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Սովորողների մոտ հետաքրքրությունների Սովորողների մոտ հետաքրքրությունների Սովորողների մոտ հետաքրքրությունների Սովորողների մոտ հետաքրքրությունների ևևևև    
ճանաչողական ընդունակությունների ճանաչողական ընդունակությունների ճանաչողական ընդունակությունների ճանաչողական ընդունակությունների խթանումը խթանումը խթանումը խթանումը 

կենսաբանության դասերինկենսաբանության դասերինկենսաբանության դասերինկենսաբանության դասերին    
Հովհաննիսյան ԱրմինեՀովհաննիսյան ԱրմինեՀովհաննիսյան ԱրմինեՀովհաննիսյան Արմինե    
Վարդումյան ՆարինեՎարդումյան ՆարինեՎարդումյան ՆարինեՎարդումյան Նարինե    

    
Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր....    կենսաբանության դասընթաց, աշակերտներ, վերլու-

ծական մտածողություն, ճանաչողական ընդունակություններ, ֆրոնտալ հարցում, 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ 

Ինչպես յուրաքանչյուր ուսումնական առարկա, այնպես էլ կենսաբանու-
թյունն ունի դասավանդման իր առանձնահատկությունները։ Այն դրսևորվում է ոչ 
միայն բովանդակային նյութի ընտրության և մատուցման ժամանակ, այլ նաև 
տարբեր մեթոդական հնարների կիրառման ընտրության ժամանակ։ Այսօր 
առանձնապես կարևորվում են սովորողներին ուսման նկատմամբ խթանելուն 
ուղղված մանկավարժական հնարքները։ Դրան նպաստում է այն հանգամանքը, 
որ ուսումնական պրոցեսում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառումը մեծ 
հնարավորություններ է տալիս գործ ունենալ առավել մեծ տեղեկատվական դաշ-
տի հետ։ Ուսուցիչը դասավանդման ընթացքում պետք է կարողանա ուսուցման 
գործընթացը աշակերտների համար դարձնել առավել հետաքրքիր։ Դասավանդ-
ման փորձը ցույց է տվել, որ ի թիվս այլ մեթոդական հնարների՝ սովորողների 
մոտ ուսուցանվող թեմայի նկատմամբ հետաքրքրությունները զգալի աճում են, 
եթե ուսուցիչը ներկայացնում է տվյալ թեմայի վերաբերյալ ոչ ծրագրային, մատչե-
լի և հետաքրքիր նյութ և աշակերտների հետ հարցերի միջոցով պարզաբանում 
դրանք՝ խթանելով նրանց հետաքրքրությունը ուսումնասիրվող թեմայի վերաբեր-
յալ։ Այդպիսի մոտեցման դեպքում հնարավոր է լինում աշխատել աշակերտների 
ողջ խմբի հետ։ 

Կենսաբանության դասավանդման գործընթացում կարևորվում է ինչպես 
ուսուցման, այնպես էլ դաստիարակության գործընթացը: Վերջինս պետք է 
ուղեկցվի սովորողների մոտ բնապահպանական դաստիարակության, առողջ 
ապրելակերպի քարոզման, ճանաչողական մտածողության զարգացման, ստեղ-
ծագործականության և ստեղծարարության զարգացման, հետազոտելու, պատճա-
ռահետևանքային կապերը բացահայտելու հմտությունների զարգացման տարրե-
րով։ Ուսուցիչը դասը պետք է կազմակերպի այնպես, որ սովորողը ստացած գի-
տելիքները կարողանա կիրառել կյանքում, անկաշկանդ հայտնի սեփական կար-
ծիքը, վերլուծի իրավիճակը, ցուցաբերի քննադատական վերաբերմունք։ 

Աշխատանքի նպատակն է կոնկրետ օրինակի միջոցով ցույց տալ, թե ինչ-
պես կարելի է մինչև նոր նյութի հաղորդումը խթանել և հետաքրքրություններ 
առաջացնել սովորողների մոտ՝ տվյալ թեմայի վերաբերյալ դասագրքում չընդգրկ-
ված տեղեկություններ տալով։ Ներկայացված են նաև ճանաչողական, վերլուծա-
կան մտածողությունը զարգացնող առաջադրանքներ և նշված՝ ինչպես այն կիրա-
ռել տարբեր դասարաններում: 

Դիտարկենք «Օրգանիզմների հարմարվածությունը որպես բնական ընտրու-
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թյան արդյունք և դրա հարաբերական բնույթը» թեման 11-րդ դասարանում 
(օրքիդեայի և այդ բույսի փոշոտումը կատարող կոլիբրիի կառուցվածքային 
առանձնահատկությունների, մորֆոլոգիայի օրինակով) [2]1։ 

Մեթոդը կարելի է կիրառել դասի ցանկացած փուլում՝ խթանման, իմաստի 
ընկալման կամ կիրառման։ Նախընտրելի է կիրառել խթանման փուլում։  

Եվ այսպես, նկարագրվող նյութը կարելի է օգտագործել որպես հարմարվա-
ծության օրինակ։ Հարցադրումները նախընտրելի է կատարել ֆրոնտալ եղան-
ակով. հարցերն առաջադրել ամբողջ դասարանին և բարձրաձայն քննարկումնե-
րի արդյունքում համատեղ ուժերով լուծել առաջադրանքը։ Որպես դիդակտիկ 
նյութեր՝ ցուցադրվում են համապատասխան լուսանկարներ (նկ. 1)։ 

Ուսուցիչը սահիկահանդեսի (սլայդ շոու) միջոցով ներկայացնում է հետևյալ 
տեղեկատվությունը. 

Այս բույսին երբեմն անվանում են Վեներայի հողաթափ։ Այն հանդիպում է 
բոլոր մայրցամաքներում՝ բացառությամբ Անտարկտիդայի, սակայն տեսակների 
մեծամասնությունը կենտրոնացած է արևադարձային լայնություններում, որտեղ 
դրանք հիմնականում էպիֆիտներ են։ Այս բույսի ծաղիկներն ունեն 0.5մմ-ից 
մինչև 25-30սմ տրամագիծ, որոնք ներկված են լինում սպիտակից մինչև դեղինի, 
կարմիրի, մանուշակագույնի տարբեր երանգներով, և որոշ տեսակներ բուրում են 
նուրբ բույրերով, որոշներն էլ ունեն նեխած մսի հոտ։ Ծաղիկը ներկայացված է 
միայնակ կամ ծաղկաբույլով։ Պտուղը տուփիկ է, ունի բազմաթիվ մանր սերմեր՝ 
մեկ պտղում մի քանի հազարից մինչև մի քանի միլիոն։ Այս բույսի տարբեր տե-
սակներ փոշոտվում են տարբեր կենդանիների միջոցով։ Այն ունի փոշոտման 
բազմաթիվ հարմարանքներ. 

● ծաղկման երկար շրջան (տևում է շաբաթներ, ամիսներ) 
● ծաղկակալի կառուցվածքի առանձնահատկություններ 
● ծաղկի պտույտը 1800-ով (շուրթը միշտ գտնվում է ցածր դիրքում և այդտեղ 
հավաքվում են միջատներ) 

● ծաղկափոշին չի կարող տեղափոխվել քամու միջոցով (որոշ տեսակների 
մոտ այն կարծես սոսնձված լինի և նման է կարծր քարի, որը հատուկ 
ելուստներով ամրացած է իր տեղում) [6]2 ։ 
Այս բույսի տեսակների 3%-ը (հանդիպում են կենտրոնական և Հարավային 

Ամերիկայի անտառային համակեցություններում) փոշոտվում է մարմնի կայուն 
ջերմաստիճան ունեցող մի կենդանու միջոցով, որն էլ իր հերթին սնվում է այդ 
բույսի նեկտարով։ Այդ կենդանու բազմաթիվ վառ գույներով ներկված մարմինը 
ունի փոքր չափեր՝ 1,6-20գրամ։ Հայտնի է, որ այն դասի ներկայացուցիչները, որին 
պատկանում է վերը նշված բույսը փոշոտող կենդանին, ունեն վատ զարգացած 
հոտառության զգայարան և բավականին լավ զարգացած տեսողության զգայա-
րան (բավականին լավ տարբերում են տեսանելի սպեկտրի գրեթե բոլոր գույները) 
[6]3 ։ 

                                                                 
1 [2, 151-158] 
2 [6, www.wikipedia.ru] 
3 [6, www.wikipedia.ru] 
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Տեղեկատվությունը ներկայացնելուց հետո ուսուցիչը հնչեցնում է հարց. 
-Ո՞ր բույսի և ո՞ր կենդանու մասին է խոսքը։ Ի՞նչ երևույթ էր նկարագրված։ 
Այնուհետև սովորողներին ցուցադրվում են բույսերի լուսանկարները (նկ. 1) 

և տրամաբանական, ուղղորդող հարցերի միջոցով նրանց հետ հանգում այն 
եզրակացության, որ այդ բույսերից միայն օրքիդեան կարող է հանդիպել անտա-
ռային համակեցությունում (ջրաշուշանը աճում է ճահճուտներում, քնախոտը 
հանդիպում է մարգագետիններում, քարքարոտ լանջերին, թփուտներում, իսկ 
կակտուսը ցողունային սուկկուլենտ է և հանդիպում է անապատային համակե-
ցություններում), ունի էպիֆիտ ձևեր, և վերևում նկարագրված բոլոր հատկանիշ-
ները բնորոշ են հենց օրքիդեային։ 

Բույսի տեսակը որոշելուց հետո ուսուցիչը ցուցադրում է կենդանիների լու-
սանկարներ (նկ. 1)։ Կրկին հարցերի, համատեղ քննարկումների միջոցով բացառ-
ման սկզբունքով աշակերտները հանգում են այն եզրակացության, որ խոսքը կո-
լիբրիի մասին է (ցուցադրված կենդանիներից թիթեռը և մեղուն պատկանում են 
հոդվածոտանիների տիպի միջատների դասին, փոփոխաջերմ օրգանիզմներ են, 
փայտփորիկը, ճիշտ է, հաստատաջերմ օրգանիզմ է, պատկանում է թռչունների 
դասին, սակայն սնվում է ծառի կեղևի տակ գտնվող միջատներով, որդերով, ունի 
ավելի խոշոր չափեր, քան նկարագրված կենդանու չափերն են, իսկ կոլիբրին հա-
մապատասխանում է նկարագրությանը)։ Ուսուցիչը, որպես լրացուցիչ տեղե-
կատվություն, կարող է ներկայացնել օրքիդեաների ընտանիքին պատկանող 
հայտնի Vanilla planifolia բույսը, որը փոշոտում են մեղուները (նկ.1)։ 

 

 
նկ. 1. Յուրահատուկ հարմարանքներ ունեցող օրգանիզմներնկ. 1. Յուրահատուկ հարմարանքներ ունեցող օրգանիզմներնկ. 1. Յուրահատուկ հարմարանքներ ունեցող օրգանիզմներնկ. 1. Յուրահատուկ հարմարանքներ ունեցող օրգանիզմներ    
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Նկարագրված օրինակը կարելի է օգտագործել նաև հանրակրթական դպրո-
ցի 7-րդ, 11-րդ, 12-րդ (կենսաբանություն առարկա) և 6-րդ (բնագիտություն առար-
կա) դասարաններում, հետևյալ թեմաներն ուսումնասիրելիս. 

● 6-րդ դասարան՝ «Փոշոտում։ Ծաղիկ։ Պտուղ» թեման ուսումնասիրելիս (օր-
քիդեայի փոշոտման, ծաղկի, պտղի առանձնահատկությունները) [5]4 

● 7-րդ դասարան՝ «Ծաղկավոր բույսերի բազմացումը» թեման ուսումնասի-
րելիս (փոշոտման եղանակներ) [4]5 

● 10-րդ դասարան՝ «Բեղմնավորում։ Ծաղկավոր բույսերի կրկնակի բեղմնա-
վորումը» թեման ուսումնասիրելիս (որպես ծաղկավոր բույսերի՝ թռչունն-
երի միջոցով փոշոտման օրինակ) [1]6 

● 11-րդ դասարան՝ «Ժ.Բ. Լամարկի էվոլյուցիոն տեսությունը» թեման ուսում-
նասիրելիս (օրգանիզմների փոփոխությունը շահավետ ուղղությամբ) [2]7 

● 12-րդ դասարան՝ «Օրգանիզմների միջև փոխհարաբերությունների ձևերը», 
«Միջտեսակային փոխհարաբերություններ» թեման ուսումնասիրելիս 
(որպես սննդային կապերի օրինակ) [3]8։ 
«Հարմարվածության ձևերը որպես բնական ընտրության արդյունք» թեմայի 

հետ կապված՝ կարելի է առաջադրել նաև հետաքրքրաշարժ այլ հարցեր և առա-
ջադրանքներ. 

- Հայտնի է, որ աշխարհի ամենափոքրիկ թռչուն կոլիբրին ունի սեփական 
մարմնի երկարությունը գերազանցող կտուց և երկատված լեզու։ Ո՞րն է դրա կեն-
սաբանական նշանակությունը։  

- Ինչու՞ թռչունների միջոցով փոշոտվող օրքիդեաների ծաղկափոշին վառ 
դեղին չէ, այլ ունի մուգ գունավորում՝ սև-մոխրագույն կամ կանաչավուն։ 

- Օրքիդեաների ընտանիքին պատկանող որոշ ներկայացուցիչների անվա-
նում են Վեներայի հողաթափեր (նկ. 1)՝ շնորհիվ ծաղկակի պսակաթերթերի յու-
րահատուկ տեսքի։ Ի՞նչ նշանակություն ունի ծաղկակալի այդ առանձնահատկու-
թյունը բույսի համար։  

- Օրքիդեայի պտուղը տուփիկ է, ունի բազմաթիվ մանր սերմեր՝ մեկ պտղում 
մի քանի հազարից մինչև մի քանի միլիոն։ Ո՞րն է դրա կենսաբանական նշանա-
կությունը։ 

Դասավանդման փորձը ցույց է տալիս, որ դասի կազմակերպման վերոհիշ-
յալ մոտեցման դեպքում էապես բարձրանում են աշակերտների հետաքրքրու-
թյունները և ճանաչողական ընդունակությունները, նրանց մոտ ձևավորվում և 
զարգանում են գիտելիքներ ձեռք բերելու ուղիների որոնման կարողություններ, 
սովորողների մոտ զարգանում է ստեղծագործական, որոնողական մտածելակեր-
պը, ամրապնդվում են արդեն ունեցած գիտելիքները, ամրապնդվում են միջա-
ռարկայական կապերը: Մյուս կողմից՝ աշակերտները սովորում են լսել ուրիշնե-

                                                                 
4 [5, 106-108, 125-127] 
5 [4, 41-46] 
6 [1, 149-152] 
7 [2, 110-114] 
8 [3, 77-82] 
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րի կարծիքները, կատարել եզրակացություններ, տիրապետում են գիտական ճա-
նաչողության մեթոդներին (զարգանում են ինդուկտիվ և դեդուկտիվ մտածողու-
թյան տարրեր)։ 

Ուսուցչի ձեռքբերումներն այս դեպքում ևս էական են՝ թեմայի լիարժեք ու 
համակողմանի ուսումնասիրում, նոր և հետաքրքիր տեղեկատվության մատու-
ցում, առաջադրանքների լուծման կազմակերպման ֆրոնտալ եղանակի միջոցով 
բոլոր աշակերտներին դասապրոցեսի մեջ ընդգրկելու և ակտիվ մասնակցելու 
հնարավորության ստեղծում:  
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познавательные способности, фронтальный опрос, информационные технологии 
В статье на конкретных примерах рассмотрены вопросы, связанные со стиму-

лированием интересов и познавательных способностей учащихся на уроках биоло-
гии. В частности, показано, как можно в разных классах в процессе преподавания 
некоторых тем, связанных с организмами, способными приспособляться в на-
туральной среде и их свойствами, стимулировать интересы учащихся при помощи 
различных интересных материалов, касающихся данных тем вне школьной прог-
раммы. Исходя из целесообразности, предложено такие материалы сопровождать 
соответствующими вопросами и заданиями с широким использованием возмож-
ностей информационных технологий. В статье отмечены также высокие достиже-
ния преподавателей и учащихся при таком подходе к процессу обучения. 
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SSSSUMMARYUMMARYUMMARYUMMARY 
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questioning, information technology 
Methodological questions related to the promotion of the learners’ interests and 

cognitive abilities in the process of teaching Biology are discussed in the article by means 
of concrete examples. Especially, it is shown how to stimulate the learners’ interest, 
while teaching some themes based on the facility acquiring properties of the organisms 
in the natural environment, indifferent classes, using interesting materials related to the 
theme but not included in the textbook. Proceeding from expediency, it has been 
recommended to accompany the presentation of such materials by the relevant questions 
and tasks and widely use the opportunities of the information technology. The 
achievements obtained by the teacher and the learnerin case of such approach are also 
mentioned. 
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