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12121212----ՐԴՐԴՐԴՐԴ    ԴԱՍԱՐԱՆՈՒՄԴԱՍԱՐԱՆՈՒՄԴԱՍԱՐԱՆՈՒՄԴԱՍԱՐԱՆՈՒՄ    ԱՄՓՈՓԻՉԱՄՓՈՓԻՉԱՄՓՈՓԻՉԱՄՓՈՓԻՉ    ԿՐԿՆՈՒԹՅԱՆԿՐԿՆՈՒԹՅԱՆԿՐԿՆՈՒԹՅԱՆԿՐԿՆՈՒԹՅԱՆ    ԺԱՄԱՆԱԿԺԱՄԱՆԱԿԺԱՄԱՆԱԿԺԱՄԱՆԱԿ    
ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ    ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՄԲԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՄԲԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՄԲԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՄԲ    ՔԻՄԻԱԿԱՆՔԻՄԻԱԿԱՆՔԻՄԻԱԿԱՆՔԻՄԻԱԿԱՆ    ԽՆԴԻՐՆԵՐԻԽՆԴԻՐՆԵՐԻԽՆԴԻՐՆԵՐԻԽՆԴԻՐՆԵՐԻ    

ԼՈՒԾՄԱՆԼՈՒԾՄԱՆԼՈՒԾՄԱՆԼՈՒԾՄԱՆ    ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ    ՀԱՐՑԵՐՀԱՐՑԵՐՀԱՐՑԵՐՀԱՐՑԵՐ    
    

Նալբանդյան ԿՆալբանդյան ԿՆալբանդյան ԿՆալբանդյան Կատյաատյաատյաատյա    
    

 Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. ամփոփիչ կրկնություն, քիմիական խնդիրներ, 
էկոլոգիական դաստիարակություն, մասնագիտական կողմնորոշում: 

 
 Հայաստանի Հանրապետությունում 12-ամյա կրթական համակար-

գին անցումը ենթադրում էր ուսուցանվող առարկաների ծրագրային և բո-
վանդակային փոփոխություններ կատարել, որի արդյունքում հնարավոր 
կլիներ ապահովել ուսուցման անհրաժեշտ որակ: Նորություններից մեկը 
12-ամյա կրթական համակարգի անցնել այն է, որ 12-րդ դասարանի երկ-

րորդ կիսամյակն ամբողջությամբ տրամադրվում է քննական առարկա-
ներից ամփոփիչ կրկնությունների, խորհրդատվությունների և անհատա-
կան պարապմունքների անցկացմանը: Ընդ որում, կրկնություններին 
տրվում է բավականին ժամանակ. օրինակ՝ ավագ դպրոցի խորացված 
հոսքում ըստ գործող ուսումնական պլանի քիմիա առարկայի դասերը 

կազմում են 578 ժամ, իսկ միայն 12-րդ դասարանի երկրորդ կիսամյակում 
հատկացվում է 144 ժամ, որը, ինչպես երևում է, քիչ չէ և կազմում է ամ-
բողջ ժամաքանակի մոտ 25 %-ը: Կարելի է ասել, որ այսօր դեռևս ամբող-
ջությամբ չի մշակված տարբեր առարկաներից կրկնությունների արդյու-
նավետ կազմակերպման ուսումնամեթոդական համակարգը [3, 45-46; 4, 

141-148]:   
Ամփոփիչ կրկնությունները կարելի է կազմակերպել տարբեր մոտե-

ցումներով, սակայն այսօր հստակ նշմարվում է այն մոտեցումը, որը 
հիմնվում է «Կրկնությունը որպես ուսուցման ընդհանրացնող մոդել» կոն-
ցեպցիայի վրա [4, 141-148]: Այսօր արդեն գործածության մեջ է մտել 

«Ֆիզիկա» առարկայից ամփոփիչ կրկնությունների կազմակերպման հա-
մար նախատեսված ուսումնաօժանդակ ձեռնարկը [2,194]: Մյուս կողմից, 
ինչպես ցույց է տալիս դասավանդման փորձը, կրկնությունն առավել 
արդյունավետ կարող է լինել, եթե այն հիմնված լինի նախկինում անցածի 
նյութի կոնկրետ կիրառության վրա:   
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   Հոդվածի նպատակն է քննարկել 12-րդ դասարանում ամփոփիչ կրկնու-
թյան ժամանակ էկոլոգիական բովանդակությամբ քիմիական խնդիրների 
լուծման մեթոդաբանական հարցեր:  

Թեմայի ընտրությունը պայմանավորված է նրանով, որ էկոլոգիան 
ժամանակակից քաղաքակրթության կարևորագույն գոյապահպանման 

խնդիրներից է: Քննարկվող թեման տեղ է գտել տասներկուամյա 
կրթական ծրագրերում և հատկապես խորացված ուսուցմամբ դպրոցնե-
րում [3, 45-46]: 

ԴասիԴասիԴասիԴասի    թեմանթեմանթեմանթեման՝՝՝՝                
Էկոլոգիական բովանդակությամբ քիմիական խնդիրներ  (2 դասաժամ): 

ԴասիԴասիԴասիԴասի    տիպըտիպըտիպըտիպը՝՝՝՝            
Դասախոսություն-գործնական աշխատանք: 
ԴասիԴասիԴասիԴասի    նպատակընպատակընպատակընպատակը՝՝՝՝        
Աշակերտի մոտ ձևավորել, զարգացնել և ամրապնդել էկոլոգիական 

կուլտուրայի, էկոլոգիական մտածողության տարրեր: Ապահովել էկոլո-

գիական դաստիարակություն: 
ՄիջառարկայականՄիջառարկայականՄիջառարկայականՄիջառարկայական    կապերկապերկապերկապեր՝՝՝՝                  
•  Քիմիա – էկոլոգիա, բնապահպանություն:    
•  Քիմիա – ֆիզիկա ( ջերմոցային էֆեկտ, ծխամպ): 
•  Քիմիա – կենսաբանություն (արյան հեմոգլոբինի հետ կապված 

խնդիր, մանրէների ամոնիֆիկացիա): 
•  Քիմիա – բժշկություն (աղեստամոքսային տրակտի հիվանդություն 
և սրտի իշեմիա, կապարային թունավորման ազդեցությամբ նյար-
դային համակարգի ախտահարում): 

•  Քիմիա – աշխարհագրություն (ջրոլորտ՝ ջրամբարի սանիտարա-

կան վիճակ խնդրում, մթնոլորտ՝ թթվային անձրևներ, ջերմոցային 
էֆեկտ): 

ԴասիԴասիԴասիԴասի    ընթացքըընթացքըընթացքըընթացքը՝՝՝՝  Աշակերտներին ներկայացվում է թեմային 
առնչվող տեսական նյութ, որից հետո ծանոթացվում, թե էկոլոգիական 
բովանդակությամբ խնդիրներն ինչ պայմանների պիտի բավարարեն: 

Դասի ընթացքում հիմնական ուշադրությունը հրավիրվում է այն բանի 
վրա, որ բոլոր երեխաները ներգրավվեն և ապահովվի ակտիվ և արդյու-
նավետ փոխհամագործակցված աշխատանք: Իսկ խնդիրների քննարկ-
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ման ժամանակ այնպես պետք է արվի, որ աշակերտները տրամաբանո-
րեն հիմնավորեն իրենց ճիշտ կամ սխալ պատասխանը: Բնապահպանա-
կան ուղղվածությամբ խնդիրներն ուսուցման գործում միասնական եր-
կակի գործառույթ են կատարում՝ կրթական և զարգացնող դաստիարակ-
չական:  

Նպատակահարմար է առանձնացնել ուսումնական քիմիա-էկոլո-
գիական խնդիրների 4 խումբ. տեսական, հաշվարկային (քանակական), 
փորձարարական (որակական) և համակցված [1, 29-62]: 

Տեսական խնդիրները (բանավոր կամ գրավոր շարադրանքով) 
ընդգրկում են էկոլոգիական պրոբլեմների վերլուծության ու քննարկման 

համար նախատեսված տեքստեր: Խնդիրների բովանդակությունն ուղ-
ղորդված է ճանաչողական հետաքրքրության և էկոլոգիական մտածողու-
թյան զարգացմանը, ինչը ներառում է մարդու և շրջապատող միջավայրի 
փոխադարձ ազդեցության խոր, գիտականորեն հիմնավորված իմացու-
թյունը, փաստերի վերլուծության ընդունակությունը, պատճառա-

հետևանքային կապերի բացահայտումն ու համապատասխան որոշման 
կայացումը:  

 Տեսական խնդիրները կարելի է օգտագործել սովորողների գործու-
նեության կազմակերպման, ինչպես անհատական, այնպես էլ խմբային 
տարբերակում: Խնդիրների բովանդակությունն ընդգրկում է բնական մի-

ջավայրի քիմիական աղտոտման պրոբլեմները (աղտոտման աղբյուրնե-
րը) աղտոտող նյութերի՝ կենսոլորտ թափանցելու ուղիները, այդ նյութերի 
ազդեցությունն էկոհամակարգերի, առանձին օրգանիզմների ու նյութերի 
շրջանառության վրա, անթափոն և անվտանգ արտադրության ստեղծու-
մը, մարդու առողջության պահպանումը:  

   ՏեսականՏեսականՏեսականՏեսական    խնդիրներիխնդիրներիխնդիրներիխնդիրների    օրինակներօրինակներօրինակներօրինակներ    
1. Երկաթի իոնների սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիան 

(ՍԹԿ) ջրում կազմում է 0.3 մգ/լ: ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի ջրերում 
(Թթու-ջուր) երկաթ տարրի քանակը 5 անգամ գերազանցում է ՍԹԿ, որի 
պատճառով այդ տարածքում մարդկանց մոտ շատ տարածված են աղե-

ստամոքսային տրակտի հիվանդությունները և սրտի իշեմիան: Առաջար-
կեք ջրից երկաթի հեռացման եղանակ, եթե հայտնի է, որ երկաթը 

գտնվում է երկաթի (II) հիդրոկարբոնատի ( )
23HCOFe     ձևով: Գրե'ք 
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ռեակցիաների հավասարումները: 

ՊատասխանՊատասխանՊատասխանՊատասխան.... հնարավոր եղանակներից մեկը +2
Fe     իոնների 

փոխարկումն է ջրում անլուծելի միացության՝ ( )3OHFe  ըստ հետևյալ 

ռեակցիաների հավասարումների. 

( ) ( )
( )

( )
( ) ( ) 423342

2442342

4242

3223

326

2325

18210

22

SONaOHFeNaOHSOFe

OHMnSOSOKSOFe

SOHKMnOOHFe

NaHCOOHFeNaOHHCOFe

↓=+

+++=

=++

+=+

    

2. Ձեր տան մոտի պուրակում պատրաստվում են կառուցել բենզինի 
լցակայան: Դրա համար անհրաժեշտ է ծառահատում կատարել: 
Արտահայտեք Ձեր վերաբերմունքն այդ փաստի նկատմամբ. 

ա) ինձ համար միևնույնն է,   
բ) ես ուրախ եմ, որովհետև եղբայրս անձնական օգտագործման մե-

քենա ունի,  
գ) ես բողոք-նամակ կգրեմ թերթին: (գ) կետը պետք է հանձնարարել 

բոլոր սովորողներին և պատասխանները միասին քննարկել հա-
ջորդ դասին):  

Հաշվարկային խնդիրները նպաստում են հասկանալու անվտանգ և 

անթափոն տեխնոլոգիաներ ստեղծելու, թափոնների վնասազերծմանն ու 
վերամշակմանը ծանոթանալու անհրաժեշտությունը: Հաշվարկային 
խնդիրները թույլ են տալիս գնահատել աղտոտման ծավալները, բնական 
օբյեկտների սանիտարական վիճակը՝ օգտագործելով այնպիսի ցուցանի-
շներ, ինչպիսիք են սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիան, կենսա-
բանական կուտակման գործակիցը, թափոնների քանակ մեկ տոննա 
պատրաստի արտադրանքի համեմատ:  

Հաշվարկային խնդիրները նպատակահարմար է օգտագործել սովո-
րողների հետ անհատական աշխատանքում: 

1. Օրգանական նյութերի փտման ժամանակ մանրէները կարող են 
ամինաթթուների բաղադրության մեջ մտնող ազոտը փոխարկել ամոնիա-
կի: Այդ պրոցեսն անվանվում է ամոնիֆիկացիա: Գրեք մոնոամինակար-
բոնաթթվի ամոնիֆիկացման պրոցեսի սխեման, եթե հայտնի է, որ այն 
ունի հետևյալ բաղադրությունը. 34,29% C, 6,67% H, 45,71% O, 13,33% N 
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(ըստ զանգվածի):  

ՊատասխանՊատասխանՊատասխանՊատասխան՝՝՝՝    սերին՝ NOHC 373
:  

Հաշվի առնելով փորձարարական խնդիրների գործնական ուղղվա-
ծությունը՝ քննարկում եմ նաև այդ բնույթի հարցեր:  

 ՓորձարարականՓորձարարականՓորձարարականՓորձարարական    խնդիրներըխնդիրներըխնդիրներըխնդիրները հետազոտական բնույթ ունեն: Էկոլո-
գիական բովանդակությամբ փորձը ցույց է տալիս յուրացնել բնական մի-
ջավայրի հետազոտման ու դրա վիճակի վերահսկման պարզագույն մե-
թոդները, նյութերի հետ էկոլոգիապես անվտանգ աշխատանքի պայման-

ները, թունավոր թափոնների վնասազերծումը: Ուսումնական աշխա-
տանքը կազմակերպելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել ծրագրված ուսուց-
ման վերջնական արդյունքները: Գիտելիքների ստուգման գործառույթը 
կարող են կատարել այն առաջադրանքներն ու թեստերը, որոնց միջոցով 
հնարավոր է գնահատել սովորողի քիմիական ու էկոլոգիական գիտելիք-

ների ձևավորման ու զարգացման աստիճանը՝ նաև հաշվի առնելով մի-
ջառարկայական կապը, ստուգել սովորողների ընդունակությունը՝ էկոլո-
գիական խնդիրներ լուծելիս, տեսական գիտելիքներն ու գործնական 
հմտություններն օգտագործելիս, ինչպես և բացահայտել ուսումնական 
նյութի ընկալման խորությունը: Բնապահպանական ուղղվածությամբ 

ստուգող խնդիրներն օգնում են ուսուցման գործընթացն ամբողջական ու 
ավարտուն դարձնելուն:  

ՓորձարարականՓորձարարականՓորձարարականՓորձարարական    խնդիրներիխնդիրներիխնդիրներիխնդիրների    օրինակներօրինակներօրինակներօրինակներ.... 
1. Դուք պատահաբար կոտրել եք սնդիկային ջերմաչափ: Հաշվի առ-

նելով, որ սնդիկի գոլորշիները խիստ թունավոր են, շտապ պետք է 

ազատվել թափված սնդիկից: Դրա համար անհրաժեշտ է.  
ա) Հավաքել և դեն նետել ապակու բեկորները,  
բ) ծածկել սնդիկը ավազով,  
գ) հավաքել սնդիկը պիպետով,  
դ) ծածկել սնդիկը ծծմբով:  

Ընտրե'ք ճիշտ պատասխանը՝ հիմնավորելով այն քիմիական ռեակ-
ցիայի հավասարումով: 

Պետք է նշել, որ գոյություն ունեցող այն կարծիքը, թե շրջակա միջա-
վայրի հիմնական վնասը հասցնում է քիմիական արտադրությունը, վի-
ճակագրությունը հերքում է: Ավելին, քիմիայի խելամիտ օգտագործումը 
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կարող է կանխել միջավայրի աղտոտումը: Չնայած, ցավոք, պետք է ասել, 
որ դեռևս վերջնական ընդունելի համակարգ չի գտնվել այս հիմնահարցի 
առիթով:  

Այսպիսով, 12-րդ դասարանի ամփոփիչ կրկնության արդյունավե-
տությունը կարող է բարձրանալ, եթե քննարկվեն էկոլոգիական բովան-

դակությամբ քիմիական խնդիրներ: Վերջիններց թույլ են տալիս լուծել 
էկոլոգիական դաստիարակություն և մասնագիտական կողմնորոշման 
հարցեր:  
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПМЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПМЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПМЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ РОСЫ РОСЫ РОСЫ РЕШЕНИЯРЕШЕНИЯРЕШЕНИЯРЕШЕНИЯ    

ХИМИЧЕСКИХ ЗАДАЧХИМИЧЕСКИХ ЗАДАЧХИМИЧЕСКИХ ЗАДАЧХИМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ    С ЭКОЛОГИЧЕСКИМ СОДЕС ЭКОЛОГИЧЕСКИМ СОДЕС ЭКОЛОГИЧЕСКИМ СОДЕС ЭКОЛОГИЧЕСКИМ СОДЕРЖАНИЕМРЖАНИЕМРЖАНИЕМРЖАНИЕМ    
ВО ВРЕМЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬВО ВРЕМЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬВО ВРЕМЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬВО ВРЕМЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПОВТОРА В 12НОГО ПОВТОРА В 12НОГО ПОВТОРА В 12НОГО ПОВТОРА В 12----ОМ КЛАССЕОМ КЛАССЕОМ КЛАССЕОМ КЛАССЕ    

    
Налбандян КатяНалбандян КатяНалбандян КатяНалбандян Катя    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: обобщающее повторение, химические задачи, 

экологическое воспитание, профессиональная ориентация. 
Учитывая организацию обобщающих повторений в 12 классе, в статье 

было обращено внимание методическим вопросам, касающимся решения 
химических задач экологического содержания. Теоретические задачи охва-
тывают тексты, предусмотренные для анализа и обсуждения экологичес-
ких проблем, а вычислительные задачи способствуют тому, чтобы понять 
необходимость создания безопасных и безотходных технологий, ознаком-
ления с обезвреживанием отходов и их обработкой.  

Данный подход побуждает учащихся к решению ряда вопросов, ка-
сающихся экологического воспитания и профессиональной ориентации. 
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Katya NalbandyanKatya NalbandyanKatya NalbandyanKatya Nalbandyan    

SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words: summative revision, Chemical sums, ecological education, 

professional orientation.  
 Emphasizing the organization of final repetitions in the 12th form 

methodological questions on solving Chemical sums with ecological content are 
referred in the article. Theoretical sums involve texts analyzing and discussing 
ecological problems, calculated sums help to understand the importance of 
creating safe and non-waste technologies, and how to neutralize and dispose 
waste. The approach presented allows solving ecological education and 
professional orientation issues in students. 

  


