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ՊրոբլեմայինՊրոբլեմայինՊրոբլեմայինՊրոբլեմային    դասիդասիդասիդասի    մշակմանմշակմանմշակմանմշակման    ևևևև    անցկացմանանցկացմանանցկացմանանցկացման    
մեթոդականմեթոդականմեթոդականմեթոդական    հնարներհնարներհնարներհնարներըըըը    կենսաբանությանկենսաբանությանկենսաբանությանկենսաբանության        

մեկմեկմեկմեկ    դասիդասիդասիդասի    օրինակովօրինակովօրինակովօրինակով    
    Մատինյան Մատինյան Մատինյան Մատինյան ԹամարաԹամարաԹամարաԹամարա    

    
Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. պրոբլեմային խնդիր, ուսուցում, պրոբլեմային հարց,    

շղթայական իրավիճակներ, ուսուցման տեխնոլոգիա, ժամանակակից մեթոդներ  
Հասարակական կյանքում տեղի ունեցող վերափոխումները նպաստում են 

հանրակրթության դերի աճին և դպրոցի ուսումնադաստիարակչական գործըն-
թացի արմատական բարեփոխումներին, որոնք ժամանակի պահանջ են դարձել: 

Հանրակրթական էական բարեփոխումները և առաջանցիկ զարգացումը 
դառնում են անհրաժեշտ ու անխուսափելի: Կրթական բարենպաստ միջավայրի 
ստեղծման անհրաժեշտությունը պահանջում է ուսուցման ավանդական մոտե-
ցումների վերանայում [2]1: 

Ժամանակակից դպրոցի առաջ դրված խնդիրների լուծումը պահանջում է 
սովորողների կողմից ինքնուրույն աշխատանքի կատարում: Այն սովորողների 
զարգացման, համոզմունքների ձևավորման, նրանց պրակտիկ գործունեության 
համար պատրաստելու անհրաժեշտ միջոցն է: 

Իրատեսական կրթակարգը սովորողներին ներգրավում է այնպիսի գործո-
ղությունների մեջ, որոնք նպաստում են նրանց ինքնաճանաչողության և աշ-
խարհընկալման խորացմանը: Նկատի ունենալով աշակերտների դեռևս չձևա-
վորված կարողությունները՝ նրանց պետք է հնարավորություն ընձեռնել մասնակ-
ցելու կրթակարգի նպատակների իրականացման պրոցեսին, ուսումնական գոր-
ծունեության ընտրությանը և դրանց վերաբերյալ որոշումների կայացմանը: 

 Փորձենք համեմատական անցկացնել կենսաբանության առարկայի դասա-
վանդման պրոցեսում ավանդական և նոր մեթոդների միջև: Ուսուցման մեթոդնե-
րը պայմանականորեն կազմում են 2 խումբ՝ 

1. ավանդական – այն մեթոդներն են, որոնց հիմքում ընկած է պատրաստի 
գիտելիքների պարզ փոխանցումը սովորողներին և նրանց կողմից ինֆորմացիայի 
պարզ վերարտադրումը: Այս պարագայում սովորողն ուսուցչի հրահանգների 
պասիվ կրողն է, 

2. նոր կամ ժամանակակից մեթոդ – հիմքում ընկած է սովորողի ինքնուրույն 
ուսումնական գործունեությունը, նրա ակտիվ և անմիջական մասնակցությունը 
գիտելիքների ձեռքբերման գործընթացում: 

Կրթադաստիարակչական պրոցեսում առանձին տեղ է գրավում ժամանա-
կակից մեթոդների կիրառումը, որոնք հնարավորություն են ընձեռնում աշակերտ-
ուսուցիչ կապի լիարժեք հաստատմանը սովորողի գիտելիքների բացահայտման 

                                                                 
1  [2, 7] 
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ու ամրապնդման գործընթացում [3]2: 
Կիրառվող մեթոդներից արդյունավետ է և առավել հաճախակի է օգտագործ-

վում պրոբլեմային ուսուցումը: 
Նշված մեթոդի էությունը պրոբլեմային ուսուցման ստեղծումն է, որը նպաս-

տում է աշակերտների մտածողության մակարդակի բարձրացմանը: Այն ընձե-
ռում է ստեղծված իրավիճակը գիտակցելու, առաջադրված խնդրում եղած հակա-
սությունները հայտնաբերելու, անհայտը որոնելու, ունեցած գիտելիքները փոր-
ձարկելու, վարկածներ առաջադրելու, գործողության նոր եղանակ հայտնաբերե-
լու, պրոբլեմը լուծելու, վերջնական նպատակին հասնելու հնարավորություն: 
Ուսուցման այս ձևը ունի առավելություններ, քանի որ այն զարգացնում է սովո-
րողների տրամաբանությունը, ուսումնական նյութը դարձնում է ապացուցելի, 
հնարավոր է դարձնում օգտագործել աշակերտների եղած բոլոր գիտելիքները, 
բնականաբար կապում է այլ առարկաների հետ՝ ուսումնական պրոցեսը դարձնե-
լով ավելի հետաքրքիր: Ցանկանում ենք նշել, որ պրոբլեմային ուսուցման մեթո-
դով ձեռք բերվածը ավելի երկար է մտապահվում: 

Պրոբլեմային հարցը այն է, որն առաջացնում է իմացական դժվարություն: 
Եթե հարցի պատասխանը չի պարունակում նոր գիտելիքներ կամ որոնելի ան-
հայտ, ապա այդպիսի հարցը պրոբլեմային չէ [4]3: 

Հոգեբանները գտնում են, որ մարդը սկսում է մտորել, երբ որ անհրաժեշտ է 
ինչ-որ բան հասկանալ: Այդ իրավիճակին կարելի է աշակերտին հասցնել դասի 
սկզբին՝ հասկացնելով նրան, որ իր ունեցած գիտելիքները բավարար չեն բացատ-
րելու ուսուցչի կողմից բերված իրավիճակները: Ուսուցչի կողմից հատուկ կազ-
մակերպված ինտելեկտուալ բարդությունները, որոնք աշակերտին ստիպում են 
լրացուցիչ գիտելիքներ ձեռք բերել, ներկայացնում են պրոբլեմատիկ իրավիճակ: 
Պրոբլեմային իրավիճակ նշանակում է մարդու գործունեության ընթացքում ի 
հայտ եկող անբացատրելին և անհասկանալին: Եթե պրոբլեմային իրավիճակի 
հետազոտությունների ընթացքում մարդը հասկանում է այն պատճառը, որը 
առաջ է քաշել դժվարությունները, և որոշում է կայացնում իր ունեցած գիտելիք-
ների հիման վրա, ապա պրոբլեմային իրավիճակը դադարում է պրոբլեմ լինելուց 
[1]4: 

Պետք է նկատի ունենալ, որ յուրաքանչյուր պրոբլեմատիկ իրավիճակ վե-
րածվում է պրոբլեմի: Պրոբլեմի և նրա ձևակերպման բացահայտումը մտավոր 
ունակության առաջին փուլն է: 

Պրոբլեմային մտահաղացումն այն է, երբ ուսուցիչը, ստեղծելով պրոբլեմա-
յին իրավիճակը, «…շարադրում է նյութը՝ բարձրաձայն քննարկելով, արտահայ-
տելով տեսակետներ, քննարկելով դրանք, հերքելով հնարավոր անհամաձայնու-
թյուններ, ապացուցելով ճշմարտությունը փորձերի միջոցով: Ուսուցիչը աշա-

                                                                 
2 [4, 15] 
3 [4, 120] 
4  [1,230] 
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կերտներին փորձարկումների միջոցով ներկայացնում է գիտական ուսումնասիր-
ման ճանապարհը: Աշակերտները հետևում են մտահաղացմանը և նրանց մոտ 
հարցեր են առաջանում: Ընկալելով մտահաղացման պատկերը՝ աշակերտները 
տեղափոխում են այն մի այլ իրաիճակ, որի հետ կարող են հետագայում բախվել: 
Զրույցի ընթացքում ուսուցիչը աշակերտների առջև դնում է պրոբլեմային խնդիր 
և դրան հետևող մի շարք համակցված հարցեր, որոնց պատասխանները տանում 
են դեպի խնդրի լուծմանը» [1]5: 

Մասնակի որոնողական մեթոդներում աշակերտները իրենց առջև դրված 
պրոբլեմային խնդիրը լուծում են ինքնուրույն, բայց ուսուցիչը նրանց օգնություն է 
ցուցաբերում՝ տալով նրանց գործունեության պլան, հուշելով առանձին քայլեր 
դժվարությունների հանդիպելիս: Կենսաբանության դասերը կարող են լիովին 
տրամադրվել ինչ-որ պրոբլեմատիկ խնդրի լուծմանը: Դա թույլ է տալիս կազմա-
կերպել մտովի ուսում՝ մոտեցնելով գիտական որոնումների: Ընդ որում՝ աշակեր-
տի մտավոր որոնողական գործունեության համակարգում ավելանում են գիտ-
ելիքներ, որոնք պատրաստի ձևով ստանում են ուսուցչի մտահաղացումներից, 
դասագրքերից, թեստերից և այլն: 

Ընդգծենք պրոբլեմային ուսուցման դրական որակները. 
1. պրոբլեմային ուսուցումը իրենից ներկայացնում է շատ էֆեկտիվ միջոց, 

որը բարձրացնում է աշակերտի ուսումնասիրման ակտիվությունը: Գիտելիքնե-
րը, որոնք ձեռք են բերվել ինքնուրույն, «երկար ժամանակ դառնում են մարդու սե-
փականությունը»: 

2. Պրոբլեմային ուսուցումը նպաստում է մտքի զարգացմանը: Մարդու խել-
քը հղկվում է մտավոր գործունեության ընթացքում: Մտորումը սկսվում է ոչ 
միայն պրոբլեմից, այլ նաև հետագայում ձգվում է խնդրի առաջացման, դրա լուծ-
ման մի շարք ձևերով: Հոգեբանների պնդմամբ՝ ինտելեկտուալ զարգացումը իրա-
կանացվում է՝ միայն հաղթահարելով որոշակի բարդություններ կամ ինտելեկ-
տուալ դժվարություններ: 

Այսպիսով, պրոբլեմատիկ մոտեցումը ուսման մեջ ներկայացվում է որպես 
աշակերտների ակտիվության հիմնական միջոց [1]6: 

Պրոբլեմային ուսուցումը պարտադիր որակ է ժամանակակից դասավանդ-
ման մեջ: Դա աշակերտի մտավոր ունակության զարգացումն է: 

Պետք է նաև ընդգծել որոշ սահմանափակումներ այս ուսուցման մեջ. 
1. Խնդրի բոլոր լուծումների որոշումները ժամանակի մեծ ծախս են պա-

հանջվում, դասաժամը կարող է չբավականացնել: 
2. Շատ հիմնավորված հասկացություններ և օրինաչափություններ աշա-

կերտը ունակ չէ ինքնուրույն բացահայտել: 
3. Ուղղելով ուշադրությունը խնդրի լուծման առանձին փուլերի վրա, նոր 

ենթադրությունների ապացուցմանը՝ աշակերտը հաճախ կորցնում է ամբողջու-

                                                                 
5  [1,235] 
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թյան պատկերացումը, չի կարողանում հաջորդաբար վերարտադրել եզրակացու-
թյունը: 

4. Աշակերտների մեծամասնությունը չի դիմանում երկարատև մտավոր 
աշխատանքին: 

 5. Դպրոցականները առաջ են քաշում ինչպես ճշգրիտ, այնպես էլ սխալ 
առաջարկություններ: Ընդ որում՝ սեփական սխալ մտքերը «հաճախ ամրա-
պնդված և հիշվող են, քան ուսուցչի առաջադրած ճիշտ մտքերը: Մի քանի դասա-
ժամ հետո աշակերտը արտաբերում է իր սխալ մտորումները, մոռանալով ուսուց-
չի ուղղումները, այդ պատճառով աշակերտի մտքում ճիշտ տեղեկությունը հիմ-
նավորելու համար պետք է հաճախ անդրադառնալ տվյալ սխալին» [5]7: Մեծ է 
պրոբլեմային ուսուցման դերը աշակերտների ճանաչողական գործունեության 
ակտիվացման, մտածողության ձևավորման և զարգացման գործընթացներում:  

Կենսաբանություն առարկայի դասավանդման ընթացքում ուսումնական 
նյութի մատուցումը պրոբլեմային ուսուցման մեթոդի կիրառման միջոցով բավա-
կանին կարևոր և առաջնահերթ խնդիր է, քանի որ այդ մեթոդով նյութի մատու-
ցումը նպաստում է ոչ միայն աշակերտների ճանաչողական հետաքրքրության 
զարգացմանը, այլև մտածողության զարգացմանը, օգնում է որոշակի տրամաբա-
նական կապ հաստատելու նախկինում անցած թեմաների և նոր դասավանդվող 
ուսումնական նյութի միջև: Պրոբլեմային ուսուցումը շատ արդյունավետ միջոց է 
սովորողների ճանաչողական ակտիվության խթանման, տրամաբանական մտա-
ծողության զարգացման տեսակետից: Այս ճանապարհով աշակերտների ձեռք բե-
րած գիտելիքները խորն են, գիտակցված ու տևական, իսկ առաջացրած հե-
տաքրքրասիրությունը շարժառիթ է հետագա ճանաչողական գործունեության 
ակտիվացման համար: Պրոբլեմային ուսուցումը զարգացնում է տրամաբանա-
կան, ստեղծագործական մտածողությունը, քանի որ դա կարող է ձևավորվել 
միայն դժվարություններ, խոչընդոտներ հաղթահարելու ճանապարհով: Փորձը 
ցույց է տալիս, որ եթե աշակերտն ինքն է հասնում իրեն առաջադրված պրոբլեմի 
վերջակետին, ապա ձեռք բերած գիտելիքը նա կարողանում է ավելի երկարատև 
հիշել: Հավանաբար դրա պատճառն այն է, որ աշակերտը համակարգում է իր 
ունեցած գիտելիքները, դրանց միջից հանում է այն հիմնականն ու կարևորը, որը 
տվյալ պահին իր համար առաջնայինն է, և տանում է դեպի պրոբլեմի լուծման:  

Օրինակ` ԿազմելԿազմելԿազմելԿազմել    երկկենցաղներիերկկենցաղներիերկկենցաղներիերկկենցաղների    պատմականպատմականպատմականպատմական    ((((ֆիլոգենետիկֆիլոգենետիկֆիլոգենետիկֆիլոգենետիկ) ) ) ) ծառըծառըծառըծառը::::  
Հարցին պատասխանելու համար աշակերտը պետք է իմանա երկկենցաղնե-

րի կարգաբանությունը և հիշի յուրաքանչյուր կարգաբանական խմբին պատկա-
նող ներկայացուցիչներին, այսինքն՝ կա երկկենցաղների մասին ունեցած գիտե-
լիքների համակարգման խնդիր, այլ պարագայում գիտելիքների քաոսից աշակեր-
տը չի կարող գլուխ հանել և հասնել հարցի պատասխանին: 

Պրոբլեմային ուսուցման ժամանակ հարցադրման միջոցով ստեղծվում է 
պրոբլեմային իրավիճակ, երբ հարցի պատասխանը գտնելու համար աշակերտը 
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հարկադրված է գործի դնել ունեցած գիտելիքները, փորձը, մտավոր կարողու-
թյուններն ու հմտությունները: Պրոբլեմային ուսուցման տեսությունը բավակա-
նին մանրամասն մշակված է և մանկավարժական գիտության մի բնագավառն է: 
Սակայն մինչ օրս էլ պրոբլեմային ուսուցման բնորոշման հարցում մանկավարժ-
ները միակարծիք չեն: Որոշ հեղինակներ այն համարում են ուսուցման նոր տիպ, 
մյուսները դիտում են որպես ուսուցման մեթոդ կամ էլ ուսուցման սկզբունք: 
Այնուամենայնիվ, մի հարցում նրանք համակարծիք են. պրոբլեմային ուսուցման 
հիմնական էլեմենտը պրոբլեմային իրավիճակների ստեղծումը և դրա հանգուցա-
լուծումն է: Հոգեբանների կարծիքով՝ մարդը սկսում է մտածել, երբ կարիք է զգում 
ինչ-որ բան հասկանալու: Սովորողներին այդպիսի կացության մեջ է գցում 
ուսուցչի կողմից առաջադրված այնպիսի հարցը կամ առաջադրանքը, որի պա-
տասխանը գտնելու ճանապարհին աշակերտը հասկանում է, որ իր ունեցած գի-
տելիքները բավարար չեն: Այդ պահն էլ հենց կոչվում է պրոբլեմային իրավիճակ:    
Մարդը սկսում է մտածել, և եթե նա, իրավիճակը վերլուծելով, կարողանում է 
գիտակցել, թե ինչ հարցում է դժվարությունը, այդ պահից պրոբլեմային իրավի-
ճակը վերածվում է պրոբլեմի:: : : : Այնուհետև սովորողը փորձում է հարցի լուծումը 
գտնել՝ օգտագործելով իր ունեցած գիտելիքները, կարողությունները: Ելնելով աս-
վածից՝ պետք է ենթադրել, որ ուսուցչի կողմից պրոբլեմի առաջադրումը և լուծու-
մը ենթադրում է ներքոհիշյալ հաջորդական փուլերը. 

1. հարցադրում, 
2. պրոբլեմային իրավիճակ, 
3. պրոբլեմ, 
4. պրոբլեմի լուծման մտավոր որոնումներ, 
5. պրոբլեմի լուծում: 
Պրոբլեմային ուսուցման ճիշտ կիրառման համար անհրաժեշտ է առաջա-

դրել որոշակի և նպատակային հարց: Այն կարող է լինել հեշտ և բարդ՝ կախված 
այն բանից, թե այն ինչպես է նպաստում պրոբլեմի հանգուցալուծման կատարմա-
նը (2,3,4): Եթե հարցը հեշտ է, նկարագրական բնույթի, ապա այդ դեպքում չի 
առաջանա պրոբլեմային իրավիճակ, քանի որ աշակերտը առանց մտքի լարման 
գտնում է հարցի պատասխանը: Հեշտ են համարվում այն հարցերը, որոնց աշա-
կերտը պատասխանում է առանց դժվարության՝ օգտագործելով իր ունեցած գի-
տելիքները: 

Նույն թեմային առնչվող «Էվոլյուցիոն ի՞նչ ուղիով և ուղղությունով է ընթա-
ցել սողունների և թռչունների էվոլյուցիան» կամ «Ի՞նչ արոմորֆոզներ և իդիոա-
դապտացիաներ են տեղի ունեցել սողունների դասի ներկայացուցիչների մոտ» 
հարցը հիմնական դպրոցի աշակերտի համար բարդ է և չի կարող կիրառվել 
դպրոցականների պրոբլեմային ուսուցման կազմակերպման համար, քանի որ 
դրա համար պահանջվում են այնպիսի գիտելիքներ, որոնք տվյալ պահին աշա-
կերտը չունի (3,4): Հարցադրման մեջ կան հասկացություններ, որոնք անծանոթ են 
աշակերտին` «արոմորֆոզ», «իդիոադապտացիա»: Աշակերտին կարող է նաև 
չհետաքրքրել այդ հասկացությունների մեկնաբանությունը: Արդյունքում աշա-
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կերտի ճանաչողական հետաքրքրությունները զարգացնելու, տրամաբանկան 
մտածողությունը խթանելու փոխարեն ստացվում է հակառակ պատկեր. աշակեր-
տը դասի ընթացքում դառնում է անտարբեր, անհաղորդ, նույնիսկ կարող է նաև 
խախտել կարգապահությունը: Այս դեպքում իրավիճակը հարթել հնարավոր է 
լինում միայն ուսուցչի մանկավարժական վարպետության և հմտության շնորհիվ, 
և հարցը ձևակերպվում է այլ կերպ. «Կառուցվածքի և կենսագործունեության բար-
դացման ի՞նչ ձևեր են հանդիպում սողունների մոտ»: Հարցը օգնում է աշակերտին 
ոչ միայն համեմատել Սողունների դասը Երկկենցաղների դասի հետ, այլև հստակ 
առանձնացնել այն տարբերիչ գծերը, որոնք կտանեն դեպի պրոբլեմի հանգուցա-
լուծմանը: 

Պրոբլեմային ուսուցման ընթացքում ստեղծվում և ամրապնդվում են արդեն 
գոյություն ունեցող միջառարկայական, միջթեմատիկ կապերը, որոնք նպաստում 
են գիտելիքների համակարգմանը: Պրոբլեմային ուսուցման մեթոդով կազմա-
կերպված աշխատանքը կարող է զբաղեցնել ամբողջ դասաժամը կամ դրա մի մա-
սը: Դա կախված է աշխատանքի ծավալից, հարցի բարդությունից և, իհարկե, 
ուսուցչի կողմից նախապես պլանավորված լինելուց: Պրոբլեմը աշակերտին կա-
րելի է ներկայացնել ոչ միայն հարցադրումների, այլև հայտորոշիչ թեստերի ձևով, 
որոնք նպաստում են աշակերտի հիշողության ակտիվացմանն ու ամրա-
պնդմանը, տրամաբանական մտածողության զարգացմանը: 

Մեր կողմից կատարված աշխատանքները թույլ են տալիս եզրակացնել, որ 
Հանրակրթական դպրոցի «Կենսաբանություն» առարկայի դասավանդման ըն-
թացքում պրոբլեմային ուսուցման կազմակերպումը ունի բավականին լայն հնա-
րավորություններ աշակերտների մոտ արթնացնելու սեր «Կենսաբանություն» 
առարկայի նկատմամբ, բարձրացնելու երեխաների հետաքրքությունը շրջապա-
տող կենդանի բնության նկատմամբ, զարգացնելու նրանց ճանաչողական ակտի-
վությունը, բարձրացնելու տրամաբանական մտածողության մակարդակը: Բացի 
այդ՝ փորձը ցույց է տալիս, որ պրոբլեմային ուսուցման միջոցով ուսումնական 
նյութը մատուցելիս պետք է հաշվի առնել աշակերտների տարիքային և անհա-
տական առանձնահատկությունները: 

Բազմաթիվ հետազոտություններից հետո Ս.Լ. Ռուբինշտեյնը հրատարակեց 
«Մտածողություն և դրա եղանակների մասին» աշխատությունը, որի առանցքն է 
«մտածողությունը սկիզբ է առնում պրոբլեմային իրավիճակում» պոստուլատը: 
Ասել է, թե մարդը սկսում է մտածել այն ժամանակ, երբ իրեն ինչ-որ բան անհաս-
կանալի է, հակասական: 

Այս միտքը հոգեբանների շրջանում առաջացրեց բուռն և տևական քննար-
կումներ, որոնք շարունակվում են առ այսօր: «Մի՞թե ոչ պրոբլեմային ուսուցման 
ժամանակ աշակերտը չի մտածում», - հակադրվում էին որոշ հետազոտողներ: 
Բանն այն է, որ մտածողության էության մասին հոգեբանական գիտության մեջ 
կա երկու մոտեցում: Գիտնականների մի ստվար խումբ ընդունում և ուսումնասի-
րում էր միայն վերարտադրողական մտածողությունը, քանի որ համոզված էր, որ 
մարդկանց գերիշխող մեծամասնությունը միայն ընդունակ է յուրացնելու պատ-
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րաստի գիտելիքը, կիրառելու դրանք: Նրանք չէին կարևորում ստեղծագործական 
մտածողության ուսումնասիրումը, քանի որ արդյունավետ կամ ստեղծագործա-
կան մտածողությունը համարում էին քչերի` ընտրյալների բաժինը: 

Հակառակորդները պնդում էին, որ բոլոր մարդիկ ընդունակ են նաև ստեղ-
ծագործական կամ արդյունավետ մտածողության, որի շնորհիվ կարող են հայտ-
նագործել նորը: Ս.Ռուբինշտեյնի փորձարարական հետազոտությունների արդ-
յունքում հաստատվեց, որ ստեղծագործական մտածողությամբ օժտված են բոլոր 
մարդիկ: Այնպես որ մանկավարժները խնդիր ունեն ուսուցման պրոցեսում դաս-
տիարակել և զարգացնել սովորողների ինքնուրույն, ստեղծագործական մտածո-
ղությունը: 

Առհասարակ մտածողության այս երկու ձևերը հակադրելն անիմաստ է, քա-
նի որ երկուսն էլ կիրառվում են թե ուսուցման գործընթացում, թե կյանքում: 
Ուսուցման գործընթացում դրանք ունեն իրենց ուրույն խնդիրները. վերարտա-
դրողականը կիրառվում է պատրաստի գիտելիքների յուրացման, նոր իրավիճակ-
ներում դրանց կիրառման համար, իսկ ստեղծագործականը` նորի հայտնագործ-
ման դեպքում: Կենսաբանության դպրոցական ցանկացած դասագրքի յուրաքանչ-
յուր պարագրաֆի վերջում սովորողին առաջարկվում են հարցեր, որոնք պահան-
ջում են գիտելիքի կիրառում նոր իրավիճակում: Դրանք վերարտադրողական 
մտածողություն պահանջող հարցեր են: Ավելի քիչ են առաջադրվում ստեղծագոր-
ծական մտածողություն պահանջող հարցեր: 

Քննարկենք 8–րդ դասարանի «Արյունը և նրա բաղադրությունը» թեմայի վե-
րաբերյալ առաջարկված հարցերը [5]8: 

1. Ի՞նչ նյութեր են մտնում արյան պլազմայի մեջ: 
2. Ի՞նչպես է իրականանում արյան մակարդումը: 
3. Ի՞նչ պայմաններում է արյուն մակարդվում: 
Թվարկված բոլոր հարցերի պատասխանները կան հենց այդ պարագրաֆի 

մեջ, և աշակերտները գործի են դնում իրենց վերարտադրողական մտածողու-
թյունը: 

Մենք մեր գիտահետազոտական պրակտիկայի ընթացքում աշակերտներին 
առաջադրեցինք հետևյալ հարցերը. 

1. Ինչո՞ւ բնական պայմաններում արյունատար անոթի ներսում արյունը չի 
մակարդվում: 

2. Արյունահոսության դեպքում ի՞նչ նպատակով են մարդկանց արյան մեջ 
ներարկում կալցիումի քլորիդի լուծույթ: 

3. Դոնորներից վերցրած արյունը պահածոյացնում են հետագայում արյան 
կորուստ ունեցող մարդկանց ներարկելու համար: Ինչպե՞ս են կանխում դոնորա-
կան արյան մակարդումը: 

Այս հարցերը նույնպես պահանջում են վերարտադրողական մտածողու-
թյուն, սակայն դրանք կիրառում են նոր իրավիճակում: 

                                                                 
8  [5, 107] 
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Մենք այս հարցերն օգտագործեցինք նշված թեման ուսումնասիրելու ընթաց-
քում՝ դասի կշռադատման փուլում, այն դարձավ պրոբլեմային հարց, և աշա-
կերտներից պահանջվեց արդյունավետ, ստեղծագործական մտածողություն: Ցա-
վոք, հարցին պատասխանեցին 20 աշակերտներից 4-ը, նշանակում է աշակերտ-
ների ստեղծագործական մտածողությունը զարգացնելու համար անհրաժեշտ է 
յուրաքանչյուր դասահարցման ժամանակ կիրառել այդ հնարը: 

Ժամանակակից արագ փոփոխվող հասարակությունը պահանջում է ազատ 
մտածելակերպ ունեցող քաղաքացիներ, որոնք միաժամանակ պատասխանատու 
վերաբերմունք ունեն ինչպես սեփական անձի, այնպես էլ այլ մարդկանց, հասա-
րակության և բնության հանդեպ[2]9: Այդպիսի քաղաքացիներ կրթելու և դաստիա-
րակելու պարտականությունն առաջին հերթին իրականացնում է հանրակրթա-
կան դպրոցը, և այդ գործում մեծ է դպրոցական «Կենսաբանություն» դասընթացի 
ու կենսաբանության ուսուցչի դերը: 

Կենսաբանության ուսուցիչը պետք է այնպես կազմակերպի ուսումնադաս-
տիարակչական գործընթացը, որ հանրակրթական դպրոցի շրջանավարտը. 

1. ունենա պետական չափորոշիչով սահմանված գիտելիքների համակարգ և 
ձեռք բերած գիտելիքները կյանքում ստեղծագործաբար կիրառելու ունակություն, 

2. Ունենա ինքնուրույն և ստեղծագործական մտածելակերպ, տարբեր իրա-
վիճակներում կողմնորոշվելու կարողություն: 

Ստորև ներկայացնում եմ պրոբլեմային ուսուցման տեխնոլոգիայի կիրառ-
մամբ մի  

դաս, որն անցկացրել եմ 11-րդ դասարանում՝ «Մուտացիաների էվոլյուցիոն 
դերը» թեմայի ուսումնասիրման ժամանակ: 

ԴասիԴասիԴասիԴասի    ընթացքըընթացքըընթացքըընթացքը. 
ԽթանմանԽթանմանԽթանմանԽթանման    փուլփուլփուլփուլ.... Մտքերի տարափի միջոցով վերհիշել մուտացիաները, 

դրանց առաջացման պատճառները և հաճախականությունը: Ապա դասարանը 
ուսուցչից ստանում է պրոբլեմային խնդիրը. ինչ հաջորդականությամբ են տեղի 
ունենում ռեցեսիվ մուտացիաների առաջացումը և ֆենոտիպային դրսևորումը: 
Խնդիրը լուծելու համար աշակերտներին տրվում է 5 րոպե ժամանակ: Աշակերտ-
ները տալիս են իրենց պատասխանները: 

Հաջորդ փուլում ուսուցիչը տալիս է պրոբլեմի լուծման մեկ բանալի – աշա-
կերտներին տրվում է ռեցեսիվ մուտացիաների առաջացման և դրսևորման ոչ 
ճիշտ հաջորդականությունը, իսկ սովորողները պիտի այն ճիշտ դասավորեն: 

Օրինակ. 
1. ռեցեսիվ մուտացիա կրող առանձնյակների առաջացում, 
2. ռեցեսիվ մուտացիա կրող գամետի միաձուլում մուտացիա չկրող գամետի 
հետ, 

3. փոփոխություն սեռական բջջի ԴՆԹ-ի հաջորդականության մեջ, 
4. ռեցեսիվ մուտացիա կրող գամետների միաձուլում, 

                                                                 
9  [2, 8] 
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5. ռեցեսիվ մուտացիայի տարածում պոպուլյացիայի առանձնյակների մեջ, 
6. ռեցեսիվ գենային մուտացիայի առաջացում սեռական բջջում, 
7. ռեցեսիվ մուտացիա կրող գամետների ձևավորում, 
8. մուտացիայի դրսևորում ֆենոտիպորեն: 
Աշխատանքի համար աշակերտներին տրվում է 10 րոպե, ապա նրանք կար-

դում են իրենց տարբերակները: 
ԻմաստիԻմաստիԻմաստիԻմաստի    ընկալմանընկալմանընկալմանընկալման    փուլփուլփուլփուլ....    
Բանավոր խոսքի մեթոդով ուսուցիչը բացատրում է «Մուտացիաների էվո-

լյուցիոն դերը» թեման: Բերվում են օրինակներ ռեցեսիվ մուտացիաների առա-
ջացման և ֆենոտիպային դրսևորման վերաբերյալ: 

ԿշռադատմանԿշռադատմանԿշռադատմանԿշռադատման    փուլփուլփուլփուլ....    
Դասը լսելուց և ընկալելուց հետո աշակերտները պիտի վերանայեն առաջա-

դրված պրոբլեմային խնդիրը և կարողանան տալ վերջնական պատասխանները: 
ԳնահատումԳնահատումԳնահատումԳնահատում....    
Գնահատումը կատարվում է՝ համապատասխան չափորոշիչների պահանջ-

ների: 
ՏնայինՏնայինՏնայինՏնային    առաջադրանքառաջադրանքառաջադրանքառաջադրանք. § 45, էջ146-147. 
Մեկ դասի օրինակով ցանկացա ներկայացնել, թե որքան արդյունավետ կա-

րելի է օգտագործել պրոբլեմային ուսուցման մեթոդը և ստանալ ցանկալի արդ-
յունք, քանի որ այն հնարավոր է կիրառել և՛ նոր դաս բացատրելու ժամանակ, և՛ 
իմացած նյութը ամրապնդելու ընթացքում: Իսկ աշակերտները ստանում են հրա-
շալի հնարավորություն ինքնուրույն գտնել պրոբլեմային իրավիճակի բանալին, 
կատարել բազմաթիվ վերլուծություններ՝ օգտագործելով բոլոր գիտելիքները: Իսկ 
նման եղանակով ստացած գիտելիքները աշակերտները լավ են ընկալում և, ինչ-
պես արդեն նշել էի, նաև լավ մտապահում են: 

Տվյալ հոդվածում ես ընդամենը ցանկացա կիսվել իմ փորձով, ձեռքբերումով, 
իսկ թե ինչ մեթոդ կօգտագործի ուսուցիչը և ինչպես կկազմակերպի դասը, իր 
ընտրությունն է: 

    
ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    

1. Ամիրջանյան Յու. Ա., «Մանկավարժություն», 2005թ., 455 էջ: 
2. Կենսաբանության ուսուցիչների 5-օրյա վերապատրաստումների պլան և 

նյութեր: ՀՀԿԳ նախարարություն, Կրթական ծրագրերի կենտրոն, Կրթու-
թյան ազգային ինստիտուտ, Երևան 2016թ., 155 էջ: 

3. Հանրակրթության պետական կրթակարգ: Միջնակարգ կրթության պետա-
կան չափորոշիչ: Երևան, Անտարես, 2004թ., 101 էջ: 

4. Հովհաննիսյան Գ., Զոհրաբյան Ա., Կառուցողական կրթության հիմունքները 
և մեթոդները. ԱՅՐԵՔՍ, Երևան, 2004թ., 366 էջ: 

5. Մուրադյան Ա.Ն. «Որոշ մեթոդաձևերի և հնարքների կիրառումը կենսաբա-
նության դասընթացի գործընթացին հիմնական դպրոցի 7-րդ դասարանում, 
«Մխիթար Գոշ գիտահետազոտական հանդես», 2012թ., էջ 104-108: 
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РЕЗЮМЕ 

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: проблемные задачи, обучение, проблемный вопрос, цепная 
ситуация, технология обучения, современные методы 

Процессы, которые происходят в современном мире, а также быстротечные 
изменения в общественной жизни, требуют повышения роли образования и корен-
ных изменений в учебно-воспитательной деятельности школы. И это стало требо-
ванием времени. 

Обязательным и неизменным становится существенная перестройка образова-
ния. Для создания благополучной среды обучения необходимо пересмотреть тра-
диционные методы обучения. Из современных методов на практике чаще при-
меняют метод проблемного урока, сущность которого заключается в создании 
проблемной ситуации. 

Основными понятиями проблемного обучения являются проблемная задача, 
проблемный вопрос, ситуация. Проблемная задача образует ряд проблемных 
вопросов, которые исходят из искомого неизвестного. А целостность этих вопросов 
порождает проблемную ситуацию. Суть проблемной задачи – выявление неизвест-
ной, что связано с логикой, с расширением познавательной деятельности учаще-
гося. Проблемная задача включает проблемные вопросы и порождает цепную си-
туацию. 

Ниже представляю один урок проблемного обучения с применением техно-
логии, который провела в одиннадцатом классе во время изучения темы 
«Эволюционная роль мутаций». 

Во время урока ученикам задается проблемная задача – определение последо-
вательности проявления рецессивной мутации в популяции. Таким образом учени-
ки получают возможность применять полученные знания, что делает процесс обу-
чения интересным. 

В данной статье на примере одного урока постаралась показать, насколько 
плодотворен метод проблемного обучения, так как его можно применять как при 
объяснении новой темы, так и во время повторения материала. 
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Alterations takings place in public life promote the growth of the role of public 
education and the radical reforms of educational activity in school. They have become a 
requirement of time. 

The vital reforms and the progressive development of public education are 
becoming necessary and inevitable. The necessity of creating a favourable educational 
environment requires a review of traditional apporoaches of learning. 

Among modern methods the problematic learning is effective and is used more 
frequently. 

The problematic task, problematic question and problematic situation are among 
the main concepts of problematic learning. The problematic task is the combination of 
problematic questions coming from the unknown. The entirety of those questions causes 
a problematic situation. The essence of the problematic task is the unknown that exists 
in it and its revelation is connected with the logic and cognitive activity of pupils. The 
problemtic task involves subproblems, problematic questions and causes chain situations. 

Below I present a lesson I have had in the 11th form applying the technology of 
problematic learning while studing the topic “The educational role of mutations”. 

During the lesson the students are given the problematic task in what sequence 
recessive mutations occur and their phenotypic manifestation takes place. In this way 
students are given an opportunity to use their knowledge which makes learning process 
interesting. 

Whith an example of a lesson I wanted to present how effective we can use the 
method of problematic learning and get a desired resuit as it can be used both while 
explaining a new lesson and improving the material they know. 
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