ճանաչել աստվածային օրենքներն ու կատարելու-

թյունը:  

Ոչխարն ինչ տեսնում է, ուտում է, միտքը սովորեցնում է, որ բնության մեջ 

օրգանիզմների կապը միմյանց հետ հիմնականում արտահայտված են սնման 

շղթաներով: Եվ, որպեսզի մի տեսակը ամբողջությամբ չոչնչանա մեկ ուրիշին 

սնունդ դառնալու հետևանքով, անպայմանորեն պետք է ունենա պաշտպան-

վելու տարբեր հարմարանքներ: 

Բնագիտական գիտելիքն այն է, որ բույսերը, անշարժ լինելով (Ծաղիկները 

թույլ են: Եվ շատ միամիտ են: Նրանք ամեն կերպ փորձում են համարձակ 

երևալ), խոտակերի կողմից չոչնչանալու, գոյապայքարում դիմանալու համար 

անպայմանորեն ունեն որևէ պաշտպանական հարմարանք,օրինակ, փուշ, թույն 

և այլն: Հարմարանքները ձեռք են բերվում երկարատև էվոլյուցիայի ընթացքում` 

բնական օրգանները կամ դրանց մի մասը ձևափոխելու միջոցով, հետևաբար չեն 

կարող անիմաստ լինել (...որպեսզի արձակեն փշեր, որոնք բանի պետք չեն):  

3)Ես մի ծաղիկ գիտեմ, մի եզակի ծաղիկ, որն աճում է միայն իմ մոլորա-

կում, և եթե հանկարծ ոչխարի խելքին փչի ուտել տիեզերքի այդ միակ ծաղիկը` 

առանց իրեն հաշիվ տալու, թե այդ ինչ է անում, մի՞թե դա կարևոր չէ, հը՞: ... Բայց 

եթե ոչխարն ուտի այդ ծաղիկը, նրան կթվա, թե Տիեզերքի բոլոր աստղերը միան-

գամից մարեցին: Ու քո կարծիքով դա կարևոր չէ, հա՞ [2, էջ 34-35]:   
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Ըստ հեքիաթի՝ ոչխարը պատահական է հայտնվել մի մոլորակում, որտեղ 

աճում էր այդ եզակի ծաղիկը: Չունենալով այլ սննդի աղբյուր՝ հնարավոր է ոչ-

խարը եզակի տեսակի բույսի ոչնչացման պատճառ դառնա: Դրվագի բնագիտա-

կան գիտելիքն այն է, որ պատահական փոփոխությունները (օրինակ՝ մուտա-

ցիաները) կարող են վտանգավոր լինել համակեցության կամ նրա որևէ անդամի 

համար, եթե չեն համապատասխանում երկարատև էվոլյուցիայի ընթացքում 

ձևավորված միջտեսակային հարաբերություններին: Իսկ դրվագի դաստիարա-

կող ներուժը բնապահպանական այն գիտակցության ձևավորումն է, որ ցանկա-

ցած պատմական տարածքի կենսաբազմազանության գոյությունը կարող է 

վտանգվել մարդու անգիտակից գործունեության հետևանքով: «Եզակի ծաղիկ, 

որն աճում է միայն իմ մոլորակում» տեղեկությունը սովորեցնում է Տիեզերքի 

ամբողջականության համար յուրաքանչյուր կենդանի օրգանիզմի անփոխարի-

նելիության և էնդեմիկ բույսերի մասին, որոնք աշխարհում սահմանափակ տա-

րածվածություն ունեն, հետևաբար, մարդու կողմից առավել շատ ուշադրության 

ու պահպանության կարիք ունեն: Միաժամանակ, ամբողջ դրվագի խորհուրդը՝ 

անձնական շահերով առաջնորդվելով՝ մոլորակը չվնասելու կոչ է հաստափոր 

ու կարմրադեմ պարոններին:  

4)Փոքրիկ իշխանի մոլորակի վրա միշտ աճել են ընդամենը մի քանի թեր-

թիկներով զուգված պարզ ու հասարակ ծաղիկներ: Բայց այս մեկը` այն եզակի 

ծաղիկը մի օր ծլել է մի սերմից, որը չգիտես որտեղից էր հայտնվել այդտեղ: ... 

Հայտնվել էր սերմի տեսքով և ոչինչ չգիտեր մյուս մոլորակների մասին: ... Փոք-

րիկ իշխանը երբեք չի հեռացել այդ ծիլի կողքից, որը նման չէր մյուս բոլոր ծիլե-

րին: Դա կարող էր նաև անհայտ տեսակի բաոբաբ լինել: Բայց մի օր թփի աճը 

միանգամից կանգ էր առել և սկսել էր ծաղիկ դառնալու պատրաստություն տես-

նել: Փոքրիկ իշխանը զգում էր, որ հիմա, ուր որ է հրաշք է կատարվելու: Բայց 

ծաղիկը չէր շտապում դուրս գալ այնտեղից: Նա խնամքով ընտրում էր իր գույ-

ները: Դանդաղ հագնում էր շորերը` մեկիկ-մեկիկ ավելացնելով իր ծաղկաթեր-

թերը: Նրա խորհրդավոր հագուկապը ձևավորվեց երկարուձիգ օրերի ընթաց-

քում: Եվ ահա, մի առավոտ` ճիշտ արևածագին, նա ցուցադրեց իրեն: ... –Ի՜նչ 

սիրուն ես: 

...Մի անգամ, խոսելով իր չորս փշերի մասին, Փոքրիկ իշխանին ասաց. - Դե 

հիմա թող գան այդ վագրերը` իրենց ճանկերով: Ես վագրերից չեմ վախենում, 

իսկ, ա՛յ, միջանցիկ քամուց վախենում եմ [2, էջ 37-38]: 

Դրվագը կենսաբանական մի քանի օրինաչափությունների մասին է խոսում: 
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ա/ Անհայտ տեղից եկած սերմի մասին կարելի է հիշատակել որպես կյան-

քի ծագման «պանսպերմիայի տեսության» օգտին խոսող օրինակ, որի համա-

ձայն՝ կյանքը Երկիր մոլորակում հայտնվել է այլ մոլորակներից ու տիեզերա-

կան տարածությունից՝ սերմերի, սպորների տեսքով: 

բ/ Այն տեղեկությունը, որ ծաղիկը նման չէ իր շրջապատում եղածներին, 

ինչպես նաև այն, որ իր վերջնական տեսքն ստանալու համար շատ երկար ու 

դանդաղ է պատրաստվում, կարելի է օգտագործել էկոլոգիական տեսակառա-

ջացման գործընթացը ուսումնասիրելիս՝ ցույց տալու համար, որ նոր տեսակի 

առաջացման նախադրյալ կարող է հանդիսանալ անսպասելի մուտացիան, սա-

կայն տեսակի ձևավորումն ու կայացումը բոլոր դեպքերում պահանջում են եր-

կարատև էվոլյուցիոն ճանապարհ:  

գ/ Ծաղիկի փշերը կեր չդառնալու համար ձեռք բերած էվոլյուցիոն հար-

մարանք են: Իսկ այն, որ մի գործոնի (կենսածին) նկատմամբ հարմարանքը չի 

կարող օրգանիզմը պաշտպանել մեկ այլ գործոնից (ոչ կենսածին` միջանցիկ 

քամի), վկայում  է հարմարանքների  հարաբերականության մասին: 

5) Երբեք չի կարելի ծաղիկներին լսել: Ծաղիկներին պետք է նայել և հոտ 

քաշել նրանցից: ... Պետք է նրա մասին կարծիք կազմեի` նայելով ոչ թե խոսքե-

րին, այլ նրա գործերին: Նա բուրմունք էր տարածում իմ շուրջը, նա լուսավորում 

էր իմ կյանքը [2, էջ 42]: 

ա/ Դրվագում կարելի է գտնել տեսակի մորֆոլոգիական չափանիշի սահ-

մանափակության մասին գիտելիք, որ միայն այդ չափանիշով (խոսքերով) ա-

ռաջնորդվելով չի կարելի տեսակը (կամ` ցանկացած երևույթ) ճիշտ բնութա-

գրել: Միշտ անհրաժեշտ է համակողմանի չափանիշները, էությունը (գործերը) 

հասկանալ:  

բ/ Մեկ այլ տեսանկյունից՝ դրվագը մատնանշում է յուրաքանչյուր տեսակի 

եզակիությունը, անկրկնելիությունը, ինչով կարելի է սովորեցնել, որ յուրաքանչ-

յուրից պետք է պահանջել իր հնարավորության սահմանում, յուրաքանչյուրի 

առանձնահատկությունը գնահատել որպես միայն որոշակի պայմանների հար-

մարանք: 

6) ... բայց քանի որ շատ էր հոգնած, մի լավ հորանջեց: -Թագավորի ներ-

կայությամբ հորանջելը վարվելաձևի կանոնների խախտում է, - ասաց միապե-

տը: - Ես քեզ արգելում եմ հորանջել: - Կներեք, ես դիտավորյալ չարեցի, - շփոթ-

վեց Փոքրիկ իշխանը: -Ես երկար ճանապարհ եմ անցել ու բոլորովին չեմ քնել ...: 

- Եթե այդպես է, - ասաց թագավորը, - ես քեզ հրամայում եմ հորանջել: Վաղուց 
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հորանջող մարդ չեմ տեսել, ուրիշի հորանջելը ինձ հաճույք է պատճառում: Ու-

րեմն` նորի՛ց հորանջիր: Սա հրաման է: -Ամաչում եմ, ... էլ չեմ կարող... - կմկմաց 

Փոքրիկ իշխանն ու ամոթից կարմրեց: - Հը՜մ, հը՜մ,- քրթմնջաց թագավորը, - որ 

այդպես է, ես քեզ հրամայում եմ մերթ-մերթ հորանջել...: Նա բացարձա՜կ միա-

պետ էր: Բայց քանի որ շատ բարի թագավոր էր, միայն խելամիտ հրամաններ  

էր արձակում: «Եթե ես հրամայեմ մի գեներալի ճայ դառնալ, և եթե գեներալն ինձ 

չենթարկվի, ապա մեղավորը գեներալը չի լինի: Մեղավորը ես կլինեմ»: ... Մար-

դուց պետք է պահանջես այն, ինչ նա կարող է անել: Եթե ժողովրդիդ հրամայես 

գնալ ու ծովը լցվել, նա հեղափոխություն կանի: Ես իրավունք ունեմ հնազան-

դություն պահանջելու, որովհետև խելացի հրամաններ եմ տալիս:  ...Ավելի 

դժվար բան է ինքդ քեզ դատելը, քան ուրիշներին: Եթե քեզ հաջողվի ինքդ քեզ 

դատել, ուրեմն դու իսկական իմաստուն ես [2, էջ 48-51]:  

Դրվագը շատ խորհրդանշական է կյանքի կազմավորման ցանկացած մա-

կարդակում բոլոր գործընթացների կարգավորման կարևորությունը ցույց տա-

լու, սխալների վրա սովորելու, երևույթների  պատճառահետևանքային կապերի 

ուսումնասիրման և բնապահպանական վերաբերմունք դաստիարակելու հա-

մար: Ուսումնասիրելով միաբջիջ կենդանի օրգանիզմը՝ որպես բարդ համա-

կարգ, որը կազմված է տարբեր ֆունկցիաների իրականացման համար նախա-

տեսված տարբեր կառույցներից՝ օրգանոիդներից, անպայմանորեն ձևավորվում 

է այն պատկերացումը, որ համակարգում հարաբերականորեն անկախ կա-

ռույցները միաժամանակ ամենաբարդ շղթաներով կապված են մեկը մյուսին: 

Իսկ դրանց փոխհամաձայնեցված գործունեության և որպես միասնական ամ-

բողջություն հանդես գալու նպատակով համակարգն ունի կարգավորման ան-

հրաժեշտություն: Բջջում դա իրականացնում է կորիզը, կենդանի օրգանիզմում` 

նյարդային ու հումորալ համակարգերը, ընտանիքում` փորձառու, անցյալի 

իմաստության ժառանգությունը կրողը, պետության մեջ` իշխանությունը, Տիե-

զերքում` աստվածային օրենքները: Եվ եթե կորիզը, նյարդային համակարգը 

կամ ղեկավարը սխալ, կառույցի շահերից չբխող հրամանններ են արձակում, 

բջիջը մեռնում է, օրգանիզմը՝ հիվանդանում, ընտանիքն ու պետությունը՝ քայ-

քայվում, մոլորակի կյանքը դուրս է գալիս հավասարակշռությունից:  

7) Ծանոթանալով 325-330 համարների աստղակերպերի, մոլորակների

բնակիչներին` միապետ-թագավորին [2, էջ 47], փառամոլին [2, էջ 55], հարբեցո-

ղին [2, էջ 58], գործարարին [2, էջ 60], լապտերավառին [2, էջ 66], հետազոտող-

աշխարհագրագետին [2, էջ 77]՝ Փոքրիկ իշխանը հասկացավ տարբեր զբաղ-

մունքների առանձնահատկությունների, նշանակության և մոլորակի (այսինքն` 
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ցանկացած միջավայրի) ու նրա բնակչի (այդ միջավայրում ապրող օրգանիզմի) 

զբաղմունքի (հարմարանքների) համապատասխանությունը: Բոլոր այս գլուխ-

ներում բացահայտվում են օրգանիզմների հարմարանքների ու միջավայրի 

պայմանների հետ դրանց փոխկապակցվածությունն ու փոխպայմանավորվա-

ծությունը, ինչը էվոլյուցիոն տեսության հիմնական գաղափարներից է և էվոլյու-

ցիայի հիմնական հետևանքը: Յուրաքանչյուր մոլորակում միայն մեկ բնակչի 

ներկայությամբ կյանքի անհետաքրքրիր լինելու փաստը կարող ենք օգտագոր-

ծել որպես էվոլյուցիոն այն պատկերացումների ընկալմանը օժանդակող միջոց, 

որ միօրինակ պայմանները չեն ապահովում զարգացում, տեսակն էլ չի փոխ-

վում: Այս գաղափարը համարժեք է նաև կայունացնող ընտրության էությանը, 

ըստ որի` անփոփոխ պայմաններում տեսակը պահպանվում է նույնությամբ, 

առանց փոխելու կազմավորման մակարդակը: Իսկ այդ ամենից արված ընդհա-

նուր եզրակացությունն այն է, որ մարդու կյանքի ամենակարևոր իմաստը ա-

րարչագործության կատարելագործման ընկալումն է, ինչը ոչ մի մոլորակի 

միայնակ  բնակչի բնորոշ չէ, քանի որ այդպիսի գիտակցության կարելի է հանգել 

միայն կենսաբազմազանության շնորհիվ՝ հարմարանքների բազմազանության 

զարմանալիությանն առնչվելիս: Սրանում է դրվագի սովորողների բնապահ-

պանական գիտակցություն դաստիարակող ներուժը:  

8)Բնապահպանական դաստիարակության հնարավորություն են տալիս

նաև Աշխարհագետի խորհրդածությունները: Նրա մատնանշած ֆիզիկական 

աշխարհին պատկանող արժեքները (կամ աբիոտիկ գործոնները)` քարը, լեռը, 

օվկիանոսը հավերժական են, և մարդը դրանք չի կարող վերացնել, իսկ ծաղիկ-

ները բիոտիկ գործոններն են, որոնք անցողիկ են, կարող են փոխվել կամ ընդ-

հանրապես վերանալ` մարդու սխալ գործունեության հետևանքով: Հազվադեպ 

է պատահում, որ լեռը տեղը փոխի: Հազվադեպ է լինում, որ օվկիանոսը ցամաքի: 

Իսկ ծաղիկը կարող է մոտ ապագայում վերանա՞լ..., որովհետև նա անցողիկ է  

[2, էջ75]: 

9) Յոթերորդ մոլորակը Երկիրն էր: Այնտեղ կա 111 թագավոր (անշուշտ, 

հաշվում ենք նաև սևամորթ թագավորներին), 7000 աշխարհագրագետ, 900000 

գործարար, 7,5 մլն հարբեցող, 311 մլն փառամոլ, այսինքն` շուրջ երկու միլիարդ 

մեծահասակ մարդ: ... Բոլոր վեց աշխարհամասերի վրա հարկադրված էին պա-

հել 462511 հոգուց բաղկացած լապտերավառների մի հսկա բանակ: Լապտերա-

վառներին կարելի է համեմատել էկոլոգիական համակարգում պրոդուցենտնե-

րի (ֆոտոտրոֆների կամ բույսերի) հետ,  որոնք  լույսի պայմաններում համա-

կարգի մյուս օղակների կյանքի ապահովման համար առաջնային սնունդ ու 
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թթվածին են ստեղծում: Նույն տրամաբանությամբ նրանց կարելի է համեմատել 

նաև մտավորականների, ուսուցիչների ու փիլիսոփաների հետ, որոնք կազմա-

կերպում էին նաև կրթությունը մինչև գիտության ծնունդը: Այդ մատնանշումով 

կկարևորենք գիտելիքի ու կրթության դերը անհատի ու մարդկության զարգաց-

ման համար: Քանի դեռ Երկրի վրա չէին հայտնաբերել էլեկտրականությունը, 

այնտեղ՝ բոլոր վեց աշխարհամասերում, հարկադրված էին պահել 462511 հո-

գուց բաղկացած լապտերավառների մի հսկա բանակ [2, էջ 76]: Իսկ ուղղակիո-

րեն, այս միտքը մատնանշում է, որ Երկիր մոլորակում մինչև գիտության կողմից 

արհեստական լույսի հայտնաբերումը, բնական լույսի միակ աղբյուրը երկնային 

լուսատուներն են եղել: 

10) Դրվագի շարունակությունը ամփոփում է աշխարհագրության շատ

հետաքրքիր տեղեկություն Երկիր մոլորակի վեց աշխարհամասերի, դրանցում 

տարբեր ժամային գոտիների ու դրանց ճիշտ հերթագայության մասին: Նախ բեմ 

էին դուրս գալիս Նոր Զելանդիայի ու Ավստրալիայի, հետո Չինաստանի ու Սի-

բիրի, այնուհետև Ռուսաստանի ու Հնդկաստանի, ապա Աֆրիկայի ու Եվրոպա-

յի, հետո՝ Հարավային Ամերիկայի, իսկ վերջում՝ Հյուսիսային Ամերիկայի լապ-

տերավառները: Եվ նրանք երբեք չէին խախտում բեմ դուրս գալու հերթականու-

թյունը: Միայն Հյուսիսային ու Հարավային բևեռների միակ լապտերների լապ-

տերավառներն էին հանգիստ կյանք վարում. նրանք աշխատանքի էին գնում 

տարին երկու անգամ [2, էջ76-77]: Վերջին միտքը սովորեցնում է պարբերական 

երևույթների մասին այն կարևոր գիտելիքը, որ բևեռներում տարվա կեսը ցերեկ 

է, մյուս կեսը` գիշեր: Իսկ երկրների թվարկված հերթականությունը համընկ-

նում է բնագիտական այն գիտելիքին, որ արևածագը առաջինը դիմավորում են 

Ավստրալիայում, Նոր Զելանդիայում, ապա դրվագում թվարկված հերթակա-

նությամբ, իսկ վերջում` Հյուսիսային Ամերիկայի Ալյասկա նահանգում:  

11) Փոքրիկ իշխանը նայեց վարդերին, բոլոր վարդերը նման էին իր ծաղ-

կին: ... Իր ծաղիկն ասում էր, որ ամբողջ տիեզերքում իր նման ծաղիկ չկա: Իսկ 

այստեղ, միայն մի այգում, նրա պես 5000 ծաղիկ կար... [2, էջ 87]:  

Այս դրվագը (ինչպես՝ 4-րդ կետում) կարելի է օգտագործել կյանքի ծագման 

պանսպերմիայի տեսության էությունը բացատրելու ժամանակ, որի համաձայն՝ 

կյանքի սերմերը Երկիր մոլորակ ընկել են տիեզերական տարածությունից 

(այստեղ, միայն մի այգում...): 

12) Դու ինձ համար ընդամենը մի փոքր տղա ես և ոչ մի բանով չես տար-

բերվում մյուս 100000 փոքր տղաներից: Ես քո կարիքը չունեմ: Դու էլ իմ կարիքը 

չունես: ... Բայց եթե դու ինձ ընտելացնես, մենք միմյանց կարիքը կզգանք: Ինձ 
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համար դու միակը կլինես ամբողջ աշխարհում: Ես էլ քեզ համար միակը կլինեմ 

ամբողջ աշխարհում...: ... Դու ընդմիշտ պատասխանատու ես բոլոր նրանց 

համար, ում ընտելացրել ես [2, էջ 91; 97]: Դրվագի իմաստը մեկնելու համար 

կարելի է այն համեմատել բնական ու արհեստական ընտրության հետևանքնե-

րի հետ՝ շեշտադրելով բնության մեջ վայրի տեսակների համեմատ մշակովի 

բույսերի սորտերի, ընտանի կենդանիների ցեղատեսակների գոյության կախ-

վածությունը մարդու խնամքից: Գեղարվեստի ու գիտելիքի այս համադրությու-

նը դաստիարակման հզոր ներուժ ունի՝ յուրաքանչյուրի մեջ իր արածների 

նկատմամբ պատասխանատվության գիտակցության ձևավորման համար:          

Խնդրում եմ ..., ընտելացրո՛ւ ինձ, - ասաց աղվեսը: Հաճույքով կընտելաց-

նեի, - ասաց Փոքրիկ իշխանը, - բայց հիմա շատ քիչ ժամանակ ունեմ: Իսկ ըն-

տելացնելու համար պետք է շատ համբերատար լինել [2, էջ 93]: Այս դրվագն էլ է 

վկայում, որ մշակովի բույսերի ու ընտանի կենդանիների առաջացումը էվոլյու-

ցիոն երկարաժամկետ գործընթացի արդյունք է: 

Հենց այստեղ էլ, մեր կարծիքով, ամփոփված է հեքիաթի հիմնական խոր-

հուրդներից մեկը. սիրել մերձավորին, տարբեր փորձությունների դիմանալով` 

պահպանել մտերիմներին, կամ որ նույնն է, պատասխանատվություն կրել բո-

լոր նրանց համար, ում ընտելացրել ես: Սա շատ զգացմունքային ձևով հասկա-

նալի է դարձնում բնապահպանական մտածողության այն կարևոր դրույթը, որ 

կենսաբազմազանության պահպանումը կյանքի հաստատունությունն ապահո-

վող պայման է: 

Естествонаучная ннтерпретация сказки "Маленький принц" 

Адамян Н. В. 

В качестве методического подхода интегрирования знаний представляется 

возможным вспомогательный потенциал детских художественных произведений 

при обучении естествонаучных знаний. Анализированы некоторые отрывки 

сказки "Маленький принц" в аспекте естественних наук. 
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Interpretation of Natural Sciences of the "The Little Prince" Fairy Tale 

 

Adamyan N. V. 

 

As a methodological trick for integrating knowledge, the supporting potential of 

fiction works for kids for teaching natural science knowledge is presented. Some 

excerptions of "The Little Prince" the fairy tale are analyzed.  
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