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Աշխատանքում քննարկված է առաջանցիկ ուսուցման 

իրականացման մի մոդելի դիդակտիկական նպատակահարմա-

րությունը, որը թույլ է տալիս իրականացնել սովորողների գիտելիքների 

իմպլիցիտ (ոչ բացահայտ) տեղափոխություն ընթացիկ ուսումնա-

ռությունից հետագա ուսումնառությունֈ 

Հաշվի առնելով ֆիզիկա գիտության և նրա ուսուցման 

գործընթացին բնորոշ կողմերի առանձնահատկությունները, ինչպես 

նաև այն դիդակտիկական պահանջները, որոնք վերաբերում են 

ուսուցման հիմնարարության և մեթոդաբանական ուղղվածության 

ուժեղացմանը, աշխատանքում ներկայացվել է առաջանցիկ ուսուցման 

այդ մոդելի էությունը և ցույց տրվել, թե վերջինիս կիրառումը ինչպես է 

նպաստում միջնակարգ դպրոցում ֆիզիկայի դասավանդման որակի 

բարձրացմանըֈ 

Ներկայացվել է ասոցիատիվ-առաջանցիկ կապերի վերաբերյալ 

գոյություն ունեցող գաղափարները և նախանշվել դրանց կիրառման 

մեխանիզմներըֈ  

Բանալի բառեր. ֆիզիկայի ուսուցում, դիդակտիկական պահանջ-

ներ, գիտական ճանաչողության մեթոդներ, գիտելիքների տեղափոխում, 

առաջանցիկ ուսուցում, ասոցիատիվ-առաջանցիկ կապերֈ 

 

Ընթացիկ ուսուցման ժամանակ կարևորվում է միջառարկայական 

և ներառարկայական կապերի իրականացումը, որը ենթադրում է 

գիտության տվյալ բնագավառից կամ այլ բնագավառներից գիտելիքների 

տեղափոխում նոր իրադրությունֈ Սակայն ընթացիկ ուսումնառութ-

յունից հետագա ուսումնառություն գիտելիքների տեղափոխման 

հարցերին դիդակտիկայում մինչ վերջերս գրեթե անդրադարձ չի եղելֈ 
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Այդպիսի ուսուցումը դիդակտիկայում անվանում են առաջանցիկ 

ուսուցումֈ 

Հայտնի է անցյալ դարի 80-ական թվականներին ռուս մանկավարժ 

Ս. Ն. Լիսենկովայի աշխատանքները [2, 3] տարրական դասարաններում 

առաջանցիկ ուսուցման իրականացման մի մոդելի վերաբերյալ, որի 

էությունն այն է, որ ընթացիկ ուսումնասիրության ժամանակ քննարկվեն 

որոշ թեմաներ, որոնք սովորողները պետք է ուսումնասիրեին 

հետագայումֈ 

Վերջին տարիներին դիդակտիկայում առաջանցիկ ուսուցման մի 

այլ մոդել է շրջանառվում [1, 4-6], որում առաջանցիկ ուսուցումը 

ենթադրվում է իրականացնել մի այլ մոտեցմամբֈ 

Աշխատանքի նպատակն է ներկայացնել և հիմնավորել վերոնշյալ 

մեթոդի կիրառման դիդակտիկական նպատակահարմարությունը 

ֆիզիկայի ուսուցման ժամանակֈ 

Աշխատանքի արդիականությունը այն է, որ ուսուցման այս մոդելի 

կիրառումը թույլ է տալիս ոչ միայն սովորողների մոտ ձևավորել 

մտածողության ընդհանրական տարրեր, այլ նաև հող 

նախապատրաստել սովորողների հետագա ուսումնառության և 

ընդհանրապես շարունակական կրթության իրականացման համարֈ 

Աշխատանքում հիմնավորվել է ֆիզիկայի ուսուցման ժամանակ 

առաջարկված մոդելի կիրառման դիդակտիկական նպատակահարմա-

րությունը, որը հանգում է ուսուցման արդյունավետության և 

դասավանդման որակի էական բարելավմանըֈ Անդրադարձ է 

կատարվել նոր տեսակի՝ ասոցիատիվ-առաջանցիկ կապերի էությանը, 

ինչպես նաև  գիտական ճանաչելիության այն մեթոդներին, որոնց 

միջոցով իրականացվում է առաջանցիկ ուսուցման ժամանակ 

գիտելիքների տեղափոխման գործընթացըֈ 

Կրթական հարացույցները (պարադիգմաները), որոնք իրենցից 

ներկայացնում են մոդելներ, անհրաժեշտ է օգտագործել ոչ միայն 

հետազոտական, այլ նաև գործնական խնդիրների լուծման ժամանակ:  

Ուսումնական նյութի մատուցման ժամանակ մենք ուշադրությունը 

կենտրոնացնում ենք հիմնական նյութի վրա՝ կապ հաստատելով և 

հենվելով նախկին փորձի վրա: Սակայն ընթացիկ նյութի 

ուսումնասիրման ժամանակ երբեմն հնարավոր է լինում ինչ-որ 

գաղափարների շուրջ կատարել այնպիսի ընդհանրացումներ, որոնք 

իրենց հետագա դրսևորումներն ունեն ապագա ուսումնառության 

ընթացքում: 
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Առաջանցիկ ուսուցում իրականացնելիս ընթացիկ և հետագա 

ուսումնառության «փոխազդեցություններում» հնարավոր է առանձնաց-

նել երկու մոտեցում. 

1. հետագայում ուսումնասիրվելիք նյութը տեղափոխել առկա 

ուսումնառություն, 

2. առկա ուսումնասիրության նյութը տեղափոխել հետագա 

ուսումնառությունֈ 

Առաջին մոտեցման դեպքում ֆիզիկայի ուսուցիչը, ելնելով 

անհրաժեշտությունից, կարող է ինչ-որ թեմաներ քննարկել նախօրոքֈ 

Երկրորդ մոտեցման դեպքում կիրառվում է տրամագծորեն 

հակառակ մոտեցումը: Այս դեպքում ընթացիկ ուսուցման ժամանակ 

ուսուցիչը տարանջատում է և կոնկրետ օրինակների միջոցով 

ընդհանրացնում է այն ամենը, ինչն իր համապիտանի (ունիվերսալ) 

բնույթի շնորհիվ ունի հետագա դրսևորումներ: Այդ նպատակով նա 

պետք է կարողանա մտովի ասոցիացիաներ ստեղծել դասընթացի 

ընթացիկ նյութում առկա որոշ գիտելիքների «միավորի» 

(հասկացություն, օրենք, մեծություն, սկզբունք, մեթոդաբանական 

հնարներ և այլն) և նրա հետագա համանման (անալոգ) դրսևորումների 

միջև:  

Գիտելիքների փոխանցումն այս դեպքում անուղղակի բնույթ ունի, 

քանի որ առաջանցիկ նյութը հայտնի է ուսուցչին և աշակերտներին, 

սակայն այն տեղափոխվում է ոչ թե կոնկրետ իրադրություն, այլ մի 

անհայտ դաշտ, որի շուրջ հետագայում բյուրեղանում են միանգամից մի 

քանի գաղափարներ: Ելնելով գիտելիքների տեղափոխման իմպլիցիդ (ոչ 

բացահայտ) բնույթից՝ այդպիսի կապերին տրվել է «ասոցիատիվ-

առաջանցիկ» կապեր անվանումը: 

Որպես առաջանցիկ նյութ կարող են հանդիսանալ այնպիսի 

ֆիզիկական մեծություններ, ինչպիսիք են արագությունը, ուժը, 

աշխատանքը, էներգիան և այլն, ինչպես նաև ֆիզիկայի հիմնարար 

օրենքները և մեթոդաբանական սկզբունքները: 

  Սխեմատիկորեն ներկայացնենք (նկ. 1) մի կողմից՝ միջառարկա-

յական և ներառարկայական կապերը, մյուս կողմից՝ ընթացիկ նյութի 

այն «միավորը», որը կարող է առաջանցիկ ուսուցման նպատակով 

ասոցիատիվ-առաջանցիկ կապերի միջոցով ոչ բացահայտ կերպով 

փոխանցվել հետագա ուսումնառություն [7]ֈ 

Մանկավարժական տեխնոլոգիաների դասակարգման տարբեր 

մակարդակներում առաջանցիկ ուսուցման վերոհիշյալ մոդելը ունի 

Հետագայում 

ուսումնասիրվելիք նյութ 
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համընդհանուր բնույթ, որի փիլիսոփայության հիմքում ընկած է 

գիտության և կրթության դիալեկտիկանֈ Իր կառուցվածքով և 

բովանդակությամբ այն ուսուցման տարբեր ձևերում և 

մակարդակներում ունի հանրակրթական և էվրիստիկ բնույթֈ Մյուս 

կողմից՝ կարելի է հաստատել, որ որակական տեսանկյունից 

առաջանցիկ ուսուցումն ունի անհատական-կողմնորոշված և 

համագործակցային բնույթֈ 

 
Նկ.1. Առաջանցիկ ուսուցման մոդելի իրականացման սխեմատիկ պատկերը: 

 

Առաջանցիկ ուսուցման նշված մոդելի կիրառումը թույլ է տալիս 

լուծել կարևորագույն դիդակտիկական խնդիրներ, որոնցից են՝ 

 ֆիզիկայից սովորողների գիտելիքների համակարգումը, 

 սովորողների դիալեկտիկական և վերացական մտածողության 

զարգացումը, 
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 սովորողների մոտ ֆիզիկական երևույթների և պրոցեսների 

ուսումնասիրման ժամանակ կարևոր ընդհանրացումներ 

կատարելու ունակությունների զարգացումը, 

 սովորողների մոտ ընդհանրության առավել մեծ աստիճան ունեցող 

ֆիզիկական գաղափարների կարևորումը, 

 որոշ ֆիզիկական գիտելիքների «միավորի» դիդակտիկական կշռի 

արժևորումը, 

 ընթացիկ ուսուցման ժամանակ ֆիզիկայից շարունակական 

կրթության համար հիմքերի ստեղծումըֈ 

Առաջանցիկ ուսուցման ժամանակ վերոհիշյալ դիդակտիկական 

խնդիրների լուծումից է բխում առաջարկված մոդելի կիրառման 

նպատակահարմարությունը, քանզի դիդակտիկական տեսանկյունից 

այն հնարավորություն է տալիս ուսուցումը դնել մեթոդաբանական նոր 

հիմքերի վրա, կարևորել առավել ընդհանուր գաղափարները, 

հասկացությունները, մեթոդները, հաստատել տարբեր ասոցիատիվ 

կապեր, իրականացնել գիտելիքների ոչ բացահայտ տեղափոխություն 

ընթացիկ ուսուցումից հետագա ուսումնառություն և այլնֈ 

Մանկավարժական այսպիսի տեխնոլոգիաների իրականացման 

ժամանակ ուսուցիչը պետք է կարողանա իրականացնել՝ 

 ընթացիկ դասից առաջանցիկ ուսուցման «օբյեկտ» հանդիսացող 

նյութի ընտրություն, 

 գիտելիքների տեղափոխման իրականացման մեթոդի ընտրություն, 

 գիտական ճանաչելիության մեթոդների կիրառման նպատակով 

գիտելիքների մշտական կատարելագործում, 

 սովորողների դիալեկտիկական մտածողության զարգացում, 

 շարունակական կրթության իրականացման համար նախադրյալ-

ների ստեղծում: 

Առաջանցիկ ուսուցման նոր մոդելի իրականացումը հիմնվում է  

գիտական ճանաչողության այնպիսի համընդհանուր մեթոդների վրա, 

ինչպիսիք են ինդուկցիան, դեդուկցիան, մոդելավորումը, անալոգիան, 

սինթեզը և այլն: Այդ դեպքում ստացած առաջանցիկ արդյունքը ունի 

արժեքավոր դիդակտիկական կշիռ, քանի որ այն նախ և առաջ թույլ է 

տալիս նոր իրավիճակներ փոխանցել մեթոդաբանական բնույթի 

գիտելիքներֈ Կարելի է հաստատել, որ գործ ունենք ուսուցման 

գործընթացում նոր տիպի կապերի հետ, երբ իրականացվում է 

սովորողների գիտելիքների անուղղակի փոխանցում՝ հետագայում 

դրանց կիրառման նպատակով: 
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Ֆիզիկայի դասընթացի կառուցվածքը, բովանդակությունը և ներքին 

տրամաբանությունը թույլ է տալիս գիտելիքները համակարգել առավել 

նվազագույն գաղափարների շուրջ՝ դրանով իսկ վերացնելով այն 

սահմանները, որոնք գոյություն ունեն առանձին ֆիզիկական 

երևույթների և պրոցեսների ներքին տրամաբանության մեջ: Այդ 

հանգամանքը թույլ է տալիս ընթացիկ դասի առանձին թեմաների 

ուսուցման ժամանակ որոշ գաղափարների շուրջ կատարել արժեքավոր 

ընդհանրացումներ և իրականացնել գիտելիքների տեղափոխություն ոչ 

միայն նախկին ուսումնառության փորձից առկա ուսումնառություն, այլ 

նաև առկայից՝ ապագա: Վերջինս էլ իրականցվում է առաջանցիկ 

ուսուցման միջոցով, որի մոդելներից մեկն էլ մենք դիտարկեցինք և 

կոնկրետ օրինակների միջոցով ցույց տվեցինք այդպիսի ուսուցման 

դիդակտիկական նպատակահարմարությունը ֆիզիկայի ուսուցման 

գործընթացում: Եթե ուսուցիչը միայն հենվի նախկինում ձեռք բերված 

գիտելիքների վրա, ապա հետագա ուսումնառությունը սովորողների 

մոտ միշտ կմնա մշուշոտ, և ի չիք կդառնա դասավանդողի ամբողջական 

դասընթացին տիրապետելու փաստի մեծ ռեզերվի գոյությունը: Այդ իսկ 

պատճառով գիտելիքների տեղափոխումն ընթացիկ ուսուցումից դեպի 

հետագա ուսումնառություն դիդակտիկական անհրաժեշտություն է, որը 

թույլ է տալիս ոչ միայն սովորողներին նախապատրաստել հետագա 

ուսումնառության, այլ նաև ուսուցումը դնել հիմնարար գաղափարների 

և մեթոդաբանական բնույթի գիտելիքների հենքի վրա: 

 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСОБРАЗНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОПЕРЕЖАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ФИЗИКИ 

Цатурян А. М., Шахбазян А. Х. 

 

В статье рассматривается дидактическая целесообразность одной 

модели опережающего обучения, которая позволяет осуществлять 

имплицитный (неявный) перенос знаний учащихся из текущего обучения 

в дальнейшее обучение. 

Учитывая характерные черты науки физики и процесса ее изучения, 

а также дидактические требования, которые относятся к 

фундаментальности и усилению методологоческой направленности 

процесса обучения, в работе представлена сущность одной модели 

опережающего обучения и показано, как ее применение способствует 

повышению качества преподавания физики в средней школе. 
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Представлены существующие идеи относительно ассоциативно-

опережающих связей и механизмы их применения. 

Ключевые слова: обучение физике, дидактические требования, 

методы научного познания, перенос знаний, опережающее обучение, 

ассоциативно-опережающие связи. 

 

THE DIDACTIC EXPEDIENCY OF ORGANISING ADVANCING TEACHING 

DURING THE PROCESS OF TEACHING PHYSICS 

Tsaturyan A. M., Shahbazyan A. Kh. 

 

The article discusses the didactic expediency of one model of advancing 

teaching which allows implementing the implicit transfer of students' 

knowledge from current learning to further learning.   Taking into account the 

peculiarities of the features of the science of Physics and the process of its 

teaching, as well as the didactic requirements that relate to the fundamental 

nature and strengthening of the methodological orientation of the learning 

process,  the article presents the essence of that model of advancing learning 

and shows how its application contributes to improving the quality of teaching 

Physics in secondary school.  

The existing ideas regarding the associative-advancing relations are 

presented and the mechanisms of their application are outlined. 

Keywords: teaching Physics, didactic requirements, methods of scientific 

cognition, knowledge transfer, advanced teaching, associative-advanced 

relations. 
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