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ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ
МАТЕМАТИКА
MATHEMATICS

Գումարների որոշ տիպեր,
նրանց հաշվումը և երկրաչափական մեկնաբանումը
Բաղդասարյան Ժորա
Բաղդասարյան Արևիկ
բառեր.. գումար, ուղղանկյուն եռանկյուն, արտադրյալ,
Հանգուցային բառեր
աստիճանի բարձրացում, թվային եռյակ, երկրաչափական մեկնաբանում
Աշխատանքում ներմուծվում են գումարների որոշ տիպեր, հաշվվում են այդ
գումարները, և տրվում է նմանատիպ արտահայտությունների երկրաչափական
մեկնաբանումը: Ցույց է տրվում նրանց ներքին կապը ուղղանկյուն եռանկյունների արտադրայլի և աստիճան բարձրանացնելու գործողությունների հետ:
1. Հաշվենք մի քանի նշանավոր գումարներ և օգտվելով [1, 25-35] աշխատանքում ներմուծված ուղղանկյուն եռանկյունների արտադրյալի և աստիճան
բարձրացնելու գործողություններից՝ տանք նրանց երկրաչափական մեկնաբանումը:
Դիտարկենք հետևյալ երկու հանրահաշվական արտահայտությունները
(գումարները). գտնենք նրանց պարզագույն տեսքերը և բացահայտենք երկրաչափական իմաստը.
,  ∈ ,  > 0,  > 0  > 
a+b



C a + b

+ C a + b




a−b



a − b + C a + b

+ C a + b



a−b





a−b

+ ⋯ + C



+ ⋯+ a− b

 



a+b a−b

(1)


(2)

(1) և (2) գումարները նշանակենք T − ով, T -ով և կազմելով նրանց գումարն ու
տարբերությունը կստանանք.
T + T = 2 a T − T = 2 b
(3)
(3) արտահայտություններից հետևում է
T = 2 a + b , T = 2 a − b
4
Այսպիսով, օգտվելով (1), (2) և (4) հավասարություններից, ստանում ենք
T և T գումարները հետևյալ տեսքերով.
a + b  + C a + b  a − b  +C a + b  a − b  + ⋯
… + a − b  = 2 a + b
(5)
C a + b

a − b + C a + b  a − b  + ⋯
… + C a + b a − b  = 2 a − b
(6)
Ըստ [1, 25-35] աշխատանքի (ա) բանաձևերի (4)՝ մեծությունները որոշում են
ուղղանկյուն եռանկյուն 2 √a b  , 2 a − b , 2 a + b կողմերով:
Դիտարկենք թվային օրինակներ
1. Ցույց տալ, որ տեղի ունեն հետևյալ հավասարությունները
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√5 + 1
√5 + 1
! + C" 
!
2
2



C" 



"

√5 + 1
!
2







"

√5 − 1
√5 − 1
! + ⋯+ 
! =3
2
2





"

√5 − 1  √5 + 1
+C" 
!
2
2




"



√5 − 1
! +⋯
2



√5 + 1
√5 − 1
… + C" 
! 
!
=2
2
2
Այս արտահայտությունների ձախ մասերը նորից նշանակենք T և T -ով:
Գումարելով T և T և այնուհետև հանելով կունենանք
"

√5 + 1 √5 − 1
'
%T + T =  2 + 2 ! = 5,
(
"

&
√5 + 1 √5 − 1
%T − T = 
−
! = 1,
2
2
$


որտեղից էլ ստանում ենք T = 3, T = 2: Այսպիսով պարզվում է, որ √5 թվով
ծնված ուղղանկյուն եռանկյունը՝


√5 − 1 √5 + 1
)
 √5;
;
!
2
2
բարձրացվել է k աստիճան և նրանով առաջացած ուղղանկյուն եռանկյան
երկրորդ էջը և ներքնաձիգը մեր վերցրած հավասարությունների ձախ մասերն են
կամ T -ը և T -ը:
2. Ցույց տալ, որ հետևյալ արտահայտությունները բաժանվում են 2 -ի վրա
և գտնել համապատասխան քանորդները:
1) 5 + C 5 + C 5 +. . . +1 2)C 5 + C 5 +. . . +C 5
Կիրառելով վերևում շարադրված մեթոդը կարող ենք գրել.
T = 5 + C 5 1 + C 5 1 +. . . +C 5 1 ,
T = C 5 1 + C 5 1 +. . . +C 5 ∙ 1
Որտեղից
T + T = 5 + 1  = 6 = 2 3 (
- 
T − T = 5 − 1  = 4 = 2 2
Այստեղից հետևում է T = 2 3 + 2 , T = 2 3 − 2
Հետևաբար որոնելի քանորդները կլինեն 3 + 2 և 3 − 2 ;
3. Ցույց տալ, որ
10 + C 10 4 + C 10 4 + ⋯ + 4
բազմանդամը (թիվը) բաժանվում է 7 + 3 երկանդամի վրա և գտնել քանորդը:
4. Ցույց տալ, որ
)

C 10 8 + C 10 8 + ⋯ + C
10 8


բազմանդամը բաժանվում է 9 − 1 -երկանդամի վրա և գտնել քանորդը:
5. Ցույց տալ, որ T արտահայտությունը բաժանվում է 3" + 2" -ի վրա
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T = 2√3 + √23

"


+ C"
2√3 − √23


2√3 + √23
+C"

"

"




2√3 + √23 +

"

2√3 − √23 + ⋯ + 2√3 − √23 :

T -ի հետ միաժամանակ դիտարկել
"

"


T = C" 2√3 + √23
2√3 − √23 + C"
2√3 + √23
2√3

"
" "
… + C"
2√3 + √23 2√3 + √23

Ցուցում.



+ √23 + …

արտահայտությունը:
6. Ցույց տալ, որ ցանկացած բնական k-ի համար տեղի ունեն հետևյալ հավասարությունները և տալ նրանց երկրաչափական մեկնաբանումը.
T = 6

ա)

"
√78
9




6
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C" 6

;
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√78
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9
6
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√:) 8
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+1
!
2

√9
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+ C" 6



√P 

;

2

+1

"

9

6

. . . +C"

;

!
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;
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√7
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;
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Некоторые типы сумм,
их вычисление и геометрическое истолкование
Багдасарян Жора
Багдасарян
Баг
дасарян Аревик
РЕЗЮМЕ

Ключевые слова: сумма, прямоугольный треугольник, произведение,
возведение в степень, числовая тройка, геометрическое истолкование
В работе вводится и доказывается ряд равенств и тождеств, и дается их геометрическое истолкование. Показывается внутренняя связь этих равенств, с действием произведения и возведения n-степень прямоугольных треугольников, которые введены в работе [1, 25-35]. Здесь рассматриваются различные суммы типа (1),
(2) и показывается метод, с помощью которого вычисляются эти суммы. Эти суммы
и их геометрическое истолкованиe не встречаются в математической литературе.

Some Types of Sums,
Their Calculation and Geometric Interpretation
Baghdasaryan Zhora
Baghdasaryan Arevik
SUMMARY

Key words: sum, right triangle, the product, exponentiation, digital triplets,
geometric interpretation
A significant number of equalities and identities are introduced and proved in this
article, and also there is the geometry interpretation of them. There is indicated their
internal connection between the product of right triangles and exponentiation, wich are
introduced in the work [1, 25-35]. Various sums of type (1), (2) are considered here, and
the method by which these sums are calculated is also shown. These sums and their
geometric interpretations are not found in the mathematical literature.
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Լիթիումի նիոբատի =>?@AB միաբյուրեղների սինթեզը և
օպտիկական անհամասեռությունների
ուսումնասիրությունը՝
ուսումնասիրությունը՝ կախված աճի պայմաններից
Թովմասյան Մարտուն
Ղազարյան Հրաչիկ
Հանգուցային բառեր. Չոխրալսկու մեթոդ, հալույթ, պինդֆազային սինթեզ,
բաղադրություն, հավելուկ, օպտիկական թափանցելիություն

CDE ընտանիքի սեգնետոէլեկտրական միաբյուրեղները լայն կիրառություն
ունեն ժամանակակից սարքաշինությունում [3; 5; 6]: Այնպիսի բնագավառների
զարգացումը, ինչպիսիք են քվանտային էլեկտրոնիկան, օպտոէլեկտրոնիկան,
նյութերի և բժշկական ախտորոշման հետազոտման ակուստիկ մեթոդները ավելի
ու ավելի խիստ պահանջներ են դնում նոր սինթեզվող և արդեն հայտնի նյութերի
վրա, որոնք էլ խթանում են նոր մեթոդներ և միջոցներ գտնելու այդպիսի բյուրեղների օպտիկական, էլեկտրական և ակուստիկ հատկությունների կայունացման
համար: Այդ բյուրեղների գործնական կիրառման մեծ հնարավորություններն էլ
պայմանավորում են հետաքրքրությունը դրանց ֆիզիկա-քիմիական հատկությունների ուսումնասիրության հանդեպ:
CDE ընտանիքի բյուրեղներից առավել պահանջարկ վայելողներից են լիթիումի նիոբատի FGHE միաբյուրեղները: Լիթիումի նիոբատի FGHE միաբյուրեղներն օժտված են մի շարք առանձնահատուկ էլեկտրական, օպտիկական և
ակուստիկ բնութագրերով: Այդպիսի հատկությունների շնորհիվ էլ դրանք լայնորեն
օգտագործվում են օպտիկական, էլեկտրաօպտիկական և ակուստաօպտիկական
սարքերում որպես օպտիկական դիապազոնի մոդուլյատորներ, օպտիկա- և ակուստաէլեկտրական փոխարկիչներ, զտիչներ և այլն [4, 1-7; 7, 69-82; 8, 231-235]:
Լիթիումի նիոբատի միաբյուրեղների հիմքի վրա աշխատող օպտիկական
սարքավորումների աշխատանքի կարևոր բնութագիրեր են էլեկտրաօպտիկական, ոչ գծային-օպտիկական գործակիցները և օպտիկական վնասվածքների
հանդեպ բարձր կայունությունը: Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ
այդ պարամետրերը խիստ կախված են ինչպես կողմնակի նյութերի ներառուկների առկայությունից, այնպես էլ միաբյուրեղների քանակաչափական բաղադրությունից: Այդ պարամետրերի բարելավում դիտվում է, երբ բյուրեղական վանդակացանց են մտցվում սահմանափակ քանակությամբ երկվալենտ և եռավալենտ
հավելուկներ (IJ8 , KL8 , MN8 և D8 ): Ընդ որում՝ օպտիկական համասեռության
վրա էական ազդեցություն է թողնում նաև հավելուկի մտցման եղանակը [1, 55-57;
2, 319-321]: Լիթիումի նիոբատի օպտիկապես բարձրորակ միաբյուրեղներ հալույթից աճեցվել են բորի 0,08 և 0,12 կշռ.% կոնցենտրացիաներով [1, 58]:
Մեր կողմից ուսումնասիրվել են լիթիումի նիոբատի FGHE միաբյուրեղների օպտիկական թափանցելիությունը (OP )՝ կախված բովախառնուրդի ստացման եղանակից, քանակաչափական բաղադրությունից և միաբյուրեղների աճի
պայմաններից: Քանակաչափական բաղադրությամբ 70 մմ տրամագծով և գլանային մասի 90 մմ երկարությամբ լիթիումի նիոբատի միաբյուրեղները (նկ. 1) «001»
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րեղագրական ուղղությամբ աճեցվել են հալույթից Չոխրալսկու մեթոդով
բյուրեղագրական
«Кристалл – 3М» բյուրեղակայանքի վրա օդի միջավայրում: Միաբյուրեղների աճի
օպտիմալ արագությունը կազմել է 2,5 մմ/ժամ, իսկ պտույտի արագությունը՝
արագությունը 15
պտույտ/րոպե: Ջերմային
յին լարվածությունները հանելու համար աճեցված միամիա
բյուրեղները 24 ժամ ենթարկվել են ջերմային մշակման O = 1240 օ Q ջերմաստիճանի դեպքում «KS/6000» բարձրջերմաստիճանային թրծատու
տուփային վառարանում:

Նկ. 1. Լիթիումի նիոբատի միաբյուրեղների ընդհանուր տեսքը
Բովախառնուրդը ստացել ենք պինդֆազային սինթեզի մեթոդով «ՕCЧ» տեսակի FG QE : H ER խառնուրդից: Խառնուրդի համասեռությունը ապահովելու
համար այն պատրաստվել է մեթիլ սպիրտում երկարատև և խնամքով խառնելու
միջոցով, որից հետո թրծատուփային վառարանում O = 200 օ Q ջերմաստիճանում 2 ժամ ենթարկվել է նախնական ջերմային մշակման: Պինդֆազային
դֆազային սինթեզի օպտիմալ ջերմաստիճանն ընտրել ենք Q-1500D դերիվատո
տոգրաֆով՝ քիմիական ռեակցիայի ուսումնասիրման միջոցով: Սինթեզն իրականաց
նացրել ենք «KS/600»
վառարանում՝ 4 ժամ պահելով 1250 օC ջերմաստիճանային պայմաններում:
մաններում:
Հալույթից բարդ օքսիդային նյութերի միաբյուրեղների աճեցման ժամանակ,
կախված
ված բաղադրիչների գոլորշացման աստիճանի տարբերությունից, կարող են
առաջանալ տարատեսակ քանակաչափական խախտումներ: Ուսումնասիրվող
համակարգում առավել հեշտ գոլորշիացող
ացող բաղադրիչը լիթիումն է, հետևաբար
պետք է ենթադրել, որ միաբյուրեղների աճի ընթացքում կարող է առաջանալ լիլի
թիումի
մի պակաս: Այդ հանգամանքը հաշվի առնելով՝ կատարել ենք քանակաչաքա
փական ճշտումներ և միաբյուրեղների աճեցման ժամանակ հալույթին ավելացրել
ենք 0,05-0,35 կշռ.% FGES: Սինթեզված միաբյուրեղների օպտիկական թափանցեթա
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լիությունը (OP , %) սպեկտրի U = 300-800 նմ սպեկտրային տիրույթում գրանցել ենք
«SPECORD–UV–VIZ» սպեկտրաֆոտոմետրի միջոցով:

սպեկտրները..
Նկ.2. =>?@AB -ի միաբյուրեղների օպտիկական թափանցելիության սպեկտրները
կշռ.%
կշռ.%
հավելուկի,, 22-- 0,15 կշռ
.% =>AV, 33-- 0,20 կշռ
.% =>AV
1- առանց հավելուկի
Նկ. 2-ում բերված են աճեցված միաբյուրեղների նմուշների օպտիկական
թափանցելիության սպեկտրները U = 300-800 նմ սպեկտրային տիրույթում:
Ինչպես երևում է թափանցելիության սպեկտրներից, սպեկտրի երկարալիքային տիրույթում (UWXY = 500 նմ), առկա է կլանման համեմատաբար թույլ շերտ,
որն ըստ երևույթին պայմանավորված է քանակաչափական խախտումների
հետևանքով առաջացած կառուցվածքային թերություններով: Սպեկտրների համադրումը ցույց է տալիս, որ օպտիկական կլանման այդ շերտի ինտենսիվությունը FGES-ի քանակի ավելացման հետ փոքրանում է՝ հասնելով նվազագույնի 0,150,20 կշռ.%-ի դեպքում, որից հետո թափանցելիության էական փոփոխություն չի
դիտվում (նկ.3): Միևնույն ժամանակ դիտվում է օպտիկական թափանցելիության
նշանակալից ընդհանուր մեծացում առանց հավելուկի նմուշի համեմատ:
Այսպիսով՝ հաշվի ունենալով, որ հալույթից բարդ օքսիդների բյուրեղացման
ժամանակ հնարավոր է բաղադրիչներից մեկի պակասումը (առավել ակտիվ գոլորշացման հետևանքով), որը բերում է բաղադրության քանակաչափական խախտումների և միաբյուրեղների կառուցվածքային թերությունների, որոնք վատացնում են միաբյուրեղների օպտիկական մի շարք բնութագրեր, և նկատի ունենալով, որ մեր դեպքում կառուցվածքային թերությունները կարող են պայմանավորված լինել լիթիումի հնարավոր պակասով, միաբյուրեղներն աճեցրել ենք՝ հալույթին լիթիումի որոշակի չափաբաժիններ (0,05 – 0,35 կշռ.% սահմաններում)
FGES-ի ձևով ավելացնելով, և ուսումնասիրել ենք դրանց նմուշների օպտիկական
կլանման (թափանցելիության) սպեկտորները սպեկտորի տեսանելի տիրույթում
(300-800 նմ):
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Կշռ.%

Նկ. 3. =>?@AB -ի միաբյուրեղների օպտիկական թափանցելիության
նմ))
կախվածությունը =>AV-ի ավելցուկային պարունակությունից (Z[\] = ^__ նմ
Ստացված արդյունքների վերլուծությունը թույլ է տալիս եզրակացնելու, որ
Չոխրալսկու մեթոդով աճեցված լիթիումի նիոբատի բարելավված օպտիկական
բնութագրերով միաբյուրեղներ կարելի է ստանալ հալույթին ավելացվող լիթիուլի
մի հավելուկի կոնցենտրացիայի փոփոխման և դրան համապատասխան օպտիօպ
մալ աճի արագության ընտրության միջոցով:
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Синтез монокристаллов ниобата
ниобата лития `abcdB и
исследование оптических неоднородностей,
неоднородностей,
связанных с условиями роста
Товмасян Мартун
Казарян Грачик
РЕЗЮМЕ

Ключевые слова: метод Чохральского, расплав, твердофазный синтез, состав,
примесь, оптическая прозрачность
В работе исследована оптическая прозрачность монокристаллов ниобата
лития FGHE , выращенного методом Чохральского, в зависимости от условий
синтеза монокристаллов. Для устранения дефектов кристаллической структуры,
влияющих на оптические характеристики, вызванные стехиометрическими нарушениями, монокристаллы выращивались из расплава с избыточными концентрациями 0,05-0,35 мас.% гидроксида лития. Показано, что с улучшенными оптическими характеристиками монокристаллы получают из расплава с избыточной концентрацией гидроксида лития 0,20-0,25 мас.% и со скоростью роста 2,5 мм /ч.

Synthesis of Lithium
Lithium Niobate Single Crystals `abcdB and
Investigation of Optical In
Inhomogeneities Associated
with Growth Conditions
Conditions
Tovmasyan Martun
Ghazaryan Hrachik
SUMMARY

Key words: the Czochralski method, melt, solid phase synthesis, composition,
admixture, optical transparency

In this work, the optical transparency of lithium niobate LiNbO single crystals
grown by the Czochralski method was investigated depending on the conditions for the
synthesis of single crystals. To eliminate defects in the crystal structure that affect the
optical characteristics caused by stoichiometric disturbances, single crystals were grown
from a melt with excess concentrations of 0,05-0,35 wt. % lithium hydroxide. It is
shown that with improved optical characteristics single crystals are obtained from a melt
with an excess concentration of lithium carbonate 0,20-0,25 wt. %, and at a growth rate
of 2.5 mm / h.
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Մասուրի պտուղներում որոշ ծանր մետաղների
պարունակության գնահատումն ըստ աճման վայրի
էկոլոգիական վիճակի
Ղազարյան Արմինե
Մկրտումյան Գոհար
Հայրապետյան Աշոտ
Խանզադյան Հասմիկ
Հանգուցային բառեր. դեղաբույսեր, կենսաբանական ակտիվ նյութեր, ծանր
մետաղներ, տեխնածին աղտոտվածություն, թունահարույց ազդեցություն, օպտիկական խտություն
Թեև սինթետիկ դեղերի զինանոցը մշտապես կատարելագործվում և նորացվում է, օրակարգային է դեղաբույսերից ստացվող դեղամիջոցների խնդիրը։
Բժշկական տեսակետից առավելություն է տրվում կոմպլեքս դեղամիջոցներին։ Ի տարբերություն սինթետիկ դեղամիջոցների՝ կենսաբանական ակտիվ նյութերը դեղաբույսերում գտնվում են բնական կոմպլեքսներում, ինչն առավել արժեքավոր է դարձնում նրանց ոչ միայն անհատական, այլ համակցված ազդեցությունը։ Մարդու կենսագործունեության մեջ մեծ դերակատարություն ունեցող դեղաբույսերը բազմաթիվ վիտամինների, օրգանական և կենսաբանական ակտիվ նյութերի հարուստ շտեմարան են, ուստի միկրոտարրերի ձևով դրանցում պարունակվող ծանր մետաղների ուսումնասիրությունը խիստ կարևոր է։ Սա նշանակում է, որ միանշանակ չէ դեղաբույսերի անվտանգության խնդիրը, քանի որ կենսոլորտը, հատկապես մեր մարզի, աղտոտված է առանձնապես մեծ վտանգավորություն ներկայացնող ծանր մետաղներով։ Իսկ թե ինչպիսի հետևանքների կարող է հանգեցնել ծանր մետաղների` բնական անվտանգության սահմանները գերազանցող քանակները մարդու և առհասարակ կենդանական աշխարհի վրա,
առանձնահատուկ ապացուցման կարիք չունի։ Օրգանիզմ ներթափանցած ծանր
մետաղները ընդունակ են կուտակվելու՝ առաջացնելով թունավորումներ, տարբեր օրգան – համակարգերի՝ գլխուղեղի, նյարդային համակարգի, վերարտադրողական օրգանների ախտահարումներ, մուտացիաներ, մինչ նրանց արտաբերումը օրգանիզմից այնքնան էլ դյուրին խնդիր չէ:
Այս նկատառումով խիստ կարևոր է ոչ միայն իբրև դեղաբույս, այլև ավանդաբար հայոց մեջ մշտապես օգտագործվող մասուրի պտուղներում ծանր մետաղների պարունակության մասին տեղեկատվությանը տիրապետելը, քանի որ աշխատանքի նպատակն է դեղաբույսերում, մասուրի օրինակով, ծանր մետաղների
պարունակության գնահատումն՝ ըստ նրա աճման վայրի էկոլոգիական վիճակի:
Մասուրի պտուղները լայնորեն կիրառվում են ֆարմակոլոգիայում, բժշկության
մեջ։ Դեղաբանական ակտիվությունը կապված է գլխավորապես նրանում պարունակվող վիտամինային կոմպլեքսի հետ։ Մասուրի պտուղները և նրանից ստացված բուժական պրեպարատները բարձրացնում են օրգանիզմի դիմադրողականությունը տարբեր ինֆեկցիաների, միջավայրի անբարենպաստ ազդեցություննե– 18 –

րի նկատմամբ, խթանում են հյուսվածքների վերականգնումը, հորմոնների սինթեզը, ածխաջերի փոխանակությունը («Холосас», «Каротолин»), անոթների պատերի անցանելիությունը, նշանակվում են վնասվածքների, սուր և խրոնիկական
պնևմոնիաների, գլխուղեղի անոթային, աչքի հիվանդությունների դեպքում։
Աշխատանքի կատարման նպատակով մասուրի պտուղները ձեռք են բերվել
մարզի տարբեր աղտոտվածություն ունեցող վայրերից. համեմատաբար չխաթարված էկոլոգիա ունեցող Թեժ լեռ կոչվող տեղանքից, աղտոտվածությամբ առանձնացող Ալավերդի քաղաքի և Արմանիսի հանքավայրի շրջակայքերից, շուկայից գնված
անհայտ վայրում աճած: Որպես համեմատության էտալոն ընտրվել Է դեղատնային
մասուրը` պայմանականորեն իբրև էկոլոգիապես մաքուր վայրում աճած։
Ծանր մետաղների որոշման համար ընտրվել է անալիզի ֆոտոմետրիկ եղանակը։ Անալիզի համար նմուշի պատրաստման օպտիմալ մեթոդի ընտրության
նպատակով ծանր մետաղների կորզումը մասուրի պտուղներից կատարվել է
հետևյալ եղանակներով.
1. Հինգ վայրերից յուրաքնչյուրից վերցրած մասուրի ամբողջական պտուղները թրմվել են թերմոսում 60-800 C ջերմաստիճանում 6-8 ժամ տևողությամբ,
նույնը կրկնվել է նախապես մանրեցված մասուրի պտուղներով։
2. Հինգ վայրերից յուրաքանչյուրից վերցրած մասուրի պտուղները նախ
ամբողջական, ապա մանրեցված վիճակով թրմվել են 60-800 C ջերմաստիճանում
տաքացմամբ 3-4 ժամ տևողությամբ մագնիսական խառնիչով անընդհատ խառնելու պայմաններում:
Ստացված ջրաթուրմերը ֆոտոմետրիայի են ենթարկվել КФК-2 տիպի ֆոտոկոլորիմետրով։ Չափումները կատարվել են 1 սմ հաստությամբ կյուվետաներով՝ նախապես փորձարկվող նմուշը տվյալ մետաղի որոշման համար անհրաժեշտ ռեակտիվներով մշակելուց հետո՝ համապատասխան ալիքի երկարության
տակ: Սարքի վրա գրանցվող օպտիկական խտությամբ Լամբերտ–Բուգեր-Բերի
միացյալ բանաձևով որոշվել են պղինձ, երկաթ, կապար իոնների կոնցենտրացիաները։ Փորձի արդյունքները ներկայացված են գրաֆիկորեն (նկ. 1-3):
Անալիզի տվյալների վերլուծությունից հետևում է, որ որոշված ծանր մետաղների՝ երկաթի, պղնձի, կապարի պարունակությունը տարբեր է ոչ միայն
տարբեր տեղանքներում աճած մասուրի պտուղներում, այլև տարբեր է՝ նրանցից
ծանր մետաղների կորզման եղանակից կախված։
Այսպես, երբ մասուրի պտուղները թրմվել են թերմոսում 60- 800 C ջերմաստիճանում 6-8 ժամ տևողությամբ ամբողջական ձևով, ծանր մետաղների պարունակության տվյալները ավելի ցածր են, քան նույն պտուղների՝ նախապես մանրեցված վիճակում թրմման դեպքում։
Նույնատիպ պատկեր դիտվում է նաև փորձարկվող պտուղների մեկ այլ
եղանակով մշակման դեպքում, երբ ամբողջական և մանրեցված փորձանմուշների` անալիզի համար մատչելի ձևի վերափոխումը տարվել է ջրաթուրմը 60-800C
ջերմաստիճանում մագնիսական խառնիչով 3-4 ժամ տևողությամբ խառնման
պայմաններում։
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Նկ.1 Պղնձի պարունակությունը թերմոսում և մագնիսական խառնմամբ
թրմված փորձանմուշներում

թ/ա-թերմոսում թրմված մասուրի ամբողջական պտուղներ
թ/մ-թերմոսում թրմված մասուրի մանրեցված պտուղներ
մխ/
մխ/ա- տաքացմամբ մագնիսական խառնմամբ թրմված մասուրի ամբողջական պտուղներ
մխ/
մխ/մ- տաքացմամբ մագնիսական խառնմամբ թրմված մասուրի մանրեցված պտուղներ
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Նկ.2 Երկաթի պարունակությունը թերմոսում և մագնիսական խառնմամբ
թրմված փորձանմուշներում

թ/ա-թերմոսում թրմված մասուրի ամբողջական պտուղներ
թ/մ-թերմոսում թրմված մասուրի մանրեցված պտուղներ
մխ/
մխ/ա- տաքացմամբ մագնիսական խառնմամբ թրմված մասուրի ամբողջական պտուղներ
մխ/
պտուղներ.
ր.
մխ/մ- տաքացմամբ մագնիսական խառնմամբ թրմված մասուրի մանրեցված պտուղնե
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Նկ.3
Նկ
.3 Կապարի պարունակությունը թերմոսում և մագնիսական խառնմամբ
թրմված փորձանմուշներում

թ/աթ/ա-թերմոսում թրմված մասուրի ամբողջական պտուղներ
թ/մթ/մ-թերմոսում թրմված մասուրի մանրեցված պտուղներ
մխ/ա-- տաքացմամբ մագնիսական խառնմամբ թրմված մասուրի ամբողջական պտուղներ
մխ/ա
մխ/մ-- տաքացմամբ մագնիսական խառնմամբ թրմված մասուրի մանրեցված պտուղներ
մխ/մ

Երկու եղանակներով էլ պատրաստված փորձանմուշներում համեմատաբար բարձր է երկաթի պարունակությունը, իսկ տեխնածին աղտոտված վայրերի
(Ալավերդի, Արմանիս) նմուշներում որոշված բոլոր երեք ծանր մետաղների՝ երկաթի, պղնձի, կապարի պարունակություններն էլ բարձր են, քան համեմատության էտալոն ընտրված դեղատնային և համեմատաբար էկոլոգիապես մաքուր
համարվող Թեժ լեռան տարածքից հավաքված մասուրի պտուղներում։
Այսպիսով, ստացված տվյալների վերլուծությունից կարելի է եզրահանգել,
որ.
1. մասուրի պտուղներում ծանր մետաղների քանակական պարունակությունը կախված է բույսի աճման վայրի տեխնածին աղտոտվածությունից։
2. Մասուրի պտուղներից ծանր մետաղների կորզման աստիճանը կախված
է ջրաթուրմերի պատրաստման եղանակից։
3. Անառողջ էկոլոգիական վայրերում աճած մասուրի պտուղների ջրաթուրմերում ծանր մետաղների պարունակությունը նկատելի գերազանցում է համեմատության էտալոն ընտրված դեղատնային մասուրի պտուղներում դրանց
պարունակությունից։
4. Ելնելով վերոնշյալներից և բժշկության, դեղագործության մեջ և բնակչության կողմից մասուրի լայն կիրառման փաստից՝ այն կարելի է օգտագործել օրգանիզմից ծանր մետաղները հեռացնելու համար։
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Оценка содержания неко
некоторых тяжелых металлов в плодах шиповника
по экологическому состоянию места произрастания
Казарян Армине
Мкртумян Гоар
Айрапетян Ашот
Ханзадян
Ханзадян Асмик
РЕЗЮМЕ

Ключевые слова:
слова лекарственные растения, биологически активные вещества,
тяжелые металлы, техногенное загрязнение, ядовитое воздействие, оптическая
плотность
В работе проведено определение содержания некоторых тяжелых металлов и их
сравнительная оценка в плодах шиповника, произрастающих в разных местах региона.
С целью максимального извлечения тяжелых металлов проведен выбор оптимального метода подготовки анализируемого образца.
Анализом данных исследований выявлено, что содержание тяжелых металлов
в плодах шиповника зависит как от экологического состояния места произрастания,
так и от способа извлечения из них тяжелых металлов.

Estimation of the Content of Some
Some Heavy Metals
Metals in Hips Based
Based on
the Ecological State of the Place of Growth
Growth
Ghazaryan Armine
Mkrtumyan Gohar
Hayrapetyan Ashot
Khanzadyan Hasmik
SUMMARY

Keys words: medicinal plants, biologically active substances, heavy metals,
technogen pulution, toxic effect, optical density
The determination of the content of some heavy metals and their comparative
evaluation in wild rose fruits, grown in different places of the region, in this work have
been carried out.
For maximizing the recovery of heavy metals, an optimal method for preparing the
analyzed sample was selected.
Analysis of these studies revealed that the content of heavy metals in hips, depends
on both the ecological state of the site of growth and the way they extract heavy metals
from them.
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Լոռու մարզի հողերի էկոլոգիական վիճակի գնահատումը և
դրանց բարելավման ուղիները
Բաղդասարյան Սասուն
Մակիչյան Լուսինե
Ալեքսանյան Սերինե
բառեր
Հանգուցային բառե
ր. գյուղատնտեսություն, սևահող, արոտավայր, դեգրադացիա, հումուսայնություն, ոռոգում
Նպատակը: Աշխատանքի նպատակն է ուսումնասիրել Լոռու մարզի հողերի
էկոլոգիական վիճակը, առաջարկել դրանց բարելավմանն ուղղված միջոցառումներ: Հողերի էկոլոգիական վիճակի ուսումնասիրությունը կարևոր նշանակություն ունի տնտեսության և գյուղատնտեսության զարգացման գործում, էկոլոգիապես մաքուր սննդամթերքի մատակարարման, ինչպես նաև մարդկանց
առողջության համար:
Խնդիրները: Բացահայտել հողերի արդյունավետ օգտագործման հեռանկարները (հողերի հիմնախնդիրներն առաջանում են հողերի ոչ նպատակային օգտագործման դեպքում, պարարտանյութերի օգտագործման չարաշահումից, արտադրական թափոններից՝ պոչամբարներից): Առաջարկել միջոցառումներ հողերի վիճակը բարելավելու համար:
Հետազոտման մեթոդները: Համեմատական, լաբորատոր հետազոտության,
աչքադիտական, մաթեմատիկական, փորձագիտական, քարտեզագրական նյութերի վերլուծություն, վիճակագրական նյութերի վերլուծության մեթոդներ:
Բովանդակություն:
Բովանդակություն Հողերը կարևոր բաղադրիչ են բնական վիճակի հավասարակշռման, և գյուղատնտեսության զարգացման համար, ունեն կարևոր նշանակություն տնտեսական զարգացման տեսակետից [1, 95]:
Լոռու մարզի հողային ֆոնդի մակերեսը, ըստ 01/07/2017թ. տվյալների, կազմում է 379864,5 հեկտար, որից պետական սեփականություն է համարվում
190536,6 հա, համայնքային՝ 1300275 հա, իրավաբանական անձանց սեփականություն՝ 4453,8, հա քաղաքացիների՝ 54828,3 հա [2, 1]:
Լոռու մարզի տարածքը 3799կմ2 է (Հայաստանի տարածքի 7.5 %-ը) [7, 1]:
Հյուսիսից մարզը սահմանակից է Վրաստանին, արևմուտքից՝ Շիրակի, հարավից՝ Արագածոտնի, Կոտայքի, արևելքից՝ Տավուշի մարզերին: Լեռնային բնույթ
ունեցող բազմաթիվ փոքր գետերից բացի՝ Լոռու մարզով են հոսում 4 խոշոր գետեր՝ Դեբեդ, Փամբակ, Ձորագետ, Տաշիր:
Լոռու մարզի տարածքը (3799կմ2), ըստ տոկոսային հարաբերության, տեղաբաշխված է հետևյալ տարածաշրջանների միջև.
51,4% ՝ Գուգարքի տարածաշրջան,
16,1% ՝ Թումանյանի տարածաշրջան,
13,8% ՝ Սպիտակի տարածաշրջան,
10,0% ՝ Ստեփանավանի տարածաշրջան,
8,7% ՝ Տաշիրի տարածաշրջան [3, 1]:
Մարզի հողային կառուցվածքում գերակշռում են սևահողային և կավավա– 24 –

զային տիպերը: Տաշիրի, Ստեփանավանի և, փոքր չափով, Թումանյանի տարածաշրջանում գերակշռում է սևահողային կառուցվածքը, իսկ Սպիտակի, Գուգարքի և Թումանյանի գերակշռող մասը կավավազային է: Մարզի հողային ֆոնդը
հիմնականում գտնվում է 7-200 թեքությունների վրա: Իսկ լեռնային մասերում
խոտհարքներն ու արոտավայրերը գտնվում են 40-450-ի թեքությունների վրա:
Վարելահողերի 70%-ը գտնվում է հարթ ռելիեֆ ունեցող տարածքների վրա,
որոնց թեքությունը մոտ 170 է: Մարզի կլիման և հարուստ ջրային ռեսուրսները
կարևոր դեր են խաղում գյուղատնտեսության զարգացման գործում: Գյուղատնտեսությունն արդյունավետ զարգացնելու համար անհրաժեշտ է հաշվի առնել
կլիմայական պայմանները և ջրային ռեսուրսները օգտագործել նպատակային:
Մարզի հողային ֆոնդը 3800 կմ2 է, ընդ որում՝ գյուղատնտեսական նշանակության
հողերը կազմում են 251154 հա, որից՝
1.վարելահողեր-42075 հա, 2.բազմամյա տնկարկներ՝ ընդամենը 418 հա,
որից՝ Խաղողի այգիներ՝ 78 հա,
այլ բազմամյա տնկարկներ՝ 24 հա,
3. խոտհարքներ՝ 35156 հա,
4. արոտավայրեր՝145715 հա,
5. այլ հողատեսքեր՝ 27790 հա [2]:
Լոռու մարզի հողատիպերի տեղաբաշխման քարտեզը, կազմված ըստ «ՀՀ
ազգային ատլասի» [5, 74, 75]՝ պատկերված է նկար 1-ում:
Լոռու մարզի հողերի էկոլոգիական վիճակի գնահատման համար կիրառել
ենք սեփական հետազոտման մեթոդները: Մասնավորապես լաբորատոր հետազոտությունների ընթացքում բացահայտել ենք, որ Ստեփանավանի տարածաշրջանի հողերի հումուսայնությանը նվազել է 2-3%-ով, որն իր ազդեցությունն է
թողել հողերի բերքատվության վրա: Միաժամանակ աչքադիտական մեթոդով
գնահատել ենք հողերի խոնավապահովվածությունը, բացահայտել, որ շատ հողեր չեն ստանում բավարարար քանակությամբ խոնավություն և ունեն ոռոգման
կարիք:
Հետազոտություներ ենք իրականացրել Օձուն համայնքի հողատարածքներում:
Ըստ 01/07/2017թ. Օձուն համայնքի հաշվետվության՝ հողային ֆոնդը կազմում է 78 043 89հա, որի գործառնական նշանակությունը տրվում է աղյուսակ 1ում [6, 1]:
Մարզի հողերի էկոլոգիական խախտվածությանը նպաստում են հանքարդյունաբերական ձեռնարկությունները (մասնավորապես Թեղուտի հանքավայրի
շահագործումը), ոչ ճիշտ կառուցապատումները: Այդիպիսի խախտումներից կարելի է նշել պոչամբարի պատվարի ոչ արդյունավետ տեղադիրքը. այն Շնող գետի
ձորի վերնամասում կառուցելու փոխարեն տեղադրել են գետի միջին հոսանքի
հատվածում, որի պատճառով էլ պոչահանքը լցվում Շնող գետը՝ աղտոտելով այն:
Մոտակա տարածքների այգիներն այդ ջրով ոռոգելուց չորացել են: Վնասվել է
նաև գետի բուսական և կենդանական աշխարհը՝ լուրջ վնաս հասցնելով շրջակա
միջավայրին:
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Նկար 1.Լոռու մարզի հողերի տեսակները
հ/հ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Նպատակային
Նպատակային
նշանակու
նշանակուանակության
Վար-հող
Բ. տնկ.
Պտղ՚. այգի
Խաղ..ա-ի
Այլբազ. տնկ.
Խոտհարք
Ար-վայր
Այլ հող-ր
Ընդ- նը

Ընդ.
մակ.,
ակ.,
հա.
հա.
1295.8
0.00
0.00
0.00
0.00
339.03
3012.2
757.51
5404.6

ՀՀ քաղ.
քաղ.
տրված
1110.4
0.00
0.00
0.00
0.00
232.78
0.50
0.00
1343.7

Տրված
վարձ.
վարձ.

Օգտ.
վարձ.
չտրվա
տրված
ված

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.70
0.00
0.00
71.0

117.7
0.00
0.00
0.00
0.00
89.22
2362.2
146.2
2715.3

Պետա-Պետա
կան
ընդհ.
1.49
0.00
0.00
0.00
0.00
11.22
649.53
611.34
1273.6

Պետ.
վարձ.
չտրված
տրված
1.49
0.00
0.00
0.00
0.00
11.22
649.53
611.34
1273.6

Աղյուսակ. 1 Օձուն համայնքի հողային ֆոնդը (հա)՝ առ 01.07.2017թ. [6, 1]
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Հողերի էկոլոգիական վիճակը Լոռու մարզում սկսեց վատթարանալ դեռևս
1990-ական թ.թ., երբ պետական սեփականություն համարվող հողերի մեծ մասը
սեփականաշնորհվեց ֆիզիկական անձանց կողմից: Էկոլոգիական վիճակի վատթարացումն առաջին հերթին պայմանավորված էր այն հանգամանքով, որ նախկինում գոյություն ունեցող մեծ մակերեսով հողակտորները բաժանվեցին ավելի
փոքր հողակտորների, և այդ պատճառով գյուղատնտեսական աշխատանքների
ժամանակ բավականաչափ մակերեսով հողեր դուրս մնացին գյուղատնտեսական
աշխատանքներից: Էկոլոգիական վիճակի վատթարացավ նաև այն պատճառով,
որ հողի անհատ սեփականատերերը չունեին համապատասխան տեխնիկա, միջոցներ, չէին կարողանում պատշաճ ձևով կատարել մելեորատիվ միջոցառումները:
Գրեթե 90%-ով դադարել է ցանքաշրջանառության կիրառումը:
Ցանքաշրջանառության դադարեցումը նպաստեց հողերի հանքայնացման
կորստին, որը չէր վերականգնվում պարարտանյութերի կիրառման պարագայում: Արդյունքում հողը կորցրեց նախկին հանքայնացման հնարավորությունները, նվազեց հողի բերքատվությունը, գյուղացին զրկվեց ապրուստի միջոցներից:
Գետերը կարևոր դեր ունեն ավելի չոր կլիմայական պայմաններով աչքի
ընկնող տարածքների գյուղատնտեսական նշանակության հողերի ոռոգման համար: Մարզի տարածքում դեռևս խորհրդային տարիներին կառուցվել են ոռոգման ջրանցքներ Սպիտակի և Ստեփանավանի տարածշրջաններում: Այդ ջրացքներով ոռոգում են այս տարածաշրջանների բարձրադիր գոտիները, որտեղ գետի
ջրերն անհասանելի են: Ընդհանարապես ոռոգումը կարևոր հիմնախնդիր է դարձել մարզի գյուղատնտեսության զարգացման համար: Խնդիրը հատկապես ավելի
է սրվել վերջի տարիներին, երբ ամռանը բացակայում են մթնոլորտային տեղումները, ինչպես տեղի ունեցավ 2017թ. -ի ամռանը: Այդ իրավիճակը կարելի է բնութագրել երաշտային, որովհետև հենց այդ ժամանակամիջուցում է տեղի ունենում
բույսերի աճի` վեգետացիայի երկրորդ փուլը: Չորային կլիմայական պայմանները մարզի տարածքի հողերում մեծացրել է հողերի էռոզիան, որի պատճառով էլ
խիստ նվազել է հողերի բերքատվությունը:
Նշված հիմնխնդիրների վերացման և մեղմման նպատակով առաջարկում
ենք համապատասխան գերատեսչական մարմիններին և շահագրգիռ կազմակերպություններին մշակել գյուղատնտեսության արդյունավետ զարգացման ծրագրեր: Հողերի դեգրադացմանը նպաստում են նաև գյուղատնտեսական աշխատանքների կազմակերպման ուշացումները, ոչ արդյունավետ մելեորատիվ միջոցառումները, վնասատուների դեմ պայքարի միջոցների անբավարար մակարդակը, տեխնիկայի և կատարելագործված գյուղգործիքների բացակայությունը: Կարելի է ասել՝ մարզի գյուղատնտեսությունը զարգանում տարերային կերպով, և
անհրաժեշտ է գիտական ու խիստ մասնագիտական մոտեցում: Մեր կարծիքով
գյուղատնտեսության զարգացման համար անհրաժեշտ է կիրառել ներդրումային
ծրագրեր:
Գյուղատնտեսական հողերի արդյունավետ շահագործմանը կնպաստնի
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նաև հողակտորների խոշորոցումը, որի արդյունքում տեխնիկայով մշակելը
կդառնա ավելի մատչելի ու նպատակային:
Մարզի հողերի դեգրադացմանը նպաստում են մարդածին և բնական բազմաթիվ գործոններ: Եթե դասակարգենք էռոզացվածությանը նպաստող գործոնները, կստացվի որ դրանց մեջ ավելի մեծ դեր ունեն անթրոգեն ազդեցությունները
[4, 126]: Մասնավորապես կարելի է նշել նաև շրջակա միջավայրի աղտոտվածությունը, որը մարդու տնտեսական գործունեության արդյունք է: Դեգրադացիային
նպաստում է նաև գետերի ջրերի մաքրման կայանների բացակայությունը, որի
պատճառով աղտոտված ջրերը ոռոգման ընթացքում աղտոտում են հողատարածքները: Հողերի քիմիական անալիզի արդյունքում բացահայտվել է, որ շատ
թունավոր նյութերի պարունակությունը միավոր հողի մեջ գերազանցում է թույլատրելի սահմանը մի քանի անգամ: Հողերի դեգրադացմանը նպաստող մյուս
գործոններից կարելի է նշել բնական աղետները՝ կարկուտ, սելավ, սողանք, հողատարում, փլուզումներ, երաշտ, ճահաճացում, աղակալում և այլն: Բնութագրածներից պարզ է դառնում, որ մարզում հողերի էռոզացվածությանը նպաստող
գործոնները բազմաթիվ են և բազմաբնույթ, որոնց լուծման համար անհրաժեշտ է
համակարգված մոտեցում: Այսինքն՝ բարելավման ծրագրերը կազմելու ժամանակ
պետք է հաշվի առնել այդ միջոցառումների առաջնահերթություններն ու հրատապությունը: Իսկ այդ ամենը որոշելու համար պետք է գնահատենք էռոզացվածություն առաջացնող գործոնների ազդեցության վտանգավորության աստիճանները և ծավալները:
Կատարելով աշխատանքը՝ հանգեցինք այն եզրակացության, որ Լոռու մարզի հողերի էկոլոգիական խախտվածության վրա մեծ ազդեցություն են թողնում
ինչպես բնական, այնպես էլ մարդածին գործոնները: Այդ պատճառով էլ մարզի
հողերի մեծ մասը գտնվում է էկոլոգիական խախտվածության տարբեր աստիճաններում: Էկոլոգիական խախտվածության դրսևորումների հետևաքով առաջացել են հողերի էռոզիա, հանքայնացման աղքատացում, վտանգավոր նյութեր
ավելցուկ, բերքատվության նվազում, աղակալում և այլն: Այդ ամենը հանգեցնում
է էկոլոգիապես ոչ մաքուր սննդի արտադրությանը և մարդկանց առողջության
վատթարացմանը:
Նշված հիմնախնդիրների լուծման նպատակով անհրաժեշտ ենք համարում
կիրառել հետևյալ միջոցառումները.
1. կատարել հողերի մելիորատիվ և հանքայնացման հարստացման աշխատանքներ,
2. հանքաարդյունաբերության շրջաններում կառուցել փակ պոչամբարներ,
3. Լոռու մարզում կառուցել ջրերի կենսաբանական և քիմիական մաքրման
կայաններ,
4. հողերն օգտագործել ըստ նշանակության՝ պահպանելով նրանց ինքնավերականգնման հնարավորությունները,
5. պայքարել հողերի էռոզիայի դեմ (սողանք, սելավ, և այլ բնական և
մարդածին վտանգներ):
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Оценка экологического состояния почв
Лорийской
й области и пути их улучшения
Лорийско

Багдасарян Сасун
Макичян Лусине
Алексанян Серине

РЕЗЮМЕ

Ключевые слова: сельское хозяйство, черная земля, пастбище, деградация,
гумусность, орошение
В результате выполненного исследования мы пришли к выводу, что на экологическую деградацию почв Лорийской области большое влияние оказывают как
естественные факторы, так и антропогенные. Вследствие этого, большая часть почв
региона имеет разные уровни экологической деградации. В результате экологической деградации возникли эрозия почв, обеднение минерализации, переизбыток вредных веществ, снижение урожайности, увеличение солончаков и т.д. Для решения
указанных проблем необходимо применить предлагаемые в статье мероприятия.

The Assessment
Assessment of the Ecological Status of the Lands
Lands of Lori Region
and the Ways of Their
Their Improvement
Baghdasaryan Sasun
Makichyan Lusine
Aleksanyan Serine
SUMMARY

Key words: agriculture, black soil, pasture, degradation, humus, irrigateing
Having done the investigation we have come to the conclusion that the natural as
well as the anthropogenic factors have a great impact on the ecological degradation of
the lands of Lori region. For that reason most of the lands in the region is located at
different degrees of the ecological degradation. The ecological degradation has caused
soil erosion, mineralization impoverishment, excess of hazardous substances, decrease in
crop yield, salinization, etc.
It is necessary to apply these measures to solve these problems.
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Ֆերոմոնային
Ֆերոմոնային թակարդների կիրառումը
խնձորենու պտղակերի (Carpocapsa pomonella L.)
դեմ Վանաձորում
Գրիգորյան Հասմիկ
Նազարյան Գոհար
Հանգուցային բառեր. խնձորենու պտղակեր, ֆերոմոններ, միջատներ, սեռական գրավչանյութեր, պտղակերի թռիչքի դինամիկա, պայքարի միջոցառումներ:
Խնձորենու պտղակերը տարածված է Հայաստանի բոլոր պտղաբուծական
շրջաններում և համարվում է պտղատուների գլխավոր վնաստաուներից մեկը:
Նա վնասում է խնձորենու, տանձենու, սերկևիլի և այլ ծառատեսակների պտուղները:
Խնձորենու պտղակերի դեմ տարիներ շարունակ կիրառվել են մի շարք քիմիական պրեպարատներ, որոնք էկոլոգիական տեսանկյունից մեծ վնաս են
հասցրել`աղտոտել են շրջակա միջավայրը և ոչնչացրել բազմաթիվ օգտակար միջատներ: Այդ պատճառով, վերջին տարիներին խնձորենու պտղակերին որսալու
համար սկսեցին օգտագործել ֆերոմոնային թակարդներ, որոնք թույլ են տալիս
ոչնչացնել միայն վնասատու միջատին` չվնասելով օգտակարներին և շրջակա
միջավայրը: Ֆերոմոնային թակարդները այժմ օգտագործում են նաև գյուղատնտեսության մի շարք այլ վնասատուների դեմ պայքար կազմակերպելու համար: Այս ամենը վկայում է, որ ֆերոմոնային թակարդների կիրառումը արդարացի է և նրա ուսումնասիրությունը շատ արդիական է:
Ֆերոմոնները կենսաբանական ակտիվ նյութեր են, որոնք արտադրվում են
միջատների կողմից նույն տեսակին պատկանող հակառակ սեռի առահձնյակներին
գրավելու համար [4, 36-37; 6, 289]: Համաշխահային պրակտիկայում կիրառվում են
մոտ միջատների 200 տեսակի ֆերոմոններ: Քիմիական կազմով միջատների
ֆերոմոնները տարբեր օրգանական միացություններ են` սպիրտներ, ալդեհիդներ,
կետոններ, եթերներ, հետերոցիկլիկ միացություններ [6, 290; 11,136]: Ֆերոմոնները
հաճախ օգտագործվում են տեսակները բացահայտելու համար և դրա հետ կապված դրանք պետք է յուրաքանչյուր տեսակի համար լինեն յուրահատւկ [10, 52]:
Մեծ քանակությամբ քիմիական միջոցներ են կիրառվել գյուղատնտեսական
վնասատուների, մասնավորապես, խնձորենու պտղակերի դեմ պայքարում: Բնականաբար, այգեգործները մեծ հետաքրքրություն են ցուցաբերում անվտանգ միջոցների նկատմաբ: Երկար ժամանակ օգտագործել են մելասսա, օշարակ պարունակող սննդային թակարդներ, որոնք բացի վնասատուներից գրավել են նաև օգտակար միջատներին, ինչպես նաև կիրառվել են լուսային թակարդներ, որոնք քիչ
արդյունավետ էին: Վերջին տարներին մեծ կիրառում են գտել ֆերոմոնային թակարդները:
Շատ տեսակների էգերը գրավելով արուներին, արտազատում են բարձր ֆիզիոլոգիական ակտիվությամբ օժտված նյութեր`ֆերոմոններ: Արուները էգերի
ֆերոմոնները զգում են տասնյակ և հարյուրավոր մետրերից: Արուների որսի
արդյունքում էգերի մի մասը մնում են չբեղմնավորված և նրանք ընդունակ չեն լի– 30 –

նում սերունդ տալու: Զգալով հոտը արուները շարժվում են քամուն հակառակ`
ֆերոմոնային ազդանշանի աղբյուրի ուղղությամբ, ընդ որում միջատը սովորաբար կատարում է զիգզագներ, գնահատելով ուղղությունը դեպի էգը: Միջատը
կողմնորոշվում է օդում ֆերոմոնի կոնցենտրացիայի ավելացումով [8, 29-30]:
Արուների պատասխան ռեակցիայի համար բավարար է ֆերոմոնների քիչ
քանակության առկայությունը օդում: Զգայական ընկալչական բջջի գրգռման համար անհրաժեշտ է անտենուլների վրա մեկ մոլեկուլի առկայությունը: Միջատների ընկալիչները կարող են հաշվել առանձին մոլեկուլները մեկ սենսիլում, որն
ունի մազիկի տեսք: Բեղիկի մակերեսին հաճախ թաքնվում են ընկալչային տարբեր նեյրոններ, որոնցից յուրաքանչյուրն ուղղված է որոշակի քիմիական նյութին:
Ֆերոմոնի մոլեկուլի ռեցեպտորային սպիտակուցների փոխազդեցությունից հետո, զգայական բջիջներում` նեյրոններում իրականանում է ռեակցիաների շղթա:
Նեյրոնի ներսն անցնող կալցիումի իոններն ակտիվացնում են կալցիումակախյալ
պրոտեին կինազան, որն էլ իր հերթին ակտիվացնում է նատրիումական և կալցիումական իոնների ուղիները սպիտակուցներում: Ուղիները բացվում են, փոխվում է բջջային մեմբրանի լիցքը, առաջանում է ընկալչական պոտենցիալ: Ընկալչական պոտենցիալը տարածվելով նեյրոնի մարմնով առաջացնում է ուժգին պատասխան գործողության պոտենցիալի ձևով: Գռգռված նյարդային բջիջների ամբողջությունը ձևավորում է անտենաների պոտեցիալ, որի փոփոխությունը ժամանակի ընթացքում կարելի է գրանցել էլեկրաանտենոգրամի ձևով: Անտենաների
ընկալիչների գրգռումը նյարդերով փոխանցվում է միջատի գլխուղեղ, որտեղ էլ
վերամշակվում է ստացած տեղեկատվությունը [8, 31-34]:
Ֆերոմոնային թակարդների օգտագործումը առաջին հերթին թույլ է տալիս
ճիշտ որոշել վնասատու միջատների բազմացման շրջանը: Քանի որ ֆերոմոնային
թակարդները դրվում են նախօրոք, ապա առաջին թիթեռները թակարդում կվկայեն այն մասին, որ եկել է պաշտպանության կիրառման ժամանակը: Թակարդն
ընկած թիթեռների քանակը ցույց է տալիս, թե տվյալ շրջանը որքան է ակտիվ և,
հետևաբար, թույլ է տալիս կողմնորոշվել, թե ինչ քանակությամբ միջոցառումներ
են անհրաժեշտ այգին պաշտպանելու համար [12, 127-130 ]:
Թիթեռը, որը նոր է դուրս եկել հարսնյակից, ընդունակ չէ գրավելու արուներին: Օրինակ` պտղակերները, որոնք ոչնչացնում են խնձորի, տանձի, սերկևիլի
պտուղները դառնում են ակտիվ 3-4 օրական հասակում [6, 292]: Հետևաբար,
նպատակահարմար է պտղակերի արուներին որսալու համար կիրառել արհեստական ֆերոմոններ:
Ֆերոմոնային թակարդները թույլ են տալիս ֆիքսել վնասատուների թռիչքի
սկիզբը և ստանալ տեղեկություններ դրանց քանակի մասին: Հագեցնելով օդը արհեստական ֆերոմոններով, հնարավոր է խանգարել արուներին գտնելու էգերին:
Մինչ արու միջատները կկարողանան հայտնաբերել ֆերոմոնի բնական աղբյուրը, նրանց կարելի է գրավել արհեստական ֆերոմոնի միջոցով` որսալ կամ
ոչնչացնել: ֆերոմոնային թակարդների կիրառումը թույլ է տալիս էապես կրճատել վնասատու միջատների տեղախումբը:
Խնձորենու պտղակերը մթնշաղային թիթեռ է: Այս վնասատուն կարող է
ոչնչացնել բերքի 60-70%: Պտղակերը դնում է 60-120 ձու, յուրաքանչյուր պտղի
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վրա դնելով մեկական ձու: Սաղմնային շրջանն ընթանում է 18-21°C-ի պայմաններում` 9-10 օրվա ընթացքում: Սկզբի 2-3 օրը թրթուրն ապրում է պտղամսով սնվելով: Այստեղ նա պատրաստում է խցիկ, որի մեջ մաշկափոխվում է: Մաշկափոխությունից հետո թրթուրը կրկին սկսում է կրծել պտղամիսը` հասնելով մինչև
սերմերը և իր կյանքի 5-6 օրում մաշկափոխվում է 2-րդ անգամ: Երկրորդ մաշկափոխությունից հետո թրթուրները սկսում են սնվել սերմերով, իսկ 9-10 օրերում
մաշկափոխվում են 3-րդ անգամ, որից հետո անցնելով հաջորդ պտղին մաշկափոխվում վերջին` չորրորդ անգամ: Հողի վրա պտղի ընկնելուց հետո, թրթուրը
լքում է այն: Ձմեռում է հասուն թրթուրի փուլում, խիտ մետաքսյա բոժոժների մեջ
ծառի բնի և կմախքային ճյուղերի ճեղքերում, հողում, պտղապահեստներում և այլ
վայրերում: Գարնանը թրթուրները հարսնյակավորվում են [1, 32-42; 7, 89-92]:
Խնձորենու պտղակերը ցածրադիր տաք շրջաններում տարեկան կարող է տալ
երեք սերունդ, նախալեռնային շրջաններում և լեռնային շրջաններում` մեկ կամ
երկու սերունդ [5, 18]:
Գրականության մեջ առկա են մի շարք աշխատանքներ հանրապետության
տարբեր գոտիներում խնձորենու պտղակերի ուսումնասիրության վերաբերյալ [2,
3-4; 3, 269; 9, 3-20]: Լոռու Փամբակի գոտում ընդավոր մշակաբույսերի թեփուկաթևային վնասատուների բացահայտման և ուսումնասիրման հարցերով զբաղվել է
Հ.Գրիգորյանը [5, 6-8, 15-17]: Նա իր ուսումնասիրությունները կատարել է ԼոռիՓամբակի տարբեր բարձրությունների վրա գտնվող պտղատու այգիներում:
Ուշադրության կենտրոնում չեն եղել Վանաձորը և մարզի այլ քաղաքների պտղատու այգիները: Երկրաշարժից հետո որոշ պտղատու այգիներ ոչնչացվել են (Ժդանովի անվան սովխոզի այգիները): Այդ տարածքում կատարվել է շինարարություն, որոշ պտղատու այգիներ չխնամելու հետևանքով չորացել են (Շահումյանի
անվան սովխոզ, գյուղ Լեռնապատ և այլն): Վանաձոր քաղաքի շրջակայքի տնտեսությունների պտղատու ծառերը ոչնչացնելուց հետո, բնականաբար, վնասատուները պետք է «գրոհեին» Վանաձոր քաղաքի մասնավոր պտղատու այգիները և,
ըստ տարիների, մեծ վնաս կարող էին հասցնել դրանց: Ելնելով այս փաստից,
մենք մեր առջև նպատակ դրեցինք ուսումնասիրել Վանաձոր քաղաքում խնձորենու պտղակերի տարածվածությունը, հասցրած վնասը, կիրառելով ֆերոմոնային
թակարդներ: Աշխատանքը կատարելու ընթացքում պարզել ենք պտղատու այգիների վարակվածության աստիճանը խնձորենու պտղակերով, կիրառել ենք խնձորենու պտղակերի դեմ ֆերոմոնային թակարդներ և որոշել ենք դրանց արդյունավետությունը քաղաք Վանաձորում, թակարդների միջոցով ուսումնասիրել ենք
խնձորենու պտղակերի թռիչքի դինամիկան և ֆենոլոգիական առանձնահատկությունները:
Հետազոտական աշխատանքները կատարվել են 2015- 2016 թվականներին
Վանաձոր քաղաքի Լագեր, Դիմաց, Քիմկոմբինատ, Կենտրոն, Տարոն թաղամասերի մասնավոր խառը տիպի պտղատու այգիներում փորձերի, դիտարկումների և
հաշվարկների միջոցով: Աշխատանքները կատարվել են երթուղային հետազոտությունների մեթոդով: Փորձարկել ենք ֆերոմոնային թակարդներ (նկ.1):
Համեմատության համար օգտագործել ենք ֆերոտրոպ- IC տիպի թակարդներ և «Զոյեկոն» ֆիրմայի կոդլեմոններ (ԱՄՆ):
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Նկ1.
Նկ
1. Խնձորենիների վրա տեղադրված Ֆերոմոնային թակարդները
ներ
Թակարդների մեջ տեղադրվել են ֆերոմոնային պատիճ և սոսնձապատ ներդիր: Աշխատանքի ընթացքում ֆերոմոնային պատիճը փոխվել է յուրաքանչյուր
յու
6
շաբաթը մեկ, իսկ սոսնձապատ ներդիրը` անհրաժեշտության դեպքում: Մինչև
արուների թակարդն ընկնելը դրանք ստուգվել են ամեն օր, իսկ հետո` յուրայու
քանչյուր 3 օրը մեկ:
Հետազոտությունները կատարվել են յուրաքանչյուր տարի վեգետացիոն
շրջանում 3-6 օրը մեկ: Խնձորենու պտղակերի թռիչքի դինամիկան ուսումնասիուսում
րելու
լու նպատակով ստուգվել են որսող թակարդները, հաշվարկվել է որսված թիթի
թեռների
ների քանակը և կատարվել են համապատասխան գրանցումներ նոթատետրում: Հաշվառվել են վնասված պտուղները: Միաժամանակ հաշվի են առնվել
թափված
ված վնասված պտուղները: Ուսումնասիրության արդյունքները ներկայացներ
ված են աղյուսակների, գրաֆիկների և դիագրամների տեսքով:
Ուսումնասիրությունը կատարվել է ամբողջ վեգետացիոն շրջանում:
շրջանո
Խնձորենու
նու պտղակերի որսված թիթեռների քանակը Վանաձոր քաղաքի տարբեր թաթա
ղամասերում ըստ 2015-2016թ.թ.
թ.թ. ներկայացված է աղյուսակներում (աղյուսակ 1,2):
Աղյուսակներում
յուսակներում նշված են ուսումնասիրվող թաղամասերը և, ըստ հաշվառման
օրերի, մեկ թակարդն ընկած թիթեռների քանակը:
ակը: Ինչպես երևում է աղյուսակնեաղ
րից, Վանաձոր քաղաքի բոլոր թաղամասերում խնձորենու պտղակերի թռիչքը
սկսվել է գրեթե միաժամանակ` մայիսի 26-29-ը:
Աղյուսակ 1. Խնձորենու պտղակերի որսված թիթեռների քանակը

2015թ.ք.Վանաձորի
2015
թ.ք.Վանաձորի տարբեր թաղամասերում
Թաղամաս

29/V

30/V

10/VI

20/VI

Տարոն

3

5

21

32

18

34

7

2

2

Դիմաց

1

3

15

30

12

37

5

3

1

Լագեր

2

5

10

19

8

21

8

1

0

Քիմկոմբինատ

2

5

19

27

17

25

4

0

0

Կենտրոն

0

2

10

21

12

19

6

2

0
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30/VI 10/VII 20/VII 30/VII 2/VIII

Աղյուսակ 2.
2. Խնձորենու պտղակերի որսված թիթեռների քանակը
2016թ.
2016թ. ք. Վանաձորի տարբեր թաղամասերում
Թաղամաս

29/V

30/V

10/VI

20/VI

30/VI

10/VII

20/VII

30/VII

Տարոն

0

2

17

28

15

30

4

0

Դիմաց

1

5

12

25

10

29

3

0

Լագեր

0

4

8

18

7

20

5

0

Քիմկոմբինատ

0

1

17

23

16

25

1

1

Կենտրոն

2

1

9

19

10

20

3

1

Համեմատելով 2015թ. և 2016թ. խնձորենու պտղակերի որսված ընդհանուր
թիթեռների քանակի տվյալները, կազմել ենք դիագրամ (տրամագիր
տրամագիր 1), ըստ որի
2016թ.-ում որսված թիթեռների քանակը նվազել է, ինչն էլ վկայում է այն մասին,
որ ֆերոմոնային թակարդները արդյունավետ միջոց են պտղակերից այգիները
պաշտպանելու համար:

500
թիթեռների քանակը

450
400
350
300
250
200
150
100
50

2015թ.

0

2016թ

2015-2016 թթ.
Տրամագիր 1. Խնձորենու պտղակերի որսված թիթեռների քանակը 2015-
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Խնձորենու պտղակերի թռիչքի դինամիկան ներկայացված է նաև գրաֆիկորեն (նկ. 1, 2):
Գրաֆիկները նույնպես ցույց են տալիս, որ բոլոր թաղամասերի այգիներում
խնձորենու պտղակերի թռիչքը սկսվել է գրեթե միաժամանակ` մայիսի 26-29-ից:
Ինտենսիվ թռիչք է գրանցվել հունիս և հուլիս ամիսների կեսերին, 2015թ-ի
հունիսի 30-ից նկատվել է թռիչքի անկում, որի պատճառ են հանդիսացել
կլիմայական պայմանների փոփոխությունները` հունիսի 25-ից մինչև հուլիսի 5-ը
տեղացել են հորդառատ անձրևներ: Խնձորենու պտղակերի թռիչքի ավարտը
գրանցվել է սեպտեմբերի 2-ին: Թիթեռների թռիչքը շարունակվել է 64-100 օր:

Տարոն

40

Դիմաց

Թիթեռների քանակը

35

Լագեր

30

Քիմկոմբինատ

25

Կենտրոն

20
15
10
5
0

Նկար 1. Խնձորենու պտղակերի թռիչքի դինամիկան
ըստ թաղամասերի (2015թ.)
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Տարոն
Դիմաց
Լագեր
Քիմկոմբինատ
Կենտրոն

35

թիթեռների քանակը

30
25
20
15
10
5
0

Նկար 2. Խնձորենու պտղակերի թռիչքի դինամիկան
ըստ թաղամասերի (2016թ.)
Խնձորենու պտղակերի թռիչքի ուսումնասիրությունները, որոնք կատարվել
են 2016թ.-ին գրաֆիկորեն ներկայացված են նկար 2-ում: Գրաֆիկից երևում է, որ
բոլոր նշված թաղամասերում (Կենտրոն, Տարոն, Դիմաց, Քիմկոմբինատ, Լագեր)
թիթեռների թռիչքը սկսվել է միաժամանակ` մայիսի 29-ին: Թիթեռների ուժգին
թռիչք է նկատվել հունիսի 15-ից 20-ը և հուլիսի 5-ից 10-ը: Թռիչքի անկում է
գրանցվել հունիսի 25-30-ը` անձրևների պատճառով: Թռիչքի ավարտը գրանցվել
է օգոստոսի 30-ին:
Կատարված աշխատանքների հիման վրա եկանք այն եզրակացության, որ
խնձորենու պտղակերը տարածված է Վանաձոր քաղաքի բոլոր թաղամասերում,
տարեկան տալիս է մեկ սերունդ: Պտղակերի թռիչքը սկսվում է մայիսի 26-29-ից,
ավարտվում է օգոստոսի 30-ից սեպտեմբերի 2-ը, իսկ ինտենսիվ թռիչքը տեղի է
ունենում հունիսի կեսերից հուլիսի վերջը: Ֆերոմոնային թակարդների
կիրառումը արդյունավետ է խնձորենու պտղակերի դեմ պայքար կազմակերպելու
համար:
Այսպիսով, շրջակա միջավայրի աղտոտման նվազեցման անհրաժեշտությունը հիմք հանդիսացավ փնտրել միջոցներ, որոնք թույլ են տալիս կրճատել քիմիական մշակման քանակը և փոխարինել դրանք ավելի անվտանգ և օգտակար
մարդու և կենդանիների համար միջոցներով, որոնցից մեկը հանդիսանում է ֆերոմոնային թակարդների օգտագործումը:
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Применение феромонных ловушек против яблонной плодожорки
(Carpocapsa pomonella L.
L.)) в Ванадзоре
Григорян Асмик
Назарян Гоар
РЕЗЮМЕ

Ключевые слова: яблонная плодожорка, феромоны, насекомые, половые
аттрактанты, динамика лета плодожорки, меры борьбы
В статье изложены материалы по изучению яблонной плодожорки в частных
плодовых садах г. Ванадзора. С помощью феромонных ловушек выяснили распространенность, степень зараженности плодов, динамику лета и фенологические
особености плодожорки. Резюмируя работу, мы пришли к выводу, что яблонная
плодожорка распространена на всей территории г. Ванадзора и в год дает одно поколение. Лет бабочек начинается в конце мая и заканчивается в конце августаначале сентября, а интенсивный лет наблюдается с конца июня по конец июля.
Таким образом, применение феромонных ловушек для организации борьбы против
яблонной плодожорки довольно эффективно. Оно позволяет избирательно уничтожать вредителей и не загрязнять окружающую среду.

The Usage of Pheromonic Traps against Codling Moth
Moth Carpocapsa
Pomonella L. in Vanadzor
Vanadzor
Hasmik
Grigoryan Hasmi
k
Nazaryan Gohar
SUMMARY

Key words: codling moth, pheromones, insects, sex attractants, flight dynamics of
codling moth, measures to control
In this article materials on studies on codling moth in fruit gardens of Vanadzor are
written. With the help of pheromone traps was found out the prevalence, the degree of
contamination of fetuses, the dynamics of summer and the phenological features of the
codling moth. Summerizing the work, we came to the conclusion that codling moth is
common on the whole territory of Vanadzor city and it gives one generation in a year,
flying period of butterflies begins at the end of May and ends at the end of August beginning of September, and the intensive flights are observed from the end of June to
the end of July.
So the usage of pheromonic traps for organizing measures to control against
codling moth is quite effective, and it allows selectively destroy pests and not pollute the
environment.
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Փամբակ գետում ծանր մետաղներից կադմիումի և
երկաթի քանակական պարունակության և դրանց
առավելագույն թույլատրելի կոնցենտրացիայի
համեմատական վերլուծությունը
Եդոյան Ռաֆիկ
բառեր. մաքուր ջուր, գետեր, մետաղներ, քանակական
Հանգուցային բառեր
պարունակություն, ոռոգում, էկոհամակարգ
Ջուրը դասվում է սպառվող հանքային հարստությունների շարքին և ունի
բնորոշ ֆիզիկոքիմիական առանձնահատկություններ և մեծ նշանակություն ինչպես մարդու տնտեսական գործունեության, այնպես էլ մարդու, բույսերի և կենդանիների կյանքի համար: Կենդանի օրգանիզմների բոլոր գործընթացները տեղի
են ունենում միայն ջրային միջավայրում, և դրանց կառուցվածքի հիմանական
բաղադրիչը ջուրն է : Ջուրը լավագույն լուծիչն է, որի հետևանքով բնության մեջ
մաքուր ջուր գոյություն չունի: Մաքուր ջուրը ստացվում է սովորական ջրերի մի
քանի անգամ թորելու արդյունքում: Այս առումով աչքի են ընկնում գետերի ջրերը,
որոնց որակի վրա ազդում են սոցիալական և տնտեսական բազմաբնույթ գործոններ, (կենցաղ, արդյունաբերություն, գյուղատնտեսություն, ռեկրեացիա, հիդրոտեխնիկական կառույցներ, բնական լանդշաֆտներ, ագրոէկոլոգիա, բնական
աղետներ և այլն): Գետերի ջրերը բնական դինամիկ համակարգեր են, որոնք պարունակում են գազային, հեղուկ և պինդ բաղադրիչներ, օրգանական և հանքային
նյութերի բնածին միացություններ, տարբեր բարդ կոմպլեքս միացություններ՝
լուծված, կախույթի և կոլոիդ վիճակներում ջրակենսաբանական յուրահատուկ
բաղադրիչներով, որոնք ոչ միայն շրջակա միջավայրի ազդեցության, այլև ավտոխտոնային և ալլոխտոնային գործընթացների արդյունք են:
Յուրաքանչյուր երկրի տնտեսության զարգացումը սերտորեն կապված է
ջրային ռեսուրսների օգտագործման հիմնախնդիրների հետ: Ջրաէկոհամակարգերի արդյունավետ կառավարման և ջրային պաշարների գնահատման համար,
հատկապես երկրագնդի գլոբալ տաքացման պայմաններում անհրաժեշտ է միշտ
իրականացնել նաև գետերի ջրային էկոհամակարգերի հատվածային մոնիթորինգային ուսումնասիրություններ՝ նկատի ունենալով, որ Լոռու մարզի ջրահամակարգերը, այդ թվում Փամբակ գետինը, բնակչության համար ունեն կարևոր ջրաէներգետիկ, ոռոգման և ռեկրեացիոն (սիրողական ձկնորսություն, ժամանակավոր հանգիստ) նշանակություն: Սակայն մարզի առանձին գետերի և Փամբակի
ջրաէկոհամակարգերի անբավարար վիճակը տհաճ է ինչպես մարզի բնակչության, այնպես էլ հյուրերի ու զբոսաշրջիկների համար:
Մեր կողմից (Ռ.Հ.Եդոյան, Ս.Ա.Զալինյան) ուսումնասիրվել է տնտեսական
գործունեության ազդեցությունը Փամբակ գետի և նրա վտակների ջրերի որակի
վրա, ընդ որում բացահայտվել են ջրի ջերմաստիճանի, ջրի ջրածնային ցուցանիշների ( PH), ջրի օքսիդավերականգման գործընթացի (Eh), ամոնիումային ազոտի
(NH4+) նիտրատային ազոտի (NO2), թթվածնի կենսաքիմիական պահանջի (ԹԿՊ5)
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դինամիկան՝ տալով այդ ջրերի քիմիական աղտոտման բնութագիրը:
Վանաձոր քաղաքի մակերևութային ջրերի և քաղաքով հոսող գետերի քիմիական աղտոտման հետազոտություններից պարզվել է, որ PH-ի արժեքները չեն
գերազանցում սահմանային թույլատրելի կոնդինացիան: Այդ ցուցանիշները տատանվում են 6,7 – 7,8-ի սահմաններում: WH4+-ի ցուցանիշները 2-6 անգամ գերազանցում են սահմանային թույլատրելի խտությունը (Վանաձոր գետում՝ 5,8, Տանձուտում՝ 5,6 գ/մ3): NO3 և PO43- իոնների տվյալները չեն գերազանցում սահմանային թույլատրելի խտությունը, անհամեմատ բարձր է եղել NO3—ի իոնների քանակական ցուցանիշը՝ Փամբակում 6,0, Տանձուտում՝ 5,7, Լեռնապար և Վանաձոր գետերում 5,6 և 5,4 գ/մ3: PO43- իոնը Փամբակ և Տանձուտ գետերում տատանվել է 0,050,34մգ/լ, Վանաձոր և Լեռնապար գետերում 0,40-0,51մգ/լ սահմաններում: NO2- իոնի ցուցանիշը 1-3 անգամ գերազանցել է սահմանային թույլատրելի խտությանը և
տատանվել է 0,10-0,25մգ/լ սահմաններում , թթվածնի կենսաքիմիական պահանջը Տանձուտ գետում մոտ 2 անգամ գերազանցել է սահմանային թույլատրելի
խտությունը (4,6մգ Օ2/լ, իսկ մյուս գետերում այդ ցուցանիշը եղել է թույլատրելի
սահմաններում:
Հաշվի առնելով հանրապետության տնտեսական և էկոլոգիական իրավիճակի բարելավման խիստ անհրաժեշտությունը՝ պետք է շարունակաբար իրականացնել գիտականորեն հիմնավորված և մշակված բնապահպանական բարեփոխումներ, ոչ թե գնալ մակերեսային, ոչ մասնագիտական լուծումների ճանապարհով: Բնապահպանական հարցերի ոչ բանիմաց, առավել ևս բանականության և
ժամանակին համապատասխան եզրեր չունեցող լուծումները եթե ոչ այսօր, ապա
վաղն անպայման կսրեն հանրապետության առանց այն էլ ծայրահեղ լարված
էկոլոգիական խնդիրը և որպես հետևանք՝ տնտեսական իրավիճակը, որում միշտ
զգալ է տալու ԾՄ հարցը՝ կապված մարդու առողջական խնդիրների հետ: Այս
առումով խիստ կարևոր և առաջնահերթ են նաև ջրաէկոհամակարգերի դեգրադացիայի կանխման, բնականոն զարգացման, արդյունավետ կառավարման և
հատկապես ջրերի որակի պահպանման խնդիրները:
Ջրերի քիմիական աղտոտման առումով շատ կարևոր է հատկապես ծանր
մետաղներով աղտոտվածությունը:
Բույսերում ԾՄ-ի փոքր քանակությունը նպաստում է նրանց նորմալ աճին և
զարգացմանը: ԾՄ-ը միկրոպարարտանյութ վեգետացիայի ընթացքում արտարմատային սնուցման ձևով տրվում է բույսին, որը նպաստում է բույսերի հիվանդությունների և վնասատուների հանդեպ դիմացկունության բարձրացմանը, ակտիվացնում են բույսում ընթացող կենսաքիմիական գործընթացները, արդյունքում ստացվում է բարձր և որակով բերք: Սակայն դրանց շատ պարունակությունը բացասաբար է ազդում բույսերի վրա և սննդային ճանապարհով. ինչպես նշել
ենք, բույսից անցնելով մարդու օրգանիզմ՝ պատճառ են դառնում նյութափոխանակության խանգարմանը և առաջացնում են տարբեր հիվանդություններ: ԾՄ-ի
վտանգավորությունը պայմանավորված է նրանց մի շարք ֆիզիկաքիմիական
հատկություններով: ԾՄ-ն հակազդում է նաև միմյանց վրա:
Որոշակի է կադմիումի դրական դերը բույսում: Չնայած հողում և ջրում նրա
պարունակության վերաբերյալ խորը ուսումնասիրություններ գիտական գրակա– 40 –

նության մեջ քիչ են, այնուամենայնիվ արդի է, որ ջրում 28մգ/լ կոնցենտրացիան
վնասակար է շաքարի ճակնդեղի համար: Կադմիումը ճնշում է ֆոտոսինթեզի
գործընթացը և բույսում ունեցած բացասական ազդեցության առումով զբաղեցնում է առաջին տեղերը: Այն անտոգոնիստ է ցինկին, պղնձին, մանգանին, կոբալտին, նիկելին: Հայտնի է, որ բույսի յուրաքանչյուր տեսակ որոշակի պահանջ ունի
ԾՄ-ի հանդեպ, որի հետևանքով էլ տարբեր է ԾՄ-ի առավելագույն թույլատրելի
կոնցենտրացիան (ԱԹԿ):
Մեր կողմից (Ռ.Եդոյան, Տ.Եդոյան) ուսումնասիրվել է մի քանի ԾՄ-ի քանակական պարունակությունը Փամբակ գետում. այն գետի հոսանքի ուղղությամբ
ըստ դիտակետերի, ուսումնասիրման տարիների և նույնիսկ տարվա եղանակների տարբեր է, մեծ է նվազագույն և առավելագույն ցուցանիշների մինչև տարբերությունը: Ընդ որում գետի հոսանքի ուղղությամբ ԾՄ-ի քանակը գետի ակունքից
մինչև Վանաձորի վերջը օրինաչափորեն չի ավելանումԴա կարելի է բացատրել
գետի ջրհավաք ավազանի առանձնահատկություններով, ափամերձ աղտոտման
աղբյուրներով, վտակների ջրերով, տնտեսական գործունեության գործոններով,
ջրում եղած բույսերի և կենդանիների առկայությամբ, որոնք կարող են տարբեր
չափով կլանել այս կամ այն ԾՄ-ն:
Սույն հոդվածում համադրել ենք երկաթի և կադմիումի քանակական պարունակության տվյալները գետերում նրանց առավելագույն թույլատրելի կոնցենտրացիայի հետ: Հավաստի և լիարժեք տվյալներ ստանալու համար նմուշառումների և դիտումների համար գետի ակունքից մինչև Վանաձորի վերջին սահմանը ընտրել ենք 6 դիտակետ. դիտակետ 1՝ գետի ակունքը, դիտակետ 2՝ Խնկոյան գետի հատվածը, դիտակետ 3՝ Սպիտակ քաղաքից ներքև, դիտակետ 4՝ մինչև
Վանաձոր քաղաքը, դիտակետ 5՝ Վանաձորի Ղշլաղ թաղամասի կամրջից հետո, և
դիտակետ 6՝ քաղաքից 3 կմ ցած:
Շրջակա միջավայրում ԾՄ-ի քանակական պարունակության և տարածման
քիմիական աղտոտման բնագավառում լուրջ ուսումնասիրություններ են կատարվել ՀՀ ԳԱԱ էկոլոգանոոսֆերային գիտական կենտրոնում Ա.Կ.Սաղաթելյանի ղեկավարությամբ, ՀՀ ԳԱԱ ջրակենսաբանական գիտական կենտրոնում Ռ.Հ.Հովհաննիսյանի ղեկավարությամբ, ԵՊՀ բնապահպանություն և բնօգտագործում քիմիական էկոլոգիայի ամբիոններում: Ուշադրության են արժանի Ա.Ա. Հունանյանի, Օ.Ա.Ջուհարյանի, Ժ.Ա.Ամիրջանյանի, Բ.Խ.Մեժունցի Մ.Հ.Գալստյանի,
Ս.Վ.Շեկոյանի, Զ.Ս.Վարդանյանի, Ռ.Հ.Եդոյանի, Տ.Վ.Եդոյանի ուսումնասիրությունները: Նրանք բացահայտել են, որ տարբեր ձեռնարկությունների շրջակայքի
ջրի, օդի, հողի մեջ և բույսերում ԾՄ-ի քանակական պարունակությունը կախված
է օդ-ջուր-հող համակարգում միավոր ժամանակում, միավոր գետի ջրում արտանետվող արդյունաբերական թափոնների քանակից, թափոնների տարածման ինտենսիվությունից, քամու արագությունից և ուղղությունից, ընդ որում կարևորվում են քամու արագությունը և ուղղությունը, ռելեֆը: Տեխնածին թափոնների
ԾՄ-ի պարունակությունը կախված է նաև աղտոտող տեխնածին աղբյուրից տեղանքի ունեցած հեռավորությունը: Աղտոտման աղբյուրի վայրերի հեռացմանը
զուգընթաց նվազում է ծանր մետաղների և աղտոտիչ այլ նյութերի քանակը:
Այստեղ կարևոր էնաև բույսում ԾՄ-ի քանակի նվազումը:
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ԾՄ-ները տարբերվում են իրենց վտանգավորության աստիճանով, որը պայմանավորվում է նրանց առավելագույն թույլատրելի խտության սահմանով: Համեմատաբար ավելի վտանգավոր են սնդիկը, կադմիումը, կապարը, ուրանը , պղինձը, ցինկը, նիկելը, արսենը, սելենը, կոբալտը: Վտանգավորությունը պայմանավորված է նրանց ազատ շարժունակ իոնների շարժունակության քանակով: ԾՄներից առավել վտանգավոր է կապարը: Մարդու մոտ այն ախտահարում է նյարդային համակարգը (կենտրոնական և վեգետատիվ), առաջ է բերում մտավոր հետամնացություն, սաղմնաթունավորում, հաճախ ծննդաբերության ընդհատում,
իջեցնում է հեմոգլոբինի քանակությունը, ազդում է հարթ մկանների աշխատանքի վրա, պատճառ է դառնում ուղեղի կաթվածի, գլխացավի, գլխապտույտի, ներգանգային ճնշման բարձրացման: Այս բոլորը բացասական են ազդում մարդու
կենսունակության վրա:Սնդիկը ախտահարում է կենտրոնական նյարդային համակարգը, պատճառ է դառնում սկլերոզի, հոգեկան խանգարումների: Սնդիկով
թունավորված հղի մայրերի պտուղը մահանում է գլխուղեղի կաթվածից: Քրոմը և
նրա միացությունները ախտահարում են մարդու մարսողական և շնչառական
համակարգը, թուլանում է մարդու իմունային համակարգը: Երկարատև թունավորման արդյունքում մարդը կորցնում է հիշողությունը:
Ընդհանրապես կենդանի օրգանիզմ ներթափանցած ԾՄ ԿԹՄ սահմանից
ավելցուկի արդյունքում մեծ քանակությամբ կատիոնններ են մասնակցում արյան
շրջանառության մեջ և տեղաշարժվելով ողջ մարմնով՝ շփման մեջ են մտնում բոլոր հյուսվածքների բջիջների հետ, խանգարելով դրանց նորմալ գործունեությանը,
ինչով և պայմանավորված է ԾՄ թունավոր և մահացու ազդեցությունը: Բացասական ազդեցության առումով մեծ նշանակություն ունի կենսապես կարևոր սպիտակուցների ֆերմենտների և բջիջների մեմբրոնների ու ԾՄ փոխազդեցությունը,
որով փոխվում է այդ նյութերի կառուցվածքը և նորմալ ֆունկցիան: Այս առումով
աշխարհի շատ երկրներում վերջին տարիներին զգալիորեն բարձրացել են օդի,
ջրի, հողի, ինչպես նաև սննդամթերքի նկատմամբ առաջադրվող անվտանգության որակական պահանջները և սահմանվել են միջազգային նոր չափանիշներ
ԾՄ առավելագույն խտության վերաբերյալ: Այսօր մեր հանրապետությունում
ստեղծվում են սննդի որակի հսկողության միջազգային չափանիշներով աշխատող նոր չափորոշիչներ:
Ուսումնասիրության չորս տարիների առավելագույն տվյալները ըստ դիտակետերի բերված են նկար 1-ում և 2-ում գրաֆիկների տեսքով:
Պարզվում է, որ երկաթի և կադմիումի առավելագույն քանակական պարունակությունը ըստ դիտակետերի տարբեր է: Այդ ցուցանիշը գետի հոսքի ուղղությամբ, սկսած ակունքից մինչև Վանաձորի վերջը, օրինաչափորեն չի ավելանում.
և ամենակարևորը՝ երկու մետաղների առավելագույն ցուցանիշները նմուշառման
բոլոր դիտակետերում գերազանցում է գետերի ջրերում նրանց առավելագույն
թույլատրելի կոնցենտրացիաների շեմը, որը բացասական ազդեցություն է թողնում ջրի որակի վրա, և դա պետք է նկատի ունենալ այդ ջուրը ոռոգելու կամ խմելու համար օգտագործելիս: Դիտակետում մետաղների տարբեր քանակական պարունակությունը կարելի է բացատրել ջրահավաք ավազանների ազդեցությամբ,
ինչպես նաև տնտեսական գործոններով և գետի ափամերձ տարածքներին կից
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Сравнительный анализ максимально допустимой
концентрации и количественное содержание тяжелых
металлов кадмия и железа в реке Памбак
Едоян Рафик
РЕЗЮМЕ

Ключевые слова: чистая вода, реки, металлы, количественное содержание,
орошение, экосистема
В статье приведены данные 4-летних исследований максимального количественного содержания кадмия и железа по выбранным образцам из 6 наблюдательных пунктов: от истока до конечной границы города Ванадзор.
Результаты исследований показали, что количественное содержание данных
металлов по годам наблюдений превышает максимально допустимое и от истока до
конечных границ города показатели закономерно не меняются, что отрицательно
сказывается на качестве воды.
Показатели количественного содержания железа и кадмия во всех наблюдательных пунктах реки превышают максимально допустимый порог концентрации в
десятки раз. Эти данные необходимо учитывать при использовании речной воды
для полива или питья.

A Comparative Analysis of the Quantity of Cadmium and
Iron Among the Heavy Metals in the River Pambak and
its Maximum
Maximum Acceptable Concentration
Yedoyan Rafik
SUMMARY

Key words: pure water, rivers, metals, quantity, irrigation, ecosystem
The article indicates the highest possible data on the quantity of iron and cadmium
accumulated from the six observation posts starting from the source of the river ending
with the final border of Vanadzor within the last four years.
It becomes clear from the findings of the research that the quantity of the above
mentioned metals varies in accordance with years and, in conformity with natural laws,
this figure is not increasing from the source of the river downstream to the final border
of the town.
The index of quantity of iron and cadmium in all the observation posts even
exceeds 10 times the threshold of the maximum acceptable concentration in the river,
which adversely affects the quality of the water. This should be taken into account while
using the water of the river for drinking and irrigation.
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Կովկասյան մրտավարդի Rhododendron caucasicum L.
պահպանության խնդիրները Գուգարքի տարածաշրջանի
Մարգահովիտի անտառների մերձալպյան գոտում
Մխիթարյան Հասմիկ
Հանգուցային բառեր. Կովկասյան մրտավարդ, բուսուտ, ռելիկտային տեսակ,
կենսաբազմաձևության պահպանություն, մերձալպյան գոտի, հազվագյուտ
տեսակ, արեալ
Հայաստանում կենսաբազմազանության պահպանությունն իրականացնում
են ԲՀՊՏ-ները: Դրանցում կենտրոնացած է ֆլորայի և ֆաունայի տեսակային
կազմի 60-70%-ը, այդ թվում` հազվագյուտ, կրիտիկական վիճակում գտնվող,
վտանգված և էնդեմիկ տեսակների ճնշող մեծամասնությունը [ՀՀ Կենսաբանական բազմազանության մասին կոնվենցիա 5-րդ Ազգային զեկույց, 2014թ., 10]: Լոռու մարզի Մարգահովիտի Մրտավարդենիների պուրակը մեկն է բնության հատուկ պահպանվող տարածքներից, որտեղ պահպանության տակ է վերցրած կովկասյան մրտավարդ տեսակը՝ Rhododendron caucasicum L.:
Հյուսիս-արևելյան Հայաստանի տարածաշրջանում 1959թ. կազմավորվել է
Կովկասյան մրտավարդի Մարգահովիտի արգելավայրը՝ ծովի մակերևույթից
1900-2300մ բարձրության սահմաններում, մոտ 1000 հեկտար մակերեսով, ՀՍՍՀ
.Ս.Ս. 29.02.1959թ. թիվ 20 որոշմամբ: Ռելիկտային կովկասյան մրտավարդի
թփուտները հանդիպում են նաև Հալապ լեռնաշղթայի հյուսիսահայաց լանջերին՝
2200-2800 (3000) մ բարձրություններում[4]: Անտառի վերին գոտում տարածված
համակեցություններից մեկը գետնատարած թփային համակեցություններն են,
որոնք Գուգարքի տարածաշրջանում ներկայացվում են հիմնականում կովկասյան լեռնավարդի թփուտներով:
Մեր ուսումնասիրության առարկան եղել է կովկասյան մրտավարդը՝
Rhododendron caucasicum L. տեսակը, որը համարվում է ռելիկտային: Լոռու մարզում աճող բուսատեսակներից 47-ն ընդգրկված են ՀՀ Կարմիր գրքում [Ազգային
զեկույց, 2014թ., էջ16]:
Մարգահովիտի անտառները զբաղեցնում են 3900հա տարածք [2, 89]:
Այդ բուսուտը հայտարարված է արգելավայր, իսկ մրտավարդը՝ որպես երրորդական դարաշրջանից պահպանված ռելիկտ և մեծ հետաքրքրություն ներկայացնող տեսակ, գրանցված է Հայաստանի Կարմիր գրքում [10] (Նկ.1):
Մերձալպյան գոտու դենդրոցենոզների կազմում հանդիպող հիմնական տեսակներն են հացենի սովորական՝ Fraxinus excelsior, կովկասյան լորենի՝ Tilia
caucasica, թխկի սրատերև՝ Acer platanoides և թխկի դաշտային՝ A. campestre, արոսենի սովորական՝ Sorbus aucuparia, ուռենի այծատերև կամ այծուռենի՝ Salix
carpea, տանձենի կովկասյան՝ Pyrus caucasica, մրտավարդ կովկասյան՝
Rhododendron caucasicum, թանթրվենի սև՝ Sambucus nigra, մասրենի՝ Rosa canina,
մոռենի սովորական՝ Rubus idaeus, հաղարջենի ալպիական՝ Ribes alpine:
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1.Կովկասյան
թուփ,, Մարգահովիտ, 2017
2017թ
Նկար 1.
Կովկասյան մրտավարդի թուփ
թ.
Մարգահովիտի տարածքում, որտեղ գտնվում են Մարգահովիտ,
Մարգահովիտ Լերմոնտովո, Ֆիալետովո գյուղերը, հսկայական տարածքներ անտառազուրկ են: Հյուսիսային թեքությունները կիսով չափ զբաղեցված են անտառով: Հարավային թեքությունները անտառազուրկ են, միայն տեղ-տեղ հանդիպում են մարդածին ծագման
մնացորդային կաղնուտներ: Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ նախկինում դրանք պատված են եղել անտառկազմող բազմաթիվ տեսակներով:
տեսակներով Փամբակի կանյոնի վրա մարդածին ճնշումը բավականին երկարատև է եղել, որն էլ
պատճառ է դարձել բնական համակարգերի տրանսֆորմացիայի:
տրանսֆորմացիայի Վերջինիս
բնույթը և ինտենսիվությունն անուղղակի կախված են եղել մարդու մշակույթի
զարգացման աստիճանից: Քաղաքակրթության վերաճին զուգընթաց մարդու կողմից մարդու շահագործումը ձևափոխվել է մարդու կողմից բնության շահագործման: Ոչ կլիմայական պայմանները, ոչ էլ հողային պայմանները չեն կարող խոչընդոտել անտառի գոյատևմանը, որը ենթարկվել է մարդու կողմից ոչնչացման:
Դարերի ընթացքում անտառը սիստեմատիկաբար հատվել է բնակչության կողմից զբաղեցրած տարածքի ընդարձակմանը զուգընթաց, մանավանդ երբ տարածքն ազատվել է գյուղատնտեսական գործունեության համար:
համար Անտառային
տարածքները մաքրվել են այնքան, որքան այդ հողերը նպատակահարմար և հասանելի են եղել արդյունաբերական և տնտեսական տեսանկյունից:
տեսանկյունից Հենվելով
պատմական քարտեզների վրա՝ կարելի է ենթադրել, որ վերջին 250 տարվա ընթացքում անտառի զբաղեցրած մակերեսը կրկնակի կրճատվել է [8, 22-37; 6, 242249]:
Տեսակի տարածման արեալի կրճատումը տանում է դեպի ռելիկտային
արեալի սահմանների ձևավորում, իսկ տվյալ տեսակը համարվում է ռելիկտ: Ռելիկտները հնագույն ֆլորաների` երրորդական դարաշրջանի պոլտավական,
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հնագույն միջերկրածովային և տուրգայական բուսականության մնացորդներ են
[Ժ.Հ.Վարդանյան, 2005թ.]: Երրոդական ժամանակներից մեզ հասած ռելիկտային
տեսակներից Հայաստանում հանդիպում են 29 ցեղի 31 տեսակներ, որոնք աճում
են որոշակի ապաստարաններում (ռեֆիգիում): Այդ տեսակներն աճում են հիմնականում երրորդական ռելիկտային ֆլորայի որոշակի օջախներում՝ հյուսիսարևելյան շրջաններում: Դրանց մեջ հանդիպում են ինչպես կոլխիդյան, այնպես
էլ հիրկանյան տարրեր [Վարդանյան Ժ., 2005թ.]: Կոլխիդային տարրերից է կովկասյան մրտավարդը՝ Rhododendron caucasicum L.:
Հյուսիսային Հայաստանում մրտավարդի մացառները հանդիպում են մինչև
3000մ.բ. վրա [А.К. Магакян, 1953, А. Абраамян, 1958] և զբաղեցնում են շուրջ
10000հա տարածք: Հյուսիսային Հայաստանում կովկասյան մրտավարդը հանդիպում է հյուսիսային դիրքադրության լանջերի վրա, կիրճերում՝ 2000-2700մ.ծ.մ.բ
վրա՝ առանձին ոչ մեծ հետքերով և եզակի թփերով: Ըստ Մաղաքյանի [А.К.
Магакян, 1953]՝ Հյուսիսային Հայաստանում մրտավարդը գրեթե չի հասնում անտառի վերին սահմանին, դրանք մեկուսացված են անտառի վերին գոտուց մարգագետնային ասսոցիացիայով: Սակայն պետք է նշել, որ Մարգահովիտ և Ֆիոլետովո գյուղերի արանքում մրտավարդի մացառները ոչ միայն հասնում են անտառի վերին գոտուն, այլ առանձին տեղերում մտնում են անտառային գոտի՝
առաջացնելով թփային սինուզիաներ կեչուտներում: Պետք է ենթադրել
(А. Абраамян, 1958), որ անցյալում Հայաստանում մրտավարդի ցանքերը զբաղեցրել են ընդարձակ արեալ: Կովկասյան մրտավարդի տարածման արեալի հետազոտությունը ներկայումս էլ գտնվում է գիտնականների ուշադրության կենտրոնում [7, 117-119 ]:
Մեր ուսումնասիրությունների ընթացքում այդ նույն տարածքում մենք հանդիպել ենք մրտավարդի բուսուտների ծովի մակարդակից 2600մ բարձրության
վրա: Կարելի է ենթադրել, որ այն տարածքներում, որտեղ մարդածին ճնշումը
թույլ է, մրտավարդը իր համար բարենպաստ էկոլոգիական պայմաններում զբաղեցնում է նոր տարածքներ՝ բարձրանալով դեպի վեր և մխրճվելով ալպիական
գոտու մեջ: Ուստի անհրաժեշտ է Մրտավարդի արգելավայրի սահմանների
ճշգրտումը (Նկ.2).
Ըստ վերջին գույքագրման տվյալների [4, 126-129]՝ նրա զբաղեցրած տարածությունը Հայաստանում կազմում է մոտ 2000 հա:
Ենթալպյան բուսականությունը լեռնային շրջաններում զբաղեցնում է հատուկ գոտի, որի տարածման բարձրությունը պայմանավորված է տեղանքի աշխարհագրական դիրքից: Այստեղ անտառային գոտուն բնորոշ են յուրահատուկ
բուսական տիպեր, որոնք, կախված լեռնաշխարհից, միմյանցից տարբերվում են:
Դրանք տարածվում են անտառների և ալպիական գոտու անցման հատվածում,
որտեղ առկա են մարգագետնային, մարգագետնատափաստանային տիպի ֆորմացիաներ, լեռնավարդի թփուտներ, որոնք այս գոտում առաջացնում են անտառմարգագետնային, անտառ-բարձրախոտային, անտառ-լեռնավարդ համակեցություններ:
Մեր ուսումնասիրություններից գալիս ենք եզրակացության, որ
• Կովկասյան մրտավարդը Մարգահովիտի անտառների մերձալպյան գո– 48 –

տում զբաղեցնում է նոր տարածքներ՝ ընդարձակելով իր տարածման սահմանները այն վայրերում, որտեղ մարդածին ճնշումը նվազում է:
• Անհրաժեշտ է կատարել գույքագրման
ագրման աշխատանքներ Մարգահովիտի
մրտավարդենիների
վարդենիների պուրակի սահմանները ճշգրտելու նպատակով:

Նկար 2. Մրտավարդենու արգելավայրի ենթադրյալ սահմանների
նախնական տեսքը [4, էջ133]:
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Задачи охраны рододендрона кавказского
Rhododendron caucasucum L. субальпийского пояса Гугаркского района
над верхней границей леса Маргаовита
Мхитарян Асмик
РЕЗЮМЕ

Ключевые слова: рододендрон, кавказский, заросли, реликтовый вид,
сохранение биоразнообразия, субальпийский пояс, редкий вид, ареал
Рододендрон кавказский распространен в субальпийском поясе над верхней
границей леса села Маргаовит. Популяция вида расширяет свои границы в местах,
где давление антропогенного фактора незначительнo. Необходимо провести инвентаризацию для уточнения границ аллеи рододендрона кавказского. Аллея рододендрона окрестностей Маргаовита Лорийской области является единственной особо
охраняемой территорией, где под охрану взят вид Rhododendron caucasucum L.

The Task of Protecting the Rhododendron of
the Caucasian Rhododendron Caucasucum of the Subalpine Belt of
the Gugark Region over the Upper Boundary of the Margaovite Forest
khitaryan
Hasmik
Mkh
itaryan Ha
smik
SUMMARY

Key words: Caucasian Rhododendron, vegetable, relict type, biodiversity
preservation, subalpine-belted, rare species, areal
The Caucasian Rhododendron is distributed in the subalpine belt over the upper
boundary of the forest of the village of Margaovit. The species population expands its
boundaries in places where the pressure of the anthropogenic factor is negligible. It is
necessary to make an inventory to clarify the boundaries of the alley of the
Rhododendron Caucasian. The rhododendron alley of the surroundings of the
Margaovite of the Lori region is the only specially protected terror, where the species
Rhododendron Caucasian is taken under protection.
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Բույսերի ձևաբանական փոփոխությունները
որպես կենսաինդիկացիայի դրսևորում Ծնեբեկ դեղատու
Asparagus officinalis L. բույսի մոտ
Վարդանյան Զարուհի
Զալինյան Սերգեյ
Հանգուցային բառեր. կենսաինդիկացիա, մուտացիա, ուրբանիզացված
տարածք, կանաչապատում, քլորոֆիլ, օպտիկական խտություն
Ժամանակակից բուսաբանության ուղղություններից է արդյունաբերական
բուսաբանությունը, որի ուսումնասիրության առարկան բույսերի աճման ու զարգացման առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունն է տեխնածին աղտոտման պայմաններում: Բույսերի վարքագծի ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս կատարելու քաղաքների, վարչական տարածքների կանաչ տնկարկների և
անտառների վերականգնման ու ռացիոնալ օգտագործման գիտական հետազոտություն, կատարել ուրբանիզացված տարածքների կանաչապատման համար
ծառաթփային բուսատեսակների և մշակության համար վայրի ուտելի բույսերի
տեսակային կազմի տեսակային կազմի ճիշտ ընտրություն: Բույսերի օրգաններում տեղի ունեցող ձևաբանական փոփոխությունները ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն կապվում են շրջակա միջավայրի հետ և դիտվում են որպես տվյալ տարածքի համար կենսաինդիկացիայի դրսևորում:
Նյութը և մեթոդը
Ծնեբեկը (Asparagus) պատկանում է շուշանազգիների ընտանիքի բազմամյա
թփերի կամ լիանանման բույսերի ցեղին: Ունի բազմամյա, խիստ ճյուղավորված
կիսաթփեր ու լիաններ։ Ծնեբեկը բազմացողուն, խիստ ճյուղավորվող կոճղարմատավոր բույս է։ Հայաստանում հայտնի է 7 վայրի տեսակ, որոնք տարածված են
գրեթե բոլոր շրջաններում։ Ցողունի բարձրությունը 120-150 սմ է։ Կանաչ ընձյուղները պատված են թեփուկանման տերևներով։ Ծաղիկները պոլիգամ են, մանր,
բաց կանաչավուն, երբեմն՝ դեղնավուն։ Ծաղկում է մայիսի վերջերից մինչև հուլիս։ Պտուղը գնդաձև, եռաբուն հատապտուղ է, սերմերը՝ սև, փայլուն։ Բոլոր տեսակների ընձյուղներն օգտագործվում են սննդի մեջ (խաշած, տապակած, պահածոյացրած)։
Բույսի արմատները պարունակում են ասպարագին, արգինին, խելիդոնաթթու, ստերոիդ սապոնին, ճարպայուղ, եթերայուղ, խոլին, մինչև 41% շաքար,
ընձյուղներում՝ 1,6-1,7% սպիրտներ (ասպարագին, թիրոզին, լիզին), արսենի հետքեր, շաքար, սաթաթթու, խելիդոնաթթու, գլիկոզիդ կոնիֆերին, ալկալոիդների
հետքեր, վանիլին, կումարին, միկրոտարրերից՝ K, Na, Ca, Mg, P և
Fe, վիտամիններից՝ B1, B2, PP, C, կարոտին։ Սերմերը պարունակում են վանիլի
հոտ ունեցող մինչև 16% ճարպայուղ [1, 2, 352; 3, 364]։
Պարունակում են վիտամիններ, սպիտակուցներ, ածխաջրեր, հանքային
աղեր, բուրավետ ու կենսաբանական ակտիվ նյութեր և այլն։ Դեղատու ծնեբեկի
արմատները և մատղաշ ընձյուղները օգտագործվում են որպես դեղամիջոց։
Պատրաստուկներն օգտագործում են որպես միզամուղ։ Հասուն պտուղները պա– 51 –

րունակում են շաքարներ, խնձորաթթու, կարոտին (A-նախավիտամին
նախավիտամին), իսկ սերմերը՝ ճարպեր։ Օգտագործվում է թարմ և վերամշակված (չիր, կոմպոտ,
կոմպոտ մուրաբա,
հյութ, ջեմ, պովիդլո և այլն)։ Ունի համային, սննդային և բուժիչ հատկանիշներ։
Մշակովի սորտերի մեծ մասի կորիզի միջուկը քաղցր է։ Հայաստանի պայմաններում պտուղները հասունանում են հունիսի 15-ից օգոստոսի 20-ը
ը [1]։
Հայտնի է ծնեբեկի 300 տեսակ: Հայաստանում առավելապես հայտնի են 3
տեսակներ՝ ծնեբեկ օղակավոր A. verticillatus, ծնեբեկ դեղատու A. officinalis,
ծնեբեկ պարսկական A. persicus (Նկ. 1)։

Ծնեբեկ դեղատու –
Asparagus officinalis L

Ծնեբեկ օղակավոր –
Asparagus verticillatus L

Ծնեբեկ պարսկական – Asparagus persicus L
Նկար 1. Հայաստանում տարածված ծնեբեկի 3 տեսակները
Հայաստանում տարածված է Արարատի, Արմավիրի, Կոտայքի, ԱրագաԱրա
ծոտնի, Վայոց Ձորի, քիչ տարածվածությամբ՝ Սյունիքի, Լոռու, Տավուշի և այլ
մարզերում:
զերում: Աճում է անտառներում, կիսաանապատներում, քարքարոտ լանջելան
րին, ժայռաճեղքերում՝ ծովի մակերևույթից 800-2500 մ բարձրությունների վրա:
Որպես մշակաբույս՝ Հայաստանում մշակվում է Արմավիրի, Արարատի և ՏավուՏա
շի մարզերում: Ծնեբեկը Հայաստանում մշակվող հիմնական և առաջատար
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պտղատու տեսակն է։ Հայաստանում մշակվում է ծնեբեկի 50 սորտ: Առավել տարածված են Նախիջևանի կարմիր, Երևանի, Սաթենի, Խոսրովենի,
Խոսրովենի Կանաչենի,
Դեղնանուշ, Կարմրենի, Օրդուբադի, Համբան, Ղևոնդի սորտերը։ Հայ ընտրասերումնաբանները (Մ. Սանահյան, է. Մորիկյան) ստեղծել են Արագածի,
Արագածի Արարատի,
Նաիրիի, Վասպուրականի, Օշականի, Ոսկի, Մասիս, Վաղահաս վարդագույն նոր
սորտերը։
Մեր կողմից կատարվել է Ծնեբեկ դեղատու բույսի տերևներում քլորոֆիլի
պարունակության որոշում ֆոտոկալորիմետրիկ ուսումասիրության միջոցով:
Արդյունքները
Մեր ուսումնասիրությունները կատարել ենք Վանաձոր քաղաքի տնամերձ
այգիներում,
գիներում, որտեղ աճում է ծնեբեկ: Վանաձոր քաղաքի տնամերձ այգում մենք
հայտնաբերել ենք ծնեբեկի մուտանտ ձև (Նկ. 2):

Նկար 2. Ծնեբեկի մուտանտ և նորմալ ձևերի ցողունները
Ծնեբեկի մուտանտ բույսի տերևները մկրատի օգնությամբ մանր կտրատվել
են, լցվել հախճապակյա թասի մեջ, վրան ավելացվել է մի փոքր մաքուր ավազ
լավ տրորելու համար և կալցիումի կարբոնատ (CaCO3): Կտրատված կանաչ
զանգվածը լավ տրորվել է մինչև շիլայանման զանգվածի
անգվածի ստացումը, այնուհետև
ավելացվել
լացվել է ացետոն ու շարունակվել տրորումը մինչև մուգ կանաչ գույնի ստաստա
ցումը, այնուհետև ֆիլտրի թղթով ֆիլտրվել է:
Ստացված լուծույթը 30 րոպե պահվել է մութ պայմանում,
պայմանում ապա որոշվել է
լուծույթի օպտիկական խտությունը ֆոտոէլեկտրոկալորիմետր AEAE-30F
30F-ի միջոցով
(նկ. 3):
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AE--30F
Նկար 3. Ֆոտոէլեկտրոկալորիմետր AE
Փորձի արդյունքում ստացված տվյալները ներկայացված
ներկայացվ
են թիվ 1
գծապատկերում [գծապատկեր 1]:

Գծապատկեր 1. Ծնեբեկի տերևների հյուսվածքներում քլորոֆիլի օօպտիկական
պտիկական
խտության փոփոխությունը՝ կախված ալիքի երկարությունից
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Թիվ 1 գծապատկերի տվյալներից երևում է, որ ալիքի երկարության մեծացմանը զուգընթաց քլորոֆիլի օպտիկական խտությունը նվազում է: Այսինքն՝ կարելի է եզրակացնել, որ ծնեբեկի մոտ ալիքի երկարության և տերևի մեզոֆիլի
հյուսվածքներում քլորոֆիլի օպտիկական խտության ցուցանիշների միջև գոյություն ունի հակադարձ համեմատական կախվածություն:
Այնուհետև մուտանտ բույսի տերևներում քլորոֆիլի պարունակությունը
հաշվարկվել է հետևյալ բանաձևերով.
Ca=12,7 x E660 – 2,69 x E530
Ca=12.7x697 – 2.69x1330Ca=5. 2գ/լ
Cb=22,9 x E530 – 4,68 x E660
Cb=22.9x1330 – 4.68x697Cb=27.19գ/լ
Ca և Cb - «ա» և «բ» քլորոֆիլի պարունակությունն է, 1մգ/լ, E660-քլորոֆիլ «ա»-ի
օպտիկական խտությունն է 660 նմ երկարության ալիքի տակ, E530-քլորոֆիլ «բ» -ի
օպտիկական խտությունն է 530 նմ երկարության ալիքի տակ:
Ստուգիչ բույսի տերևներում քլորոֆիլի պարունակությունը հաշվարկվել է
հետևյալ բանաձևերով.
Ca=12,7 x E660 – 2,69 x E530
Ca=12.7x315 – 2.69x542Ca=2.5գ/լ
Cb=22,9 x E530 – 4,68 x E660
Cb=22.9x542 – 4.68x315Cb=10.93գ/լ
Այս տվյալներից կարելի է եզրակացնել, որ մուտացված ծնեբեկի բույսի
տերևներում b քլորոֆիլի քանակությունը 5.2 անգամ գերազանցում է a քլորոֆիլի
քանակությանը:
Այսպիսով, մեր կողմից կատարված ուսումնասիրությունները թույլ են տալիս եզրակացնել, որ բույսը կարող է լինել շրջապատող միջավայրի աղտոտման
կենսաինդիկատոր: Ծնեբեկի մուտանտ ձևի մոտ տերևների մեզոֆիլի հյուսվածքներում քլորոֆիլի օպտիկական խտությունը 530նմ ալիքի երկարության դեպքում
1.7 անգամ մեծ է 620նմ ալիքի երկարության դեպքում քլորոֆիլի օպտիկական
խտությունից, 1.9 անգամ մեծ է 660նմ ալիքի երկարության դեպքում: Ծնեբեկի
ստուգիչ բույսի մոտ տերևների մեզոֆիլի հյուսվածքներում քլորոֆիլի օպտիկական խտությունը 530նմ ալիքի երկարության դեպքում 1.36 անգամ մեծ է 620նմ
ալիքի երկարության դեպքում քլորոֆիլի օպտիկական խտությունից, 1.72 անգամ
մեծ է 660նմ ալիքի երկարության դեպքում:
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Морфологические изменения растений как проявление
биоиндикации у спаржи лекарственной

Asparagus officinalis L.
Варданян Заруи
Залинян Сергей
РЕЗЮМЕ

Ключевые слова: биоиндикация, мутация, урбанизированная территория,
озеленение, хлорофилл, оптическая плотность
В Армении встречается три вида спаржи: A. Verticillatus L, A. Officinalis L,
A.persicus L. У мутантного вида спаржи в тканях мезофилла листа количество хлорофилла “а” в 2.08 раза превышает количество хлорофилла в мезофилле листа
растений в контроле, а количество хлорофилла “b” в 2.48 раза. Таким образом,
растение может стать биоиндикатором загрязнения окружающей среды.

Morphological Changes
Changes in Plants as a Manifestation
of Bioindication in Asparagus Officinalis
Officinalis

Asparagus Officinalis
Officinalis L.
Vardanyan Zaruhi
Zalinyan Sergey
SUMMARY

Key words: bioindication, mutation, urbanized territory, landscaping, chlorophyll,
optical density
In Armenia, there are three types of asparagus: A. verticillatus L, A. officinalis L,
A.persicus L. In the mutant species of asparagus in the tissues of the mesophyll leaf, the
amount of chlorophyll "a" is 2.08 times the amount of chlorophyll in the mesophyll of
plant leaf in the control, and the amount of chlorophyll "b" is 2.48 times.
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Sambucus nigra L. տեսակի ջրային ռեժիմի
առանձնահատկությունները Գուգարքի տարածաշրջանում
Վարդանյան Զարուհի
Հովհաննիսյան Անի
բառեր.. սև թանթրվենի, ծաղկման փուլ, կոկոնակալման փուլ,
Հանգուցային բառեր
տրանսպիրացիայի ինտենսիվություն, էկոլոգիական պայման, ջրի ընդհանուր ձև:
20-րդ դարի վերջին, կապված էներգետիկ ճգնաժամի հետ, Հայաստանում,
մասնավորապես՝ Լոռու մարզում, լայն թափ ստացան ապօրինի անտառահատումները, որոնց պատճառով տնտեսապես օգտակար հիմնական անտառ կազմող տեսակներին փոխարինելու եկան պակաս արժեքավոր ձևեր, որոնք, լինելով
անպահանջկոտ, արագորեն զբաղեցնում են հատատեղերը: Այդպիսի բուսատեսակներից է սև թանթրվենին (Sambucus nigra): Լոռու մարզի տարածքում դեռևս
քիչ ուսումնասիրություններ են կատարվել սև թանթրվենու բույսի կենսաէկոլոգիական առանձնահատկությունների ուսումնասիրման ուղղությամբ [1, 82-88]:
Ուստի առաջադրված թեման արդիական է և ունի կարևոր գիտական ու գործնական նշանակություն:
Բույսերի ջրային ռեժիմը արագորեն արձագանքում է էկոլոգիական պայմանների փոփոխություններին: Ուստի էկոլոգիական պայմանների ազդեցության
տակ բույսերի նյութափոխանակության ընթացքում տեղի ունեցող տեղաշարժը և
ձևաբանական փոփոխությունները սերտորեն կապված են ջրային ռեժիմի հետ ու
արտահայտում են նրանց ֆիզիոլոգիական վիճակը [2, 27-30]: Դա նշանակում է,
որ միկրոկլիմայական տարբեր պայմաններում աճող թանթրվենու կենսագործունեության պրոցեսների բնականոն ընթացքի համար վճռական դերը պատկանում
է նրանց ջրային ռեժիմին:
Ելնելով դրանից՝ մեր կողմից առաջին անգամ սև թանթրվենու ջրային ռեժիմի առանձնահատկությունների ուսումնասիրության աշխատանքներ են կատարվել Գուգարքի հողա-կլիմայական պայմաններում: Ուսումնասիրվել է ջրի տարբեր ձևերի՝ ընդհանուր, կապված և ազատ, քանակը (% թաց կշռին) բույսի կոկոնակալման և ծաղկման փուլում աճելատեղի տարբեր պայմաններում՝ անտառի
վերին եզրին, գոգավոր մասում, հատված անտառահանդակում: Համաձայն ընդունված տեսակետի՝ ազատ ջրի պարունակությունը պայմանավորում է ֆիզիոլոգիական պրոցեսների ինտենսիվությունը, իսկ կապված ձևինը՝ բույսերի
դիմացկունությունն անբարենպաստ պայմաններին [4, 2-87]:
Ելնելով այդ տեսակետից՝ կարելի է սպասել, որ տարբեր էկոլոգիական
պայմաններ կարող են իրենց կնիքը դնել թանթրվենու տերևներում ազատ և
կապված ջրի պարունակության վրա: Փորձերը կատարել ենք երթուղային,
կիսաստացիոնար և ստացիոնար եղանակներով (ծովի մակերևույթից 2000-2600մ
բարձրություն):
Ուսումնասիրությունների արդյունքները բերված են աղյուսակ 1-ում:
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քաշից))
Աղյուսակ 1. Ջրի տարբեր ձևերի պարունակությունը (% թաց քաշից
տերևներում՝՝ կախված աճելատեղերի պայմաններից
թանթրվենու տերևներում
(2015թ
Գուգարք))
(2015
թ., Գուգարք
Տեսակ

Սև
թանթրվե-թանթրվե
նի

Կոկոնակալում
անտառի
լանջի
հատված
վերին
գոգաանտաեզրին
վոր մաս
ռահանդակ
ընդհանուր
83.5

86.7
ազատ
52.4
56.8
կապված ջուր
36.3
33.2

80.3

անտառի
վերին
եզրին
ջուր

Ծաղկում
լանջի
հատված
գոգաանտավոր
ռահանմաս
դակ
83.4

75.7

48.4

81.2
ջուր
47.8

49.9

43.5

35.5

38.9

38.2

36.2

Աղյուսակ 1-ից երևում է, որ ուսումնասիրվող թանթրվենու կոկոնակալման
փուլում ընդհանուր ջրի պարունակությունը տերևներում ամենացածրն է եղել
հատված անտառահանդակում՝ 80,3%, իսկ ծաղկման փուլում՝ 75,7%: Ազատ ջրի
պարունակությունը տերևներում կոկոնակալման ու ծաղկման փուլերում
գերակշռել է լանջի գոգավոր մասում՝ կազմելով 56.8% և 49.9%: Կապված ջրի
քանակությունը տերևներում կոկոնակալման ու ծաղկման փուլերում գերակշռել
է անտառի վերին եզրում՝ կազմելով 36.3% և 38.9%:
Ուսումնասիրությունների արդյունքներից պարզվել է՝ թանթրվենու բույսի
տերևների ջրապաշարը տատանվում է՝ կախված աճելատեղերի միկրոէկոլոգիական պայմաններից: Որքան բարձր է եղել հողի խոնավությունը, այնքան բարձր է
արտահայտվել ջրի պարունակությունը տերևներում և հակառակը: Այդ առումով
տերևներում ընդհանուր ջրի քանակը գերակշռել է լանջի գոգավոր մասում, իսկ
ամենացածր քանակը գրանցվել է հատված անտառահանդակում:
Այդ օրինաչափությունը պահպանվել է նաև սև թանթրվենու բույսի ծաղկման փուլում, որը ևս հաստատում է հողի ջրապաշարի նշանակությունը տերևների ջրապահովության համար: Այս արդյունքները համընկնում են այլ ուսումնասիրությունների արդյունքների հետ [3, 26-33; 5, 5-86]:
Կարելի է ենթադրել, որ փորձերում օգտագործված տարբեր աճելատեղերում թանթրվենու արմատային համակարգի հզորությունը կարող է տարբեր լինել
և ազդել նրա ընդհանուր ջրապաշարի վրա: Այլ աշխատանքներով պարզված է,
որ հողում ջրի բավարար քանակության դեպքում ասիմիլյատներն արագորեն հոսում են դեպի արմատներն ու արագացնում նրանց աճը:
Մեր ուսումնասիրության արդյունքներից պարզվել է, որ ազատ ջրի ամենաբարձր պարունակությունը հատուկ է լանջի գոգավոր մասում աճած բույսերի
տերևներին, որոնցում կոկոնակալման փուլում անտառի վերին եզրում և հատված
տարածքում աճածների համեմատությամբ ավելի շատ ազատ ջուր է պարունակվել: Նույն օրինաչափությունը պահպանվել է նաև բույսերի ծաղկման փուլում:
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Բազմաթիվ ուսումնասիրությունների տվյալները հաստատում են, որ բույսերի տերևներում կապված ջրի պարունակությունը կախված է օսմոտիկորեն և
կոլլոիդների կլանած ջրի քանակից, որին մասնակցում են ածխաջրերը, ամինաթթուները, սպիտակուցները և այլն [8, 3-22]: Թանթվենու ջրային ռեժիմի ուսումնասիրության ընթացքում տերևներին զուգահեռ ուշադրություն է դարձվել նաև
ցողուններում առկա ընդհանուր ջրի պարունակության վրա: Վերջինս ավելի մեծ
տեղեկություններ է տալիս նրանց ջրափոխանակության մասին [3, 26-33]:
Այդ ցուցանիշն ուսումնասիրվել է նաև մեր կողմից, որի շնորհիվ պարզվել է,
որ որոշակի կապ գոյություն ունի աճելավայրի պայմանների և թանթվենու ցողուններում ջրի պարունակության միջև (աղ. 2):

Տեսակը
Sambucus
nigra

Աղյուսակ 2
Ընդհանուր ջրի պարունակությունը թանթրվենու ցողուններում
քաշից)`
(% թաց քաշից
)` կախված նրա աճելատեղերի պայմաններից
Կոկոնակալում
Ծաղկում
անտառի
վերին
եզր

լանջի
գոգավոր
մաս

հատված
անտառահանդակ

անտառի
վերին
եզր

լանջի
գոգավոր
մաս

հատված
անտառահանդակ

84.8

87.3

81.5

81.7

84.9

75.3

Ըստ այդմ՝ կոկոնակալման փուլում Sambucus nigra տեսակի դեպքում ջրի
պարունակությունը ցողուններում ամենից բարձրն է լանջի գոգավոր մասում՝
87.3%, ամենից փոքրը՝ հատված անտառահանդակում՝ 81.5%: Ծաղկման փուլում
ամենից մեծն է լանջի գոգավոր մասում` 84.9%, ամենից փոքրը՝ հատված անտառահանդակում՝ 75.3%:
Այսպիսով՝ Sambucus nigra տեսակի մոտ ծաղկման փուլում կոկոնակալման
փուլի համեմատ ջրի պարունակությունը ցողուններում փոքր է 1.02 անգամ՝ լանջի գոգավոր մասում, 1.15 անգամ փոքր է հատված անտառահանդակում և 1.03
անգամ փոքր է անտառի վերին եզրին:
Աղյուսակ 2-ից երևում է, որ կոկոնակալման և ծաղկման փուլերում ցողունների ջրապաշարը ամենաբարձրն է հողի ավելի բարձր խոնավությամբ օժտված
լանջի գոգավոր մասում, միջին՝ անտառի վերին եզրում և ամենացածրը՝ հատված
անտառահանդակում, որն աչքի է ընկնում խոնավության համեմատաբար նվազ
քանակով: Հարցին տեսականորեն մոտենալիս կարելի է հիշել այն հանգամանքը,
որ հող-բույս-մթնոլորտ համակարգում բույսերի ջրային ռեժիմը գնահատելու համար թերմոդինամիկական ցուցանիշներից ամենահարմարը ջրի պոտենցիալն է
[3, 26-33; 2, 27-30]: Ըստ որում՝ ջրային պոտենցիալի մեծությունը և ուղղվածությունը կախված են աճման պայմաններից: Հողի խոնավությունը պակասելու ընթացքում գոլորշիացնող հյուսվածքների և արմատամերձ միջավայրի խոնավության միջև ջրային պոտենցիալի գրադիենտն աճում է, արմատ-տերև գրադիենտը,
ի տարբերություն հող-արմատի, ձեռք է բերում բացասական արժեք, ու մեծանում
է ջրի շարժմանը ցույց տվող դիմադրությունը [2, 27-30; 3, 26-33]:
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Մեր փորձերում հողի տարբեր խոնավության պայմաններում այդ գործոնները մեծ դեր են խաղացել ցողուններում խոնավության քանակական փոփոխության պրոցեսում:
Սև թանթրվենու բույսի ցողուններում և տերևներում ջրի պարունակության
ցուցանիշների համեմատությունից պարզվում է, որ այն ավելի ցածր է տերևներում:
Հողի ցածր խոնավության պայմաններում ցողունի և տերևների ջրի պարունակության փոքր տարբերությունը խոսում է բույսերի ավելի կայուն ջրապաշարի
և ֆիզիոլոգիական վիճակի հարաբերական կայունության օգտին. այսպիսի
հետևության կարելի է գալ նաև այլ հեղինակների աշխատանքների հիման վրա
[5, 5-86]:
Ստացված տվյալները թույլ են տալիս եզրակացնել, որ որքան ցածր է աճելատեղի խոնավությունը, այնքան սև թանթրվենու բույսի ցողունում և տերևներում
ջրի պարունակության տարբերությունը փոքրանում է: Վեգետացիայի համեմատաբար վաղ փուլում (կոկոնակալում) այդ տարբերությունն ընդհանրապես ավելի մեծ է, քան համեմատաբար ուշ շրջանում (ծաղկում):
Բույսերի ջրային ռեժիմը բնութագրող կարևոր ցուցանիշներից մեկը տրանսպիրացիայի ինտենսիվությունն է, որի մեծությունը գաղափար է տալիս էկոլոգիական պայմանների ազդեցության տակ բույսերի կողմից ջրի ծախսի մասին:
Ուսումնասիրել ենք տրանսպիրացիայի ինտենսիվությունը թանթրվենու
բույսերում՝ կախված աճելատեղերի էկոլոգիական պայմաններից (աղ. 3):

Աղյուսակ 3. Թանթրվենու տրանսպիրացիայի ինտենսիվությունը
մգ//գ ժամ
ժամ))՝ կախված նրա աճելատեղերի միկրոէկոլոգիական պայմաններից
(մգ
Տրանսպիրացիայի
Ջրի կորուստ
Տերևի
ինտենսիվություն
Վայր
զանգված
կոկոնակալում ծաղկում կոկոնակալում ծաղկում
Անտառի
վերին եզր
Լանջի
գոգավոր
մաս
Հատված
անտառահանդակ

65

3

7

92.3

215.3

65

2

8

61.5

246.1

65

4

5

123.07

153.8

Կոկոնակալման փուլում տրանսպիրացիայի բարձր ինտենսիվությամբ
օժտված են եղել հատված անտառահանդակում, ցածրով՝ լանջի գոգավոր մասում
աճած բույսերը, իսկ անտառի վերին եզրում աճածներն ունեցել են ջրի գոլորշացման միջին ունակություն:
Ծաղկման փուլում պատկերը փոխվել է. այդ շրջանում տրանսպիրացիայի
առավել ունակություն են ցուցաբերել լանջի գոգավոր մասում աճող բույսերը, իսկ
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հատված անտառատարածքում աճողները այդ ցուցանիշով գրավել են վերջին
տեղը:
Այսպիսով՝ Sambucus nigra տեսակի մոտ ծաղկման փուլում կոկոնակալման
փուլի համեմատ տրանսպիրացիայի ինտենսիվությունը մեծ է 2.3 անգամ՝ անտառի վերին եզրում, 4 անգամ՝ լանջի գոգավոր մասում, 1.2 անգամ՝ հատված անտառահանդակում:
Մեր կողմից կատարված ուսումնասիրությունների հիման վրա եզրակացնում ենք, որ Sambucus nigra տեսակը Լոռու մարզի Գուգարքի տարածաշրջանում
արագ զբաղեցնում է հատատեղերը: Որքան ցածր է աճելատեղի խոնավությունը,
այնքան սև թանթրվենու բույսի ցողունում և տերևներում ջրի պարունակության
տարբերությունը փոքրանում է: Վեգետացիայի համեմատաբար վաղ փուլում (կոկոնակալում) այդ տարբերությունն ընդհանրապես ավելի մեծ է, քան համեմատաբար ուշ շրջանում (ծաղկում): Կոկոնակալման փուլում տրանսպիրացիայի
բարձր ինտենսիվությամբ օժտված են եղել հատված անտառահանդակում,
ցածրով՝ լանջի գոգավոր մասում աճած բույսերը, իսկ անտառի վերին եզրում
աճածներն ունեցել են ջրի գոլորշացման միջին ունակություն: Ծաղկման փուլում
տրանսպիրացիայի առավել ունակություն են ցուցաբերել լանջի գոգավոր մասում
աճող թանթրվենիները, իսկ հատված անտառատարածքում աճողների մոտ այդ
ցուցանիշը նվազել է:
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Особенности водного режима вида черной бузины
Sambucus nigra L. в районе Гугарк
Варданян Заруи
Оганнисян Ани
РЕЗЮМЕ

Ключевые слова: черная бузина, стадия цветения, стадия бутонизации,
интенсивность транспирации, экологические условия, общая форма воды
Лесные вырубки Гугаркского района быстро восполняются видом Sambucus
nigra L., который нетребователен к условиям прорастания. Результаты исследований показываят, что чем ниже влажность среды прорастания, тем разница содержания воды в стебле и листьях становится меньше.

The Peculiarities
Peculiarities of Sambucus Nigra L’s
Water
Water Regime in Gugark
Gugark Region

Vardanyan Zaruhi
Hovhannisyan Ani
SUMMARY

Key word: Sambucus nigra, blooming period, budding stage, transpiration
intensity, the ecological factors, general type of water
In Gugark region of Lori province, the beforested areas are rapidly filled up with
the type of plant called Sambucus nigra, which is less demanding of its surroundings
conditions. The studies have shown that the lower the humidity of the growing
environment is, the less the difference between the water amount in stems and leaves of
the black elder is.
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ՀՀ աշխատանքի շուկայի և կրթական ծառայությունների
շուկայի փոխադարձ կապի վիճակագրական
վերլուծությունը
Հարությունյան Վիկտորյա
Հարությունյան Ասյա
Հանգուցային բառեր. կրթական բարեփոխումներ, կառավարում, հատվածավորում, շուկա, մրցակցություն, մեթոդ, հետազոտություն
Հայաստանի Հանրապետությունը, ունենալով սահմանափակ բնական ռեսուրսներ, կրթությունը դիտարկում է որպես պետության զարգացման հիմնական
և հեռանկարային գործոն: Այդ խնդրի լուծման կարևորագույն օղակը որակյալ
բարձրագույն կրթությունն է, որը ազգային առաջնահերթություններից մեկն է:
Մեր երկրում արդեն մի քանի տասնամյակ բարձրագույն կրթություն ստանալու
բարձր պահանջարկը արտահայտում է բարձրագույն կրթության նկատմամբ
բնակչության վերաբերմունքը՝ այն դիտարկելով որպես ապագայում նյութական
բարեկեցութան ապահովման անհրաժեշտ միջոց: Հասարակության համար լրջագույն խնդիրներ են կրթության մատչելիությունը, կրթության որակի համապատասխանությունը աշխատաշուկայի պահանջներին, բնակչության ցածր վճարունակությունը: Աշխատանքի շուկայի և կրթական ծառայությունների շուկայի միջև
գոյություն ունեն որոշակի հակասություններ, որոնց արդյունքում խախտվում է
աշխատանքի շուկայի հավասարակշռությունը՝ առաջացնելով բարձրագույն
կրթությամբ կադրերի ավելցուկ որոշ մասնագիտությունների գծով, պակաս`
մյուսների գծով: «ՀՀ-ում անցումային շրջանին բնորոշ երևույթներն իրենց ազդեցությունն ունեցան նաև կրթական համակարգի վրա` հանգեցնելով աշխատաշուկայի և կրթական համակարգի անհամամասնությունների, ինչն էլ աշխատանքի
շուկայում առաջարկի և պահանջարկի խզվածության հիմնական պատճառներից
մեկն է: Կրթական համակարգը դեռևս գտնվում է բարեփոխումների փուլում, որը
միտված է համահունչ դարձնելու տնտեսության, աշխատաշուկայի և մասնագիտական կրթության նպատակները» [1,39]: Գործարար միջավայրի և կրթական
հաստատությունների շուկաների միջև ևս գոյություն ունեն մի շարք հիմնախնդիրներ: Գործատուների պահանջարկը որոշ մասնագիտությունների գծով չի
համապատասխանում կրթական հաստատության առաջարկին: «Աշխատաշուկայում մասնագիտական կրթություն ստացած աշխատանքի առաջարկ ներկայացնողների և գործատուների միջև ձևավորվում են սկզբունքորեն նոր հարաբերություններ: Գործատուները աշխատողների նկատմամբ իրենց պահանջների
մեջ առանձնացնում են աշխատողների կողմից հասանելի մոտիվացիաները,
խմբում աշխատելու, ոչ ստանդարտ խնդիրները լուծելու և իրենց վրա պատասխանատվություն կրելու ունակությունները: Ամբողջությամբ հասկանալի է գործատուների ձգտումը՝ ունենալու գիտակ և բանիմաց աշխատողներ, բայց այդպիսի աշխատողներն էլ իրենց պահանջներն են ներկայացնում, մասնավորապես՝
նրանք հավակնում են ստանալու ավելի բարձր վարձատրություն, որը կարող է
գործատուի համար շահույթը առավելացնելու խոչընդոտ հանդիսանալ» [1,89]:
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Գիտելիքների ձեռքբերումը, գործնական հմտությունների և կարողությունների
ձևավորումը պահանջում են որոշակի ժամանակ, որի պատճառով կրթական ծառայությունների շուկայի առաջարկը հետ է մնում աշխատանքի շուկայի պահանջարկից: Գործատուների կողմից կադրերի լրացուցիչ ուսուցման գործընթացի
կազմակերպումը կարող է հսկայական ազդեցություն ունենալ աշխատանքի պահանջարկի վրա: «Մեծ մասամբ նույնիսկ բարձրագույն կրթություն ստացածները
լրացուցիչ ուսուցման կարիք են զգում տվյալ աշխատատեղում ընտելանալու ընթացքում: Խոսքը վերաբերում է նրան, որ նույն մասնագիտության շրջանակներում աշխատողը կարող է տարբեր պարտականություններ կատարել զանազան
արտադրություններում և կազմակերպություններում: Օրինակ` կառավարման
մասնագետները կարող են պաշտոնավարել որպես գովազդի կառավարիչ, մատակարարման գծով կառավարիչ և այլն, իսկ այդ տեղայնացումը պահանջում է
տեղում ուսուցման գործընթաց, որը պետք է կազմակերպի գործատուն»[1,89]:
Բուհի շուկայական ակտիվության հիմքը շուկայի հատվածավորումն է: Կրթական ծառայությունների շուկայի հատվածավորումը բուհի կողմից առաջարկվող
կրթական ծառայությունների սպառողների պոտենցիալ խմբերի բացահայտման
գործընթացն է: Կրթական ծառայություններ իրականացնող հաստատությունները
պետք է հստակ որոշեն, թե շուկայի որ հատվածում, ինչ ժամանակահատվածում
և որտեղ կարող են արդյունավետ սպասարկել: Գոյություն ունեն կրթական ծառայությունների համար ընդունելի սպառողների երեք տեսակներ, որոնք ձևավորում են համապատասխան շուկաները` անհատներ, կազմակերպություններ և
կառավարման մարմիններ: Այդ շուկաներից յուրաքանչյուրն ունի իր առանձնահատկությունները և շուկայում թելադրում է իր պահանջները: Կրթական ծառայության ընտրության վերաբերյալ սպառողի որոշում կայացնելու վերջնական
էտապը ըստ ընտրած մասնագիտության աշխատելու հեռանկարի գնահատումն
է, այսինքն՝ ուսումն ավարտելուց հետո որքան է իրական աշխատելու հնարավորությունը, և ինչպես է սպառողը գործնականում օգտագործելու իր ստացած գիտելիքներն ու հմտությունները: Ընտրած մասնագիտությամբ աշխատանքը և հաջողակ կարիերան կրթական ծառայությունների սպառողների մեծամասնության
համար ուսման գլխավոր նպատակն են: Միայն այդ նպատակին հասնելը կերաշխավորի ստանալ բավարարվածություն ստացած կրթական ծառայությունից:
Այսպիսով, կրթական հաստատությունը պարտավոր է սպառողին հնարավորություն տալ գնահատելու ըստ իր մասնագիտության աշխատանքի հեռանկարը
դեռևս սովորելու ընթացքում: Դա հնարավոր է լինում իրականացնել ուսումնական և արտադրական պրակտիկաների ժամանակ: Կրթական ծառայությունների
շուկայի գործունեությունն ուղղված է ինչպես կրթական շուկայի, այնպես էլ աշխատանքի շուկայի պահանջների բավարարմանը: «Աշխատանքի շուկայի ձևավորման վրա Հայաստանում ազդեցություն են գործել այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք են վատթարացող ժողովրդագրական իրավիճակը, պատերազմի, շրջափակման հետևանքով բնակչության միգրացիան, այդ թվում` փախստականների
ներգաղթը և, այնուհետև, Հայաստանից բնակչության արտագաղթը, տնտեսության կառուցվածքային փոփոխությունները և զանգվածային սեփականաշնորհումը, շուկայական պայմաններին համապատասխանող նոր աշխատանքային
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օրենսդրության ընդունման դանդաղ գործընթացը, որի պատճառով հատկապես
մասնավոր հատվածում զբաղվածների իրավական հարաբերությունները կարգավորված չեն` ներառյալ աշխատանքի պաշտպանության, աշխատավարձի և
այլ հարցեր»[2,10]: ՀՀ աշխատանքի շուկայի և կրթական ծառայությունների շուկայի փոխհարաբերությունները 2016թ. դեկտեմբերի դրությամբ ներկայացնենք մի
քանի վիճակագրական ցուցանիշների վերլուծության միջոցով: Ուսումնասիրության համար հիմք են ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի զբաղվածության պետական գործակալության տվյալները:

Աղյուսակ1.
Աղյուսակ
1. Պաշտոնապես գրանցված գործազուրկներն ըստ կրթության, 2016թ.
2016թ.
Ընդամենը

Տղամարդ

Կին

Քաղաք

Գյուղ

մարդ

%

մարդ

%

մարդ

%

մարդ

%

մարդ

%

Ընդ.
16 -19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 44
45 - 54

80492
928
7 188
10962
11378
20487
16449

100
1.2
8.9
13.6
14.1
25.5
20.4

27 404
27 404
309
2 440
3 646
3 597
6 766

100
1.1
8.9
13.3
13.1
24.7
22.8

53088
619
4 748
7 316
7 781
13721
10214

100
1.2
8.9
13.8
14.7
25.8
19.2

50745
624
4 808
7 218
7 184
12367
10046

100
1.2
9.5
14.2
14.2
24.4
19.8

29747
304
2 380
3 744
4 194
8 120
6 403

100
1.0
8.0
12.6
14.1
27.3
21.5

55 >

13100

16.3

6 235

16.1

8 689 16.4

8 498

16.7 4 602

15.5

տարիքի,, 2016
2016թ
Աղյուսակ 2. Պաշտոնապես գրանցված գործազուրկներն ըստ տարիքի
թ.
Ընդամենը
մարդ
Ընդամենը
հետբուհական,
բարձրագույն
թերի բարձրագույն, միջին
մասնագիտական
նախամասնագի
տական (արհեստագործական)
միջնակարգ
ընդհանուր
հիմնական
ընդհանուր
տարրական
ընդհանուր

%

Տղամարդ
մարդ

%

Կին
մարդ

Քաղաք
%

մարդ

Գյուղ

% մարդ

%

80492 100 27404 100 53088 100

50745

100 29747 100

9 716 12.1 2 487

7 991

15.7 1 725

5.8

14344 17.8 2 869 10.5 11475 21.6

11463 22.6 2 881

9.7

4 463

3 452

3.4

5.5 1 733

9.1

6.3

7 229 13.6

2 730

5.1

6.8 1 011

44 769 55.6 16818 61.4 27951 52.7

23868 47.0 20901 70.3

6 184

3 530

265

7.7 2 884 10.5 3 300
0.3

184

0.7

81
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6.2
0.2

36

7.0 2 654
0.1 229

8.9
0.8

Աղյուսակ 1-ում և 2-ում ներկայացված է ՀՀ աշխատանքի շուկայի գործազրկության մակարդակը` ըստ տարիքային խմբերի և բարձրագույն և հետբուհական կրթություն ունեցողների: Ուսումնասիրելով տվյալները՝ կարող ենք նշել, որ
բարձրագույն և հետբուհական կրթություն ունեցողների մեջ առավելագույնս գործազուրկ են 35-44 տարիքային խմբում ընդգրկվածները, բարձրագույն կրթությամբ կանայք գործազուրկների մեջ ավելի մեծ քանակ են կազմում, քան տղամարդիկ, քաղաքային բնակավայրերում բարձրագույն կրթությամբ գործազուրկների քանակը գրեթե 10%-ով ավելի է, քան գյուղական բնակավայրերում: Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում գործազուրկների ընդգծված առկա տարբերությունը աշխատաշուկայի իրավիճակի կարգավորման կարևոր հիմնահարցերից մեկն է:

կրթության,,
Աղյուսակ 3. Առաջին անգամ աշխատանք փնտրողներն ըստ կրթության
2016թ
2016
թ. դեկտեմբեր

Ընդամենը
հետբուհական,
բարձրագույն
թերի բարձրագույն,
միջինմասնագիտական
նախամասնագիտական
(արհեստագործական)
միջնակարգ ընդհանուր
հատուկ ընդհանուր
հիմնական ընդհանուր
տարրական ընդհանուր
որից՝ երիտասարդներ
(16-29 տարեկաններ)

ԸնդաԸնդամենը
մարդ

ԸնդաԸնդամենի
նկատնկատմամբ, %

Կին

ԸնդաԸնդամենի
նկատնկատմամբ %

ՏղաՏղամարդ

ԸնդաԸնդամենի
նկատնկատմամբ %

39 881

100

25 197

100

14 684

100

4 273

10.7

2 942

11.7

1 331

9.1

5 516

13.8

4 095

16.3

1 421

9.7

1 612

4.0

964

3.8

648

4.4

23 916
1 007
3 205
352

60.0
2.5
8.0
0.9

14 689
685
1 693
129

58.3
2.7
6.7
0.5

9 227
322
1 512
223

62.8
2.2
10.3
1.5

16 100

40.4

10 512

41.7

5 588

38.1

Աղյուսակ 3-ում ներկայացված են առաջին անգամ աշխատանք փնտրողները. ըստ կրթության՝ բարձրագույն և հետբուհական կրթություն ունեցողները կազմում են 10,7%, թերի բարձրագույն, միջին մասնագիտական կրթություն ունեցողները՝ 13,8%: Առաջին անգամ աշխատանք փնտրողների մեջ գերակշռում են կանայք, որը գրեթե 25%-ով ավելի է տղամարդկանց թվից: Մտահոգիչ է այն հանգամանքը, որ առաջին անգամ աշխատանք փնտրողների 40.4%-ը 16-29 տարեկան
երիտասարդներն են, 41.7%-ը` կանայք, 38.1%-ը` տղամարդիկ: Երիտասարդնրի
զբաղվածության ապահովման դժվարությունները հիմնականում պայմանավորված են աշխատաշուկայում անմրցունակ մասնագիտություններ ունենալու փաստով: Կարևոր է, թե ինչքան է տևում աշխատանք փնտրելու գործընթացը,
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որովհետև եթե այն ձգվում է, գործազուրկը հուսահատության արդյունքում համալրում է տնտեեսապես ոչ ակտիվ բնակչության թիվը: Աշխատաշուկայում երիտասարդության զբաղվածության ապահովումը կարող է նկատելի ազդեցություն
ունենալ կրթական ծառայությունների շուկայի վրա: Ուսումնասիրելով ՀՀ աշխատանքի շուկայի գործազրկության մակարդակը` ըստ ՀՀ մարզերի և ք.Երևանի՝
կարող ենք նշել, որ գործազրկության ամենաբարձր մակարդակը 2016թ.-ին
գրանցվել է Շիրակի մարզում (18%), Երևանում (16,5%), այնուհետև Լոռու (11.5%)
և Կոտայքի մարզերում (11.1%): ՀՀ մարզերում աշխատուժի առաջարկի և գործազրկության բարձր մակարդակները ևս լուծում պահանջող հիմնախնդիրներ են:

հատվածների
Աղյուսակ 4. Աշխատուժի պահանջարկն ըստ տնտեսության հատվ
ածների և
տեսակների,, 2016
2016թ
տնտեսական գործունեության տեսակների
թ. դեկտեմբեր
Չկրկնվող թափուր
աշխատատեղերի թիվը
ԸնդաԸնդաԸնդամենի
Ընդամենը
նկատնկատմամբ, %

ԲանվոԲանվորական
մասնամասնագիտուգիտությամբ
140
3
1
46
27
1
2
8

Նոր
ստեղծված
աշխաաշխատատեղեր

ԸնդաԸնդամենի
նկատնկատմամբ, %

Ընդամենը, այդ թվում՝
657
100
100
4
Գյուղատնտեսություն
10
1.5
2.1
0
Շինարարություն
14
2.1
0.7
0
Արդյունաբերություն
157
23.9
32.9
2
Առևտուր
255
38.8
19.3
1
Կրթություն
27
4.1
0.7
0
Առողջապահություն
29
4.4
1.4
0
Մշակույթ
14
2.1
5.7
0
Սպասարկման այլ
151
22.9
52
37.1
1
ծառայություններ
Աղյուսակ 4-ում ում ներկայացված է ՀՀ տարբեր ոլորտներում աշխատուժի
պահանջարկը 2016թ., ընդ որում չկրկնվող թափուր աշխատատեղերի թիվը ներկայացված է նաև ըստ բանվորական մասնագիտությունների: Պաշտոնական վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ աշխատանքի շուկայի և կրթական ծառայությունների շուկայի միջև ոչ լիարժեք համագործակցության արդյունքում մեծանում է բարձրագույն կրթություն ունեցող գործազուրկների թիվը, ինչը կարելի էր
նվազեցնել համաձայնեցված գործունեության արդյունքում: Այսպիսով, աշխատանքի շուկայի և կրթական ծառայությունների շուկայի գործունեությունը փոխկապակցված է, այդ շուկաների միջև առկա են որոշակի հակասություններ, որոնք
պայմանավորում են դրանց փոխգործակցության կարգավորման մեխանիզմների
ուսումնասիրման և կիրառման անհրաժեշտությունը:
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Статистический анализ взаимосвязи рынка труда и рынка
образовательных услуг РА
Арутюнян Виктория
Арутюнян Ася
РЕЗЮМЕ

Ключевые слова: образовательные реформы, управление, сегментация, рынок,
конкуренция, метод, исследование
Большой спрос на получение высшего образования в Республике Армения
отражает отношение населения к высшему образованию. Для общественности
важнейшей задачей является доступность образования, соответствие качества
образования требованиям рынка труда, низкая платежеспособность населения.
Между рынками труда и образовательных услуг существует некоторое противоречие, в результате чего нарушается равновесие на рынке труда. В статье отмечена
важность взаимодействия рынка образовательных услуг и рынка труда и необходимость формирования механизмов их урегулирования.

The Statistical
Statistical Analysis of the Interdependence
of Labor and Educational Markets
Markets of Republic of Armenia
Harutyunyan Victorya
Harutyunyan Asya
SUMMARY

Key words: educational reforms, management, sectorization, market, competition,
method, research
In the Republic of Armenia, the high demand for education is described by the
Armenians attitude towards education. The most common issues for Armenians are the
accessibility of education, the match of the quality of education to the labor market, and
the low-income of households. There are several contradictions between the labor
market and educational programs, which leads to the imbalance in labor market. The
necessity of creating mechanisms for right interaction between labor and education
markets is stressed in this article.
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ՀՀ Լոռու մարզի հանքարդյունաբերությունը և
նրա դերը վերջինիս տնտեսության մեջ
Ներսեսյան Սուրեն
բառեր.. շահագործում, հանքարդյունաբերություն, կառուցՀանգույցային բառեր
վածքատեկտոնական գոտի, Վիրահայոց-Ղարաբաղյան գոտի, ֆլոտացիա, խտանյութ, տեխնոլոգիա
Լոռու մարզը հարուստ է բազմազան օգտակար հանածոներով: Այն իր պաշարներով զիջում է միայն Սյունիքի մարզին: Եթե Սյունիքի մարզում գերակշող
օգտակար հանածո է մոլիբդենը, ապա Լոռիում տեսակարար արժեքով գլխավորում է պղինձը: Ներկայումս մարզում գործում են 4 մետաղական բացահանք և մի
շարք ոչ մետաղական հանքավայրեր (գրանիտ, տուֆեր, մարմարացած կրաքար,
ցեոլիտ և այլն) [1,159]:
Լոռու մարզի հարուստ հանքաբերությունը պայմանավորված է տարածքում
առկա երկու կառուցքվածքատեկտոնական գոտիներով, որոնք ունեն իրարից
տարբերվող երկրաբանական առանձնահատկություններ: Առավել նշանակալից է
Վիրահայոց-Ղարաբաղյան գոտին, որին բնորոշ են կոլչեդանային հանքայնացումները (բազմամետաղ կոլչեդանային, պղինձ կոլչեդանային):
Սակայն կոլչեդանային հանքավայրերը մարզի հանքարդյունաբերության
գերակա ճյուղը չեն կազմում և զիջում են պղինձ-մոլիբդենային հանքայնացմանը:
Առաջատարն է Թեղուտի հանքավայրը:
Թեղուտի պղինձ մոլիբդենային հանքավայրը գտնվում է Թումանյանի վարչական շրջանում՝ Թեղուտ գյուղից 5 կմ հարավ: Հանքավայրում հաստատվել են
պղնձի և մոլիբդենի հանքաքարերի խոշոր պաշարներ, որոնք, ըստ ներկա մետաղների համաշխարհային գների, կազմում են շուրջ 17 մլրդ. ԱՄՆ դոլլար:
Թեղուտի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի շահագործումը սկսվել է 2014
թվականի վերջին: Գործունեության առաջին 10 տարիների համար միջինացված
ցուցանիշներով տարեկան կվերամշակվի շուրջ 8 մլն տոննա հանքաքար՝ պղնձի
0.35% և մոլիբդենի 0.01% պարունակությամբ: Օգտակար տարրերի կորզումը
հանքաքարից կկազմի 82%՝պղնիձ և 60%՝մոլիբդեն [2]:
Թեղուտ ՓԲԸ-ն հանքի կառուցման օրից վճարել է պետական հարկ`
տասնյակ միլիարդ դրամի չափով, իսկ 2016 թվականին ՀՀ 1000 խոշորագույն
հարկատուների ցուցակում գերազանցել է Զանգեզուրի պղինձ-մոլիբդենային
կոմբինատին` վճարելով 4.2 մլրդ դրամ ավել հարկ[6]:

ՓԲԸ
հարկերն՝՝ ըստ տարիների
Աղյուսակ 1. Թեղուտ ՓԲ
Ը վճարած հարկերն
Տարի

2013

2014

2015

2016

Մլրդ դրամ

1.6

3.2

4.6

13.3
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Շամլուղի պղինձ-կոլչեդանային հանքավայրը գտնվում է «Ալավերդի Շամլուղ - Ախթալա» հանքային հանգույցի հյուսիսային մասում: Շամլուղի հանքավայրի երկրաբանական կառուցվածքը արտահայտված է միջին Յուրայի հասակի հրաբխածին և հրաբխածին – նստվածքային ապարներով։
Հանքավայրը շահագործվում է անցած դարի երեսնական թվականներից:
Անցումը բաց եղանակով արդյունահանման սկսվել է 2002 թ-ից՝ որոշակի ընդհատումներով: Հանքավայրի արտադրողականությունը հաստատված է 400000 տ,
սակայն որոշ խնդիրների հետևանքով այս ցուցանիշին չեն հասել: Ավելին, որոշ
տարիների արդյունահանումը նվազել է մինչև 50000 տ, որը բավական փոքր ցուցանիշ է բաց եղանակով հանաքավայրի շահագործման համար: Ներկայումս
հանքի պահպանված պաշարները գումարային առումով կազմում են շուրջ 850
մլն ԱՄՆ $:
Հանքաքարը հարստացվում է Ախթալայի հարստացուցիչ ֆաբրիկայում: Մետաղների կորզումը ապահովում է բարձր ցուցանիշներ` պղինձը, ցինկը, կապարը` 90-95%, ոսկին` 55%, արծաթը` 60%: Բարձր կորզման պարագայում առաջանում են պղնձի և կապար-ցինկի խտանյութեր: Նշված արտադրանքները հիմնականում արտահանվում են, իսկ պղնձի խտանյութը պարբերաբար գնվում է Ալավերդու պղնձաձուլարանի կողմից [4]:
Արմանիսի ոսկի-բազմամետաղային հանքավայրը վարչական տեսակետից
գտնվում է ՀՀ Լոռու մարզում՝ Ստեփանավան քաղաքից՝ 5 կմ, իսկ Արմանիս
գյուղից՝ 1.5 կմ դեպի արևմուտք։
Ըստ կազմի և առաջացման պայմանների, հանքավայրը դասվում Է բազմամետաղային ֆորմացիային`ոսկու և արծաթի պարունակություններով։
Արմանիսի ոսկի – բազմամետաղային հանքավայրի լրահետախուզումը
սկսվել է 2007 թ-ից: Լրահետախուզման արդյունքում հաստատվել է հանքաքարի
18 մլն տոննա պաշար: Հանքավայրի կորզվող մետաղների ընդհանուր արժեքը
գնահատվում է 3,5 մլրդ ԱՄՆ դոլլար [3]:
Արմանիսի հանքավայրն ակտիվ շահագործվել է 2010թ-ից` բացառապես
բաց եղանակով: Հանքաքարը հարստացվել է նախօրոք կառուցված հարստացուցիչ ֆաբրիկայում, որն աշխատում է ֆլոտացիոն տեխնոլոգիայով: Ֆաբրիկայի
արտադրական հզորությունը կազմում է տարեկան 800000 տ: Ներկայումս հանքավայրը չի շահագործվում [3]:
Այսպիսով, միայն մետաղական հանքավայրերի մասով Լոռու մարզի պաշարները գնահատվում են շուրջ 20 մլրդ ԱՄՆ դոլլար:
Զարգացած հանքարդյունաբերությունը մարզում առաջացնում է նաև լուրջ
բնապահպանական խնդիրներ: Միայն Թեղուտի հանքավայրում օտարվել է 540
հա հողատարածք, որից 360 հա միայն անտառային ֆոնդից: Քիչ չեն կորուստները
նաև Շամլուղի, Արմանիսի, Մղարտի հանքավայրերի հողային տարածքներում:
Պոչամբարներից հոսող ջրերը, հարստացված քիմիական ռեագենտներով և
մետաղներով, աղտոտում են Ախթալա, Դեբեդ, Դեղին, Շնող գետերը: Պղնձի, կապարի, ծծմբի պարունակությունները 2-3 անգամ գերազանցում են սահմանային
թույլատրելի խտությունը գետերում:
Ալավերդու պղնձաձուլարանում արտանետվող վնասակար գազերի ֆիլտ– 71 –

րում չի իրականացվում: Քաղաքում շատացել է շնչառական, ալերգետիկ, օնկոլոգիական հիվանդություններով տառապող մարդկանց քանակը, որը հարցականի
տակ է դնում հանքարդյունաբերության արդյունավետությունը մարզում:
Խորհրդային տարիներին ներկայիս Լոռու մարզն ընդգրկող քաղաքներում,
շրջաններում առկա էին արդյունաբերական հզոր համալիրներ: Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը հասնում էր 1.1 միլիարդ ռուբլու: Արդյունաբերական
համալիրում աշխատում էր ավելի քան 53 հազար մարդ, որից միայն 30 հազարից
ավելին` Վանաձոր քաղաքում [7]:
Այժմ մարզի արդյունաբերական համալիրում, ըստ արտադրության ծավալի,
արդյունաբերական ներուժը կենտրոնացված է Թումանյանի տարածաշրջանում,
Վանաձորում գործում է մոտ 50 ձեռնարկություն՝շուրջ 2500 աշխատողներով:
Ներկա պահին, Լոռու մարզի տնտեսության առաջատար ոլորտը շարունակում է մնալ արդյունաբերությունը: Չնայած համաշխարհային ֆինանսական
ճգնաժամի ազդեցությանը՝ ոլորտն իր ցուցանիշներով եղել է ամենակայունը և
զարգացման միտումներ ցուցաբերողը:
2010-2013 թվականներին մարզի արդյունաբերության ոլորտում կատարվել
են խոշոր ներդրումներ (2013թ. 1-ին կիսամյակը ներառյալ` մոտ 120 միլիարդ
դրամ), իսկ մինչև 2013 թվականի տարեվերջ կապիտալ ներդրումները հասցվել
են շուրջ 151 միլիարդ դրամի:
Արդյունաբերության ոլորտում կապիտալ ներդրումների մեծ մասն իրականացվել է «Վալլեքս» ընկերությունների խմբի մեջ ընդգրկված «Թեղուտ» ՓԲԸ-ում`
մոտ 300.0 մլն ԱՄՆ դոլարի չափով և «Սագամար» ՓԲ ընկերության կողմից`
շուրջ 12.0 մլն ԱՄՆ դոլարի չափով: Արդյունքում շահագործման են հանձնվել Արմանիսի հանքավայրն ու կից կոմբինատը, բացվել են մոտ 400 նոր աշխատատեղեր [2]:
Ըստ արդյունաբերության հիմնական ճյուղերի և ենթաճյուղերի՝ վերջին 5
տարիներին շարունակվում է մշակող արդյունաբերության գերակշռությունը:
2010-2013 թվականներին լեռնահանքային արդյունաբերության ճյուղում
իրականացված խոշոր ներդրումների արդյունքում մարզում կտրուկ աճել է հանքարդյունաբերության տեսակարար կշիռը՝ մոտ 7 անգամ միայն պղնձի խտանյութի մասով, տարեկան միջին 100.0 հազար տոննայի, դրամական առումով՝ ավելի
քան 50.0 մլրդ դրամի:
Եթե ՀՀ ՀՆԱ-ն նվազում է արձանագրել վերջին տարիներին, ապա Լոռու
մարզում՝ հակառակը, թռիչքային աճել է հատկապես հանքային արդյունաբերությունում[6]:

ՀՆԱ--ում
Աղյուսակ 2. Լոռու մարզի արդյունաբերության ճյուղերը ՀՆԱ
Արդյունաբերության ճյուղերը, %
Հանքագործություն և բացահանքերի
շահագործում
Մշակվող արդյունաբերություն
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2014

2015

15,5

45,8

72,6

43,8

Վերջին 5 տարվա կտրվածքով համաշխարհային շուկայում մետաղների
գները նվազել էին, համապատասխանաբար, պղնձինը` 40%, մոլիբդենինը` 45%,
ցինկինը` 35%, կապարինը` 37%, որը պայմանավորված էր գլոբալ տնտեսաքաղաքական զարգացումներով: Գնանկումը վատ էր անդրադարձել նաև մարզի
հանքարդյունաբերության վրա: Հատկանշական է այն, որ Արմանիսի ոսկի-բազմամետաղային հանքավայրը ընդահատել էր գործունեությունը[4]:
Ներկայումս համաշխարհային շուկայում մետաղների գնաճը բարձր դրական անդրադարձ է ունեցել ինչպես Լոռու մարզի, այնպես էլ ողջ հանրապետության վրա:
Դեկտեմբեր ամսվա համեմատ մետաղական գների աճը ունի հետևյալ
պատկերը`

Աղյուսակ 3. Մետաղների գների փոփոխությունը 10 ամսվա կտրվածքով
Մետաղներ

01.

12.2016, $

10. 09.2017, $

Cu, տ

5800

6710

Mo, տ

15,250

17250

Pb, տ

2150

2350

Zn,տ

2550

3130

Au, ունցիա

1215

1350

Ag, ունցիա

16

18

Մարզի հանքարդյունաբերության ոլորտում ներկա պահին ընգրկված են
4000 աշխատողներ, որը վատ ցուցանիշ չէ: Անհրաժեշտ է հանքարդյունաբերության նկատմամբ կիրառել նոր ռազմավարություն: Զարգացած երկրներում կան
ներդրումային հիմնադրամներ (ֆոնդեր), որոնք ձևավորվել են հանքարդյունաբերության եկամուտներից: Այդ երկրներում ընդերքի նկատմամբ հարկերը կազմում
են ստացված շահույթի կեսը, իսկ որոշ օգտակար հանածոների մասով` 90%-ը
(նավթ, գազ): Նման հիմնադրամների ակտիվները ժամանակի ընթացքում թվաբանական պրոգրեսիայով աճել և կազմում են տասնյակ միլլիարդ ԱՄՆ դոլլար:
Այդ հիմնադրամներն ունեն հետևյալ կառուցվածքը՝
● սեփական օրենսդրություն
● ներդրումների իրականացման ռազմավարություն
● անկախ են, ունեն ոչ պետական կառավարման խորհուրդ
● այլ տեսակի գործունեություն չեն իրականացնում
● կառավարման խորհրդում չեն ընդգրկվում նրանց կազմում եղած ձեռնարկությունների կառավարիչները, աուդիտորները և այլն:
2016 թ-ին Լոռու մարզի լեռնահանքային ձեռնարկությունները վճարել են
30մլն $ հարկ, որը ստացված շահույթի 25% չի գերազանցում: Եթե զարգացած
երկրների օրինակով մարզում հիմնվի նման հիմնադրամ, կուտակվի հանքարդ– 73 –

յունաբերությունից ստացված շահույթի 20-25% -ը և ուղղվի Լոռու մարզի տնտեսության զարգացմանը (ստեղծելով նոր աշխատատեղեր, ինովացիոն ձեռնարկություններ), ապա 15-20 տարում հնարավոր է ապահովել այնքան աշխատեղեր,
որքան ընդգրկված են հանքարդյունաբերությունում:
Մարզում անհրաժեշտ է կառուցել նոր, ժամանակակից պղնձաձուլարան,
որտեղ հնարավոր կլինի ստանալ մաքուր պղինձ, ծծմբաթթու, ծծումբ, պղնձարջասպ, թափոններից կորզել ոսկին, արծաթը և ամենակարևորը, զգալի կրճատել
ծխի արտահոսքը, որը Ալավերդի քաղաքում լուրջ բնապահպանական խնդիրներ
է առաջացնում: Ֆաբրիկային կից կարելի է հիմնել փոքր ցեխեր` ստացված ապրանքների պահեստավորման, փաթեթավորման համար, որը հավելյալ աշխատատեղեր կստեղծի:
Անհրաժեշտ է մեծացնել առողջապահությանը տրամադրվող գումարների
ծավալը, մասնավորապես՝ ավելացնել ժամանակակից ախտորոշիչ լաբորատորիաներով հիվանդանոցների հիմնումը:
Բնապահպանական տեսանկյունից՝ անհրաժեշտ է մարզում գործող պոչամբարներից արտահոսող աղտոտված ջրերի հնարավոր ֆիլտրումը ժամանակակից
մաքրման կայանների ստեղծմամբ: Հնարավորինս մեծացնել կանաչ տարածքները մարզում, արգելել անտառահատման երևույթները:
Այսպիսով, հանքարդյունաբերությունը Լոռու մարզի տնտեսության առաջատար ճյուղն է, իսկ արդյունաբերության՝ հիմնական մասը: Նրանից ստացված
եկամուտները ունակ են լուծելու մարզում ծառացած տնտեսական, առողջապահական, սոցիալական, բնապահպանական և այլ խնդիրներ:
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Горная промышленность и ее роль в экономике
Лорийской области
Нерсесян Сурен
РЕЗЮМЕ

слова: эксплуатация, горная промышленность, структурноКлючевые слова
тектоническая зона, Сомхето-Карабахская зона, флотация, концентрат, технология
В статье рассматривается значение горной промышленности в экономике
Лорийской области, возможности прогресса и частичное использование доходов в
сфере других отрослей. Горная промышленность составляет основную часть
промышленности области. В данный момент в ее рамках создано 4000 рабочих
мест. Но эта отрасль экономики создала и огромные экологические проблемы.
Было уничтожено несколько сотен гектаров сельскохозяйственных угоди и лес,
реки загрязнены химикатами и тяжелыми металлами. От выбросов вредных газов
Алавердского металлургического завода вырос уровень сердечно-дыхательных,
аллергических и онкологических заболеваний.

The Mining Industry of the Lori Region
Region and its Role
in the Economy of the Latter
Latter
Nersesyan Suren
SUMMARY

Key words: exploitation, mining industry, structural-tectonic zone, SomkhetoKarabakh zone, flotation, concentrate, technology
The article highlights the sizes of the Lori region mining industry and its role in
the GDP. Currently the proportion of the mining industry makes up more than the half
of the region-wide industry. 4000 jobs have been created within its frameworks and it
has the tendency to increase. But this branch of economy causes serious environmental
problems. A few hundred hectares of agricultural lands were destroyed in the region;
rivers are polluted with heavy metals and chemicals.
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Կազմակերպչական մշակույթի ձևավորման և կառավարման
կարևորությունը կրթական համակարգի որակի
գնահատման գործընթացում
Տոնոյան Տաթևիկ
Հանգուցային բառեր. կազմակերպչական մշակույթ, կրթական համակարգ,
որակի ձևավորում, որակի գնահատում, կազմակերպչական մշակույթի
բնութագրիչներ, էթիկական արժեքներ
Կառավարման դերն ու նշանակությունը երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործում անվիճելի է: Կառավարումը պետք է համապատասխանի ժամանակաշրջանի սոցիալ-տնտեսական պահանջներին: XXI դարում ձևավորվող
նոր արդյունաբերական աշխարհայացքին բնորոշ է տեղեկատվության, գիտության, մշակութային գիտելիքների կապիտալի գերակայությունը տնտեսական
ընդհանուր կապիտալի համեմատ, որն առաջ է քաշում սոցիալական, համամարդկային արժեքներ: Ստեղծված սոցիալ-մշակութային պայմաններում փոխվում են հանրությունների կենսագործունեության իրացման տեխնոլոգիաները,
կազմակերպման և կարգավորման, ճանաչման և հաղորդակցման սկզբունքները:
Մշակույթը, լինելով արդի ժամանակի կառավարման կարևոր բաղադրամաս, իրենից ներկայացնում է նյութական և հոգևոր արժեքների ամբողջություն,
որն ստեղծվել և ստեղծվում է մարդկության կողմից հասարակական-պատմական
պրակտիկայի գործընթացում և բնութագրում է հասարակության զարգացման՝
պատմականորեն ձեռք բերված աստիճանը [4, 220]: Այն գաղափարների, մարդկային աշխատանքի հետևանքով ստեղծված առարկաների և այլ նշանակալի
խորհրդանշանների ամբողջությունն է, որն օգնում է մարդկանց՝ մեկնաբանելու և
գնահատելու իրականությունը [5, 449]:
Կազմակերպությունների կառավարման գործընթացում մշակույթը հանդես
է գալիս կազմակերպչական կամ կորպորատիվ մշակույթի տեսքով և ձևավորվում
է ինքնաբերաբար, աշխատակիցների համագործակցության միջոցով [7, 71]: Կազմակերպչական մշակույթը ենթադրում է տվյալ կազմակերպությունում ընդունված կազմակերպչական վարքագծի չափանիշների և արժեքների ամբողջություն:
Այն կողմնորոշվում է դեպի ներքին միջավայրը և արտահայտվում է աշխատակիցների կազմակերպչական վարքագծում:
Այսօր յուրաքանչյուր երկրի, անգամ յուրաքանչյուր կազմակերպության կառավարման արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով մշակվում են սեփական կազմակերպչական մշակույթի մոդելներ՝ ելնելով ազգային մենթալիտետից, միջազգային փորձից, ընդունելի արժեքներից, ճյուղի առանձնահատկություններից և մի շարք այլ գործոններից, քանի որ, ինչպես նշում է գերմանացի սոցիոլոգ Վ.Զումբարտը, չկան որևէ տնտեսական համակարգի ընդհանրական մոդելներ, դրանք զարգանում են տարբեր սոցիալ-մշակութային, քաղաքական և
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տնտեսական միջավայրերում՝ շնորհիվ զարգացման որոշ գործոնների յուրահատկության և յուրօրինակ օնտոգենեզի [9, 42]: Ուստի համաշխարհային կառավարման գիտության մեջ կազմակերպչական մշակույթը ձևավորվել է որպես ինքնուրույն ուսումնասիրման առարկա, որին նվիրված են բազմաթիվ հետազոտություններ:
ՀՀ-ում կազմակերպչական մշակույթը՝ որպես ազգային կառավարման համակարգի կարևոր մաս, դեռ խորապես ուսումնասիրված չէ: Այն հիմնականում
ուղղված է գործարարական բարոյագիտության և էթիկետի հետազոտությանը,
որոնցում հաճախ մատնանշվում է զարգացած երկրների փորձի և նորմերի կիրառման անհրաժեշտությունը մեր երկրում:
Կազմակերպչական մշակույթը, ինչպես նշեցինք, համարվում է կառավարման պարտադիր բաղադրամաս երկրի տնտեսական բոլոր ճյուղերի և հատկապես կրթական համակարգի համար: Երկրի կառավարման կարևորագույն ոլորտներից է սոցիալականը, որում կրթությունը համարվում է կարևորագույն ուղղություններից մեկը: Կրթական ոլորտը երկրի համար ունի ռազմավարական նշանակություն, քանի որ ապագա մասնագետներից է կախված երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացումը: Այստեղ մեծ նշանակություն ունի կրթական ոլորտի որակը,
որը խիստ վերահսկվում է ինչպես պետական, այնպես էլ հանրային կառավարման մակարդակներում: Կրթության որակի բարձրացման համար կարևոր նշանակություն ունի կազմակերպչական մշակույթը:
Արդի ժամանակների սուր մրցակցային պայմաններից ելնելով՝ խստացվել
են պահանջները կրթական համակարգի ծառայությունների հանդեպ, ինչն էլ
առաջ է քաշել որակի մշակույթի ձևավորման և կառավարման անհրաժեշտությունը: Այս հիմնախնդրին անդրադարձել են դեռ վաղ ժամանակներից, բայց այս
ոլորտը դեռևս համարվում է լիովին չբացահայտված: Կրթական հաստատությունների համար հիմնախնդիր է կրթական համակարգի կազմակերպչական
մշակույթի ազգային մոդելի մշակումը:
Կարևորելով կառավարման մշակույթի դերը որակի ձևավորման գործում՝
կառավարման համաշխարհային պրակտիկայում ուսումնասիության առարկա է
դարձել «Որակի մշակույթ» ուղղությունը: Հարկ է նշել, որ այս ուղղությամբ առավել մեծ հաջողությունների են հասել Ճապոնիայում՝ մշակելով «Կայձեն» հայեցակարգը, համաձայն որի՝ դրան կողմնորոշված կազմակերպչական մշակույթը պահանջում է խիստ վերաբերմունք որակի նկատմամբ, կայուն զարգացում՝ համակարգի նկատմամբ [2, 72-75]: Ընդհանրապես կազմակերպչական մշակույթի համակարգում առանձին տարրի ձևով ներկայացված է որակի մշակույթը: Որպես
հասարակության առջև պատասխանատվության արտահայտում՝ հանդես են գալիս ծառայության որակը և անվտանգությունը: Որակը նաև կազմակերպչական
մշակույթ ձևավորող գործոններից մեկն է: Որակի կառավարման հիմքն է նախագծված և փաստաթղթերով հիմնավորված համակարգը: «Կազմակերպության աշխատանքի արդյունավետությունը այնքանով է բարձր, որքանով բարձր է կուտա– 77 –

կած «մարդկային կապիտալ»-ի որակավորումը, մասնագիտացումը, իրավասությունը և այլն: Ժամանակակից որակի մշակույթին բնորոշ է՝ մարդասիրական
գործոնի ուժեղացում (շրջակա միջավայրի պաշտպանություն, անվտանգ ծառայություն, սեփական անձնակազմի պահանջմունքներ) և ինքնագնահատման մոդելների ներդրում: Որակի մշակույթը այսօր կապված է մարդկանց կյանքի որակի
հիմնախնդիրների լուծման հետ և արտացոլում է նրանց բավարարվածության
աստիճանը նյութական և հոգևոր պահանջմունքներում: Կազմակերպության բոլոր օղակները պետք է ներգրավեն որակի կառավարման համակարգում, որը
պետք է համապատասխանի կազմակերպչական մշակույթի ընդունված պահանջներին» [1, 162]:
Թեև ՀՀ-ում որակի մշակույթը հավասարաչափ վերաբերվում է երկրի տնտեսության բոլոր ճյուղերին և միտված է այդ ճյուղերի արդյունավետ գործունեության ապահովմանը, սակայն այն առավել քիչ է ուսումնասիրված կրթական համակարգում: Թեպետ առաջ քաշվել է դրա կարևորությունը, և այդ կապակցությամբ մշակվել են տիպային կանոնագրքեր:
Այս հարցի լուծման համար լուրջ հետազոտական աշխատանքներ պետք է
տարվեն արտասահմանյան փորձի ուսումնասիրության ուղղությամբ և, հաշվի
առնելով տեղական առանձնահատկությունները, (տնտեսական, ազգային, սոցիալական, հոգեբանական և այլն) մշակեն սեփական մոդելը:
Փորձի փոխանակման տեսանկյունից ուշագրավ է Ռուսաստանում կրթության որակի կառավարման համակարգը, որի համաձայն՝ որպես որակի գնահատման չափորոշիչ մտցվում է նաև կազմակերպչական մշակույթի մակարդակը
[8, 381]:
Կրթության որակի գնահատման համակարգում կազմակերպչական մշակույթի գործոնի ներառմանը անդրադարձել են նաև եվրոպական կրթական համակարգում, որի փորձից օգտվել են ՀՀ մի շարք բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ: Հիմնականում ուսումնասիրման առարկա են եղել կրթական
էթիկայի խնդիրները:
Միջազգային և ազգային փորձագետների համատեղ աշխատանքի արդյունքում առաջարկվել են «Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների տիպային էթիկայի կանոնագրքեր՝ ուսանողների, վարչական և ակադեմիական աշխատակազմի համար»: Այս առաջարկների հիմնական նպատակն է աջակցել, նպաստել կրթական հաստատություններում և մասնավորապես՝ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում կրթական գործընթացի որակի բարձրացմանը:
Ելնելով պետությանը որակյալ կրթություն տրամադրելու պարտավորությունից՝ Եվրոխորհրդի և Եվրամիության համատեղ օժանդակությամբ մշակվել
են էթիկայի կանոնագրքերի մի շարք օրինակելի ձևեր հատկապես բարձրագույն
ուսումնական հաստատությունների ներբուհական դերակատարների երեք խմբերի՝ վարչական, ակադեմիական աշխատակազմերի և ուսանողների համար: Էթիկայի կանոնագրքերը վերոնշյալ դերակատարների համար մշակվել են էթիկա– 78 –

կան վարվեցողության այն սկզբունքների հիման վրա, որոնք ներկայացված են
Եվրոպայի խորհրդի միջազգային փորձագետների կողմից մշակված շրջանակային փաստաթղթում, որում հղում է կատարվում Եվրոպայի խորհրդի «Կրթության
ոլորտում էթիկայի, թափանցիկության և բարեվարքության համաեվրոպական
հարթակի» (ԷԹԻՆԵԴ) կողմից մշակված փաստաթղթերին: «Առաջարկները
հիմնված են 2014 թվականից ի վեր մշակված ԷԹԻՆԵԴ-ի երկու՝ «Կրթության ոլորտում էթիկայի սկզբունքները» (այն առավելապես հիմնվում է համոզմունքների ու
արժեքների վրա) և «Կրթության ոլորտում բոլոր դերակատարների էթիկական
վարքագիծը» (ներկայացված են մասնագիտական պրակտիկայի էթիկայի կանոններն ու սկզբունքները) փաստաթղթերի վրա: Կիրառման ընթացքում այս երկու
փաստաթղթերը պետք է դիտարկվեն որպես մեկ ամբողջություն: Առկա են նաև
մի շարք այլ համապատասխան նյութեր, այդ թվում՝ ՀՄԱ և Մագնա Կարտա դիտարանի բարձրագույն կրթության ոլորտում էթիկայի կանոնագրքի ուղենիշները
(2012թ.)» [3, 5]: Բոլոր կողմերն ընդունում են, որ անհրաժեշտ է առաջ շարժվել
հակակոռուպցիոն կարգավորման «մեխանիկական» միջոցառումներով: Ամբողջ
հասարակությունը կարիք ունի հավատարիմ մնալու էթիկայի դրական
սկզբունքներին, և սա պետք է արտացոլվի մշակված կանոնագրքերում:
Սույն առաջարկները հիմնվում են հատուկ Հայաստանի համար մշակված
երկու շրջանային փաստաթղթերի վրա՝ «Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում դերակատարների էթիկայի կանոններ» և «Շրջանային փաստաթղթերի համար էթիկայի կանոնագրքեր կազմելու մասին ուղեցույց»: «Դրանք են՝
բարեվարքություն, ազնվություն, ճշմարտություն, թափանցիկություն, հարգանք
այլոց հանդեպ, վստահություն, հաշվետվողականություն, արդարացիություն, հավասարություն, արդարություն և սոցիալական արդարություն, կրթական համակարգի և կրթական հաստատությունների ժողովրդավարական ու էթիկական ղեկավարում և կառավարում, որակյալ կրթություն, անձի կատարելագործում և համակարգերի բարելավում, ինստիտուցիոնալ ինքնավարություն, միջազգաին համագործակցություն, նվիրվածություն, օբյեկտիվություն, հրապարակայնություն,
առաջնորդություն, ակադեմիական ազատություն» [3, 5-7]:
Ըստ Ֆ. Հարրիսի և Ռ. Մորանի (1991թ.) տեսության՝ ցանկացած կազմակերպչական մշակույթ՝ այդ թվում՝ նաև կրթական համակարգում, կարելի է դիտարկել հիմք ընդունելով հետևյալ տասը բնութագրիչները՝
• կազմակերպության դերի և դիրքի գիտակցում
• հաղորդակցման համակարգ և շփման լեզու
• արտաքին տեսք, հագուստ և աշխատանքային դրսևորում
• աշխատանքային ոլորտում օգտագործվող սնունդը և նրա ընդունման ձևը,
սովորույթները և ավանդույթները
• ժամանակի գիտակցումը, նրա նկատմամբ առկա վերաբերմունքը և օգտագործումը
• փոխհարաբերությունները մարդկանց միջև
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• արժեքներ և չափանիշներ
• հավատք և վերաբերմունք կամ տրամադրվածություն որևէ բանի նկատ-

մամբ
• աշխատակցի զարգացման գործընթաց և ուսուցում
• աշխատանքային էթիկա և մոտիվացիա/շահադրդում/ [6, 425]:
Հիմք ընդունելով ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից
առաջարկված տիպային ձեռնարկը` նմանօրինակ աշխատանքներ են կատարվել
նաև Վանաձորի պետական համալսարանում: 2017 թվականի սեպտեմբերի 28-ին
Վանաձորի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի կողմից հաստատվել
է «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանի վարքագծի
(էթիկայի) կանոնագիրք»-ը (արձանագրություն՝ թիվ 6): Կանոնագիրքը սահմանում է էթիկական վարվեցողության ընդհանուր սկզբունքների և կանոնների այն
նվազագույն չափանիշները, որոնք համալսարանն ակնկալում է իր աշխատողներից և սովորողներից, դրանց համապատասխան՝ աշխատողների և սովորողների
իրավունքները և պարտականությունները, պատասխանատվությունը ծառայողական պարտականությունները կատարելու և սովորելու ընթացքում, ինչպես
նաև ծառայողական պարտականություններից և ուսումից դուրս հարաբերություններում: Էթիկայի կանոնների առաջնային նպատակներն են՝ համալսարանի
գործունեության թափանցիկության բարձրացումը, փոխադարձ վստահության և
համերաշխության մթնոլորտի ստեղծումը ինչպես աշխատողների, սովորողների,
այնպես էլ աշխատողների, սովորողների ու համալսարանի հետ առնչվող բոլոր
անձանց միջև, ինչը կնպաստի համալսարանի կողմից բարձորակ ծառայությունների անթերի մատուցմանը և համալսարանի մրցունակության բարձրացմանը:
Կարծում ենք, որ այն լուրջ և կարևոր աշխատանք է, որը պետք է դրվի լայն
քննարկման կրթական հաստատության վարչակազմի և ուսանողության շրջանում և ընդունվի որպես պարտադիր կիրառման կանոնագիրք: Այս կանոնագիրքը
հանդիսանում է հիմքային փաստաթուղթ, սակայն հաշվի առնելով նախարարության կողմից ներկայացված առաջարկները, որոնք ձևակերպվել են եվրոպական
տարբեր կազմակերպությունների դրույթների հիման վրա (որը ցանկալի է, հատկապես Բոլոնյան գործընթացին անդամակցելուց հետո), կարծում ենք, որ հետագայում ցանկալի կլինի այս փաստաթղթի մեջ ներառել նաև որոշ ազգային բնույթ
ունեցող դրույթներ, որոնք չեն հակասում միջազգային պահանջներին, բայց կարող են նպաստել կանոնագրքի արդյունավետության բարձրացմանը: Այս հարցը
պահանջում է առանձին գիտական ուսումնասիորւթյուն և այդ ուսումնասիրության արդյունքների լայն քննարկում ու հիմնավորված որոշումների ընդունում:
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից առաջարկված կանոնակարգի նախագծում որպես կազմակերպչական մշակույթի բաղադրամաս ներկայացնում են միայն էթիկայի հարցերը: Սակայն կրթության որակի բարելավման
համար առաջարկում ենք, որ յուրաքանչյուր կազմակերպություն մշակի նաև իր
պահանջներին համապատասխանող կազմակերպչական մշակույթի ծրագիր,
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ներառելով հետևյալ բաժինները՝
• կազմակերպության կազմակերպչական առաքելության հայտարարագրում
• կազմակերպչական փիլիսոփայություն
• կազմակերպչական ոգի
• սոցիալական պատասխանատվություն և որակի մշակույթ
• կառավարման կազմակերպում
• անձնակազմի կառավարում
• ղեկավարման ոճ և առաջնորդում
• կազմակերպչական բարոյականություն
• կազմակերպչական իմիջ և հեղինակություն [1, 157]:
Հայաստանի համար որակի մշակույթը գոյատևման խնդիր է, քանի որ հիմնական տնտեսական ցուցանիշները ստեղծվում են արտաքին շուկայում: Սակայն
որակի մշակույթը հայերի մոտ նաև ազգային հատկանիշ է, այդ իսկ պատճառով
անհրաժեշտ է պահպանել այս կարևոր ազգային հատկանիշը, ուստի յուրաքանչյուր կազմակերպության պարտքն է մշակել և իրականացնել որակի մշակույթի
զարգացման ծրագիր՝ հաշվի առնելով և՛ ազգային հատկանիշները, և՛ միջազգային պահանջները:
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Важность формирования и управления организационной
культурой в процессе оценки качества
образовательной системы
Тоноян Татевик
РЕЗЮМЕ

Ключевые слова: организационная культура, образовательная система,
формирование качества, оценка качества, характеристики организационной
культуры, этические ценности
На современном этапе управления социально-экономическим развитием
страны особое место занимает процесс формирования и оценки качества. И
особенно это значимо в деле повышения эффективности образовательной системы.
На качество образования влияют ряд факторов, среди которых организационная
культура имеет важное значение.
В статье изучены особенности формирования и управления организационной
культурой и ее влияние на процесс оценки качества образования. Отдельно
рассмотрен проект этических правил БГУ им. О. Туманяна, в связи с чем представлены конкретные предложения.

The Importance of Organizational
Organizational Culture Formation and
Management in the Process of Evaluation
Evaluation
the Quality of Education
Education

Tonoyan Tatevik
SUMMARY

Key words: organizational culture, educational system, quality decoration, quality
evaluation, organizational culture characteristics, ethical values
The process of formation and evaluation of quality has a special place in the
management of the modern socio-economic development of the country. And it is
particularly important for enhancing the quality of educational system. A number of
factors have an influence on the quality of education among which the organizational
culture has its own role and importance.
The article examines the peculiarities of formation and management of the
organizational culture and its impact on the assessment of the quality in the educational
system. “The Code of Behaviour/ Ethics” of Vanadzor State University named after H.
Toumanyan has been examined separately concerning which concrete proposals are
presented.

– 82 –

ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ
METHODS OF TEACHING

– 83 –

Մարմնամարզությունն ավագ դպրոցականների
ֆիզիկական դաստիարակության
համակարգում
Աղանյան Գևորգ
բառեր. մարմնամարզություն, կրթություն, շարժողական կաՀանգուցային բառեր
րողություն և հմտություն, վարժություն, ավագ դպրոցականներ, շարժողական ընդունակություն
Դպրոցահասակ երեխաների ֆիզիկական դաստիարակությունը դաստիարակության, կրթության և առողջության ամբողջ համակարգի բաղկացուցիչ մասն
է, հանրակրթական և մասնագիտական դպրոցների գործունեության ուղղություններից մեկը:
Ֆիզիկական դաստիարակության կարևորագույն խնդիրները լուծելու,
դպրոցականներին աշխատանքային և հանրօգուտ գործունեության նախապատրաստելու կարևորագույն միջոցներից մեկը մարմնամարզությունն է` իր գործնական անսահմանափակ հնարավորություններով, որոնք պայմանավորված են մի
շարք գործոններով և ամենից առաջ բազմապիսի վարժությունների մեծ թվով:
Մարմնամարզական վարժություններն այսօր տարբեր տարիքի երեխաների
և դպրոցականների, կանանց ու տղամարդկանց ֆիզիկական դաստիարակության
ամենագործուն և բազմակողմանի միջոցներից մեկն են: Մարմնամարզությունը
նախ և առաջ առանձնահատուկ վարժությունների և մեթոդական հնարքների համակարգ է, որը կիրառվում է ֆիզիկական դաստիարակության, կրթության, առողջության, մասնագիտակիրառական, ռազմաֆիզիկական և այլ ձևերի պատրաստության, կիրառական, արտադրական կամ պաշտպանական նշանակության,
կենսականորեն կարևոր ու անհրաժեշտ հմտությունների ձեռքբերման նպատակներով [1, 132]:
Մարմնամարզական վարժությունների պարզության, մատչելիության, արդյունավետության և զգացմունքայնության շնորհիվ ավագ դպրոցականների մարմնամարզության պարապմունքներում լուծվում են բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք
ընդհանրապես բնորոշ են ֆիզիկական դաստիարակությանը, սակայն դրսևորվում, մարմնավորվում են մարմնամարզությանը հատուկ ձևերով:
Շատ հեղինակներ նշում են, որ մարմնամարզության պարապմունքներում
լուծվում են բազմաթիվ խնդիրներ, որոնցից հիմնականներն են[5, 107: 6, 52].
• կրթական ազդեցություն` օրգանիզմի մարզավիճակի և գործառույթների
ներդաշնակ զարգացման, շարժողական ընդունակությունների կատարելագործման և դաստիարակման նպատակով,
• առողջարարական ազդեցություն՝ օրգանիզմի հիմնական գործառույթների
կենսագործունեության բարելավման, հոգնածության վերացման և աշխատունակության վերականգնման, առողջության ամրապնդման նպատակով,
• կիրառական բնույթի` կենսականորեն կարևոր շարժողական կարողությունների և հմտությունների ձեռքբերում, որը նպաստում է մասնագիտա– 84 –

կան պատրաստվածությանը,
• մարդու շարժողական ընդունակությունների մշակում,
• անձի բարոյակամային և գեղագիտական հատկանիշների դաստիարակում,
• կատարման տարբեր բարդության մարզական ծրագրերի յուրացում:
Ֆիզիկական դաստիարակության պետական ծրագրերը նախատեսում են
մարմնամարզությունը` որպես հիմնական միջոցներից մեկը, ներառել հանրակրթական հաստատություններում` երեխաների, միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում` սովորողների, բուհերում` ուսանողների, զինվորական ուսումնարաններում, ակադեմիաներում` կուրսանտների և զինծառայողների հետ պարտադիր պարապմունքների մեջ:
Մարմնամարզության ինքնուրույն պարապմունքների տարբեր ձևերի լայն
տարածումը, որն իրականացվում է խմբակներում, սեկցիաներում, արտադասարանական պարապմունքներում, ապահովում է ինչպես բազմատեսակ վարժությունների ներդրումը շարժումների ամենօրյա պահանջի մեջ, այնպես էլ ամրապնդում է առողջությունը և լուծում դպրոցականների ֆիզիկական դաստիարակության շատ հարցեր: Մարմնամարզությունը և բազմաբնույթ մարմնամարզական վարժությունները զգալի տեղ են գրավում երիտասարդների և մեծահասակների առողջության, ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստության խմբերի պարապմունքների բովանդակության մեջ: Ներկայումս առանձնահատուկ մասսայականություն է վայելում աթլետիկ մարմնամարզությունը:
Ավագ դպրոցականների մարմնամարզության մեթոդիկան այսօր ձևավորվել
է որպես վարժությունների առանձնահատկություններով պայմանավորված
հնարքների ամբողջություն:
Շարժումների կոորդինացիայի, ճշգրտության, ճարպկության և մի շարք այլ
շարժողական ընդունակությունների դրսևորումը շարժումների խիստ կանոնակարգված ծրագրի պայմաններում թույլ է տալիս դրանք վերագրել ավագ դպրոցականների մարմնամարզության առանձնահատկությանը: Ճշգրիտ նշված ելման
և վերջնական դրությունը, շարժումների ուղղություններն ու տատանումը, մկանային ճիգերի բնույթը, շարժումների տարածական և ժամանակային բնութագրերը ևս վերաբերում են ավագ դպրոցականների մարմնամարզության կարևորագույն առանձնահատկություններին:
Շարժումների ստանդարտ ծրագրերը թույլ են տալիս առավել բարենպաստ
պայմաններ ստեղծել ավագ դպրոցականների շարժողական ընդունակությունների, հմտությունների ուսուցման ձևավորման և ամրապնդման համար:
Մասնագետները մարմնամարզության մեթոդական առանձնահատկություններին են վերագրում օրգանիզմի վրա բազմակողմանի ազդեցությունը, մարմնամարզական միջոցների բազմազանությունը, բեռնվածության չափավորումը և
պարապմունքների կանոնակարգումը, երաժշտության կիրառումը մարմնամարզական բազմաթիվ վարժություններ կատարելիս:
Պրակտիկան ցույց է տալիս, որ ավագ դպրոցականների ֆիզիկական դաստիարակության, շարժումների կատարելագործման ընթացքում առաջացող ցանկացած խնդիր՝ կրթական, առողջարարական, կարելի է լուծել կիրառական և այլ
– 85 –

տեսակների մարմնամարզական վարժությունների օգնությամբ՝ դրանք օգտագործելով ինտենսիվության տարբեր աստիճաններով, կիրառելով պարապմունքների ավանդական և ոչ ավանդական ձևերի լայն տեսանկյուն` հենվելով ուսուցման տեխնիկական միջոցների վրա:
Հիմնավորված է, որ մանկավարժական շատ խնդիրներ, որոնք կապված են
ավագ դպրոցականների ինչպես շարժողական գործողությունների կատարման,
այնպես էլ անձի բարոյակամային հատկանիշների դաստիարակման, ուսուցման
անհատականացման և կոլեկտիվ գործողությունների զարգացման հետ, լավագույնս լուծվում են շնորհիվ մարմնամարզության պարապմունքների կազմակերպման ավանդական, նախ և առաջ դասային ձևերի:
Պարապմունքների դասային ձևերը պահանջում են մարզադահլիճում կարգ
ու կանոնի պահպանում, սեփական գործողությունների համաձայնեցում ընկերների գործողությունների հետ (հատկապես զույգերով և խմբերով վարժություններում), օգնության ցուցաբերում և ապահովում կիրառական վարժությունների կատարման ընթացքում:
Ավագ դպրոցականների ուսումնական գործընթացի (դասարանական կամ
արտադասարանական) կանոնակարգումը, զուգակցված ուսուցման բազմազան
մեթոդական հնարքների հետ, ապահովում է արդյունավետություն շարժողական
կարողությունների, հմտությունների մշակման, զարգացման և կատարելագործման ուղղությամբ:
Մարմնամարզության պարապմունքների կազմակերպման և անցկացման
պրակտիկան վկայում է, որ բեռնվածության կարգավորումն իրականացվում է
վարժությունների ընտրության, դրանց հերթականության սահմանման, տարբեր
ելման և վերջնական դրություններից կատարման, կրկնությունների քանակի,
տեմպի փոփոխման, ձգումների կիրառման ճանապարհով և այլն [2, 67, 4, 204]:
Շատ կարևոր է այն փաստը, որ ձևով միանման վարժությունները կարող են
կիրառվել բոլորովին տարբեր նպատակներով: Օրինակ՝ գերանի վրայից ցատկելը
կարելի է գործածել որպես շարժումների կոորդինացիայի, ճշգրտության, ճարպկության, տարածության մեջ ճիշտ կողմնորոշվելու համար: Մինչդեռ մեկ այլ
դեպքում նույն վարժությունները կարող են ծառայել համարձակության, վճռականության, սեփական ուժերի նկատմամբ վստահության դաստիարակման նպատակով: Նման օրինակներ շատ կարելի է թվարկել:
Հաստատված է, որ երաժշտության զուգորդմամբ ուսուցանվող շարժումները զգալիորեն հեշտ են յուրացվում, բարձրացնում են աշխատունակությունը և
պարապողի զգայունությունը: Հետևաբար մարմնամարզության մեթոդական
առանձնահատկությունները, որոնց մասին վերը նշվեց, վկայում են, որ
երաժշտությունը լավ հնարավորություններ ունի ամենալայն ուղղվածությամբ
կիրառելու դպրոցականների ֆիզիկական դաստիարակության առանձին խնդիրների լուծման ուղղությամբ [3, 155]:
Մարմնամարզական վարժությունները դասակարգվում են հետևյալ հիմնական խմբերի՝ շարային, ընդհանուր զարգացնող, ազատ, կիրառական, ցատկեր,
վարժություններ մարզագործիքների վրա, ակրոբատիկական և գեղարվեստական
մարմնամարզության վարժություններ: Հաշվի առնելով պարապողների վրա բազ– 86 –

մակողմանի ֆիզիկական ազդեցությունը` մարմնամարզական վարժությունները
տարբեր կերպ են բնութագրվում [3, 144]:
Բացի վերը նշված մարմնամարզական վարժություններից՝ ավագ դպրոցականների պարապմունքների ընթացքում լայնորեն կիրառվում են շարժախաղեր և
էստաֆետաներ, որոնց բովանդակության մեջ մտնում են ցատկեր, նետումներ,
մագլցումներ, հավասարակշռության վարժություններ և այլն:
Այսպիսով՝ մարմնամարզության միջոցների բազմազանությունը, դրանց բովանդակության առանձնահատկությունը, չափավորումը և պարապողների գործողությունների խիստ կանոնակարգումը զգալի աստիճանով ձևավորել են ավագ
դպրոցականների մարմնամարզության մեթոդական առանձնահատկությունները:
Դրանց օգնությամբ լուծվում են այնպիսի կարևոր խնդիրներ, ինչպիսիք են առողջարարական, կրթական և դաստիարակչական:
Վերոնշյալը վկայում է, որ մարմնամարզությունն իրոք արժանի տեղ է զբաղեցնում դպրոցականների ֆիզիկական դաստիարակության համակարգում, կենսականորեն կարևոր գործնական ընդունակությունների և հմտությունների ձեռքբերման հարցում:
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Гимнастика в системе физического воспитания
учащихся старших школ
Аганян Геворг
РЕЗЮМЕ

слова: гимнастика, образование, двигательное умение и навык,
Ключевые слова
гимнастическое упражнение, старшеклассники, двигательная способность
Статья рассматривает роль и значение гимнастики в системе физического
воспитания учащихся старших школ. Эта дисциплина занимает весомое место в
процессе развития жизненно необходимых практических умений и навыков. В
свете методических особенностей гимнастики, автор представляет такие важные
проблемы, как оздоровление, обучение и воспитание учащихся старших школ.

Gymnastics in the System of the
the Physical Training
of High School Pupils
Aghanyan Gevorg
SUMMARY

words: gymnastics, education, motoric ability and skill, gymnastic exercise,
Key words
high school pupils, motoric capability
The article touches upon the role and significance of gymnastics within the system
of physical training of high school pupils. This discipline occupies a significant part and
importance in the development of the vitally prominent practical abilities and skills.
Basing upon the methodological peculiarities of gymnastics, the author presents such
problems as high school pupils’ recreation, education and training.
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Քիմիայի դերն աշակերտների էկոլոգիական գիտակցության
զարգացման գործընթացում
Աղաջանյան Նաիրա
Հանգուցային բառեր. էկոլոգիա, քիմիա, դաստիարակություն, գործնական
կարողություններ, հմտություններ, էկոլոգիական տրամաբանություն, բնության
պահպանություն
Ըստ Վ. Ի. Վերնադսկու «Կենսոլորտը մի անգամ չէ, որ անցնում է նոր էվոլյուցիոն իրավիճակի. դա մենք վերապրում ենք և հիմա, վերջին 10-20 հազար տարիների ընթացքում, երբ մարդը, մշակելով սոցիալական միջավայրում գիտական
միտք, ստեղծում է կենսոլորտում նոր երկրաբանական ուժ» [6]:
Արդի ժանանակում հրատապ հարցերի թվին է դասվում շրջակա միջավայրի պահպանության հիմնախնդիրը, որը սերտորեն առնչվում է հասարակական
առաջընթացին, մարդու կյանքի և կենսագործունեության, անձի ձևավորման ու
զարգացման, ինչպես նաև արմատական պահանջմունքների բավարարմանը:
Հավանաբար յուրաքանչյուր ոք իրազեկ է այն հիմնախնդիրներին, որոնք
ակամա ծագում են ժամանակակից տեխնիկայի զարգացմանը զուգընթաց՝ բնության մեջ առաջացնելով հավասարակշության խախտում: Իսկ բնության մեջ հավասարակշությունը կարող է խաթարվել երկու դեպքում.
1. երբ մարդը բնությունից կորզում և օգտագործում է ոչ այնքան, որքան կարելի է, և ոչ այնտեղ, որտեղ կարելի է,
2. երբ մարդը բնություն է վերադարձնում արտադրություն այնքան թափոններ և այնքան քանակով, որ բնությունը չի հասցնում «մարսել», այսինքն՝ չի կարողանում ինքնամաքրվել:
Վերոնշյալ երկու դեպքերում էլ տեղի է ունենում էկոլոգիական ճգնաժամ,
ապա՝ աղետ [1, 384]:
Երկրի բնակելի մասի վրա մարդու ծավալած գործունեությունից բնականոն
գործընթացները փոփոխություններ են կրում: Այդ փոփոխությունները հիմնականում կապված են մարդու կողմից բնական պաշարների անխնա օգտագործման
հետ:
Հանքավայրերից գազերի արտահոսքը հանգեցնում է շրջակա միջավայրի
աղտոտմանն ածխաջրածիններով, ընդ որում՝ առավել մեծ քանակներով, քան դա
կարող են անել մեքենաներից արտանետվող գազերն ու վթարների հետևանքով
թափվող նավթը: Բնության մեջ առաջանում են զգալի քանակով ազոտի օքսիդներ
և ածխածնի (II) օքսիդ: Լեռնային հանածոներում, հողում և բնական ջրերում հանդիպում են ծանր մետաղներ: Դրանցից հնարավոր չէ և նույնիսկ ցանկալի չէ ամբողջությամբ ազատվել: Ամպրոպների ժամանակ առաջացած ազոտի օքսիդները
փոխարկվում են նիտրատների, որոնք սնունդ են բույսերի համար, իսկ ծանր մետաղները փոքր չափաքանակներով անհրաժեշտ են բույսերի և կենդանիների
բնական կենսագործունեության համար:
Ասվածից երևում է, որ շրջակա միջավայրն աղտոտող նյութի ազդեցությունը կախված է դրա կոնցենտրացիայից: Ցանկացած աղտոտող նյութ անվնաս է,
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եթե դրա կոնցենտրացիան չի գերազանցում մի որոշակի մեծություն: Այդպիսի
մեծությունը մասնագետներն անվանում են սահմանային թույլատրելի
կոնցենտրացիա՝ ՍԹԿ [6]:
Էկոլոգիական առկա իրավիճակը ստեղծվել է հիմնականում ժողովրդական
լայն շերտերի էկոլոգիական գիտելիքների պակասի հետևանքով: Հետևաբար այս
կարևորագույն խնդրի լուծման ուղիներից մեկը քիմիայի դասաժամերին
սովորողների էկոլոգիական դաստիարակության իրականացնումն է:
Քիմիայի դասերին էկոլոգիական դաստիարակության հիմքում ընկած են
քիմիական միացությունների կազմը, կառուցվածքը, նյութերի հատկությունները
և նրանց կենսաբանական գործառույթները, անկենդան և կենդանի բնության
երկակի դերը, ինչպես նաև կենդանի օրգանիզմների համար քիմիական տարրերի
կենսաբանական դերը [4, 561-564]:
Քիմիան, ուսումնասիրելով նյութերի բաղադրությունը և կառուցվածքը, կարողանում է պատասխանել այն հարցերին, թե ի՛նչ է տեղի ունենում նրանց հետ
մթնոլորտում, հողում, ջրային միջավայրում, ի՛նչ ազդեցություն ունեն նյութը և
նրա փոփոխված արգասիքները կենդանի օրգանիզմում [4, 561-564]:
Էկոլոգիական դաստիարակությունից ելնելով՝ քիմիայի ուսուցիչն իր առջև
նպատակ է դնում՝
• բացահայտել անօրգանական և օրգանական աշխարհի միասնությունը,
բնության մեջ ընթացող շրջանաձև գործընթացների քիմիական օրինաչափությունների վրա անտրոպոգեն գործոնի ազդեցության առանձնահատկությունները և սրանց հիման վրա էլ ձևավորել խնամք բնության հանդեպ,
• բացահայտել բնության հանդեպ քիմիական արդյունաբերության երկակի
դերը,
● սովորողներին զինել գործնական գիտելիքներով և հմտություններով,
որոնք թույլ կտան մասնակցել բնապահպանական միջոցառումներին, ինչպես նաև կանխարգելել տեխնոլոգիական և բնապահպանական աղետները [3, 48]:
Քիմիայի դասաժամերին էկոլոգիական դաստիարակությունը ճիշտ և նպատակային կազմակերպելու համար նպատակահարմար է նախապես թեմատիկ
պլանում ընդգրկել էկոլոգիական բնույթի հարցեր.
1. «Ջրածին»: Ապագայում՝ որպես բնական, էկոլոգիապես մաքուր, ջերմային,
էներգետիկ աղբյուր:
2. «Ջուր, հիմքեր, լուծույթներ»: Բնական ջրերի քիմիական բաղադրությունը:
Սինթետիկ լվացող միջոցներ: Ջրային աղբյուրների աղտոտման աղբյուրները:
Ջրամաքրման կայաններ:
3. «Թթուներ, աղեր»: Թթվային անձրևներ, պատճառները, հետևանքները,
կանխարգելման ուղիները:
4. «Էլեկտրոլիտիկ դիսոցում»: Ժողովրդական տնտեսությունում էլեկտրոլիտների օգտագործում, բուֆերային համակարգեր և նրանց դերը ջրերի ինքնամաքրման գործում: Թունավորում առաջացնող իոններ:
5. «Ածխածնի ենթախումբ: Ածխածնի օքսիդներ»: Նյութերի շրջապտույտի
ժամանակ օքսիդավերականգնման ռեակցիաներ, նրանց վերամշակման եղա– 90 –

նակները: Ադսորբցիան՝ որպես թունավոր նյութերի կլանող միջոց:
6. «Թթվածնի ենթախումբ: Թթվածին: Օզոն: Ծծումբ: Ծծմբաջրածին և ծծմբի
օքսիդներ»: Մթնոլորտի աղտոտիչներ, շմոլ գազի թունավորման հետևանքները:
Ջերմոցային էֆեկտի վտանգը, այն՝ որպես համամարդկային աղետ: Նյութերի
լրիվ և թերի այրումից առաջացող միացություններ, որոնք աղտոտում են մթնոլորտը: Որպես ուժեղ օքսիդիչ և թունավոր նյութ:
7. «Ազոտի ենթախումբ: Ամոնիակ»: Մտնում է բնությունը աղտոտող նյութերի մեջ:
Բնության աղտոտիչներ, թթվային անձրևներ:
8. «Մետաղներ»: Բնության մեջ մետաղների իոնների երկակի դերը՝ կոնցենտրացիայից կախված: Կոռոզիա:
9. «I-III խումբ: Կալցիում և մագնեզիում: Ալյումին: Երկաթ»: Շրջակա միջավայրի աղտոտման հետևանքով կալցիումի փոխարինումը ստրոնցիումով, ազդեցությունը
մարդու և կենդանիների օրգանիզմում:
10. «Սահմանային ածխաջրածիններ»: Մթնոլորտում մեթանի երկակի ազդեցությունը: Ֆրեոնները՝ որպես օզոնային շերտի քայքայողներ:
11. «Չհագեցած ածխաջրածիններ»: Շրջակա միջավայրի աղտոտումը պոլիացետիլենի և պոլիպրոպիլենի օրինակով:
12. «Արոմատիկ ածխաջրածիններ»: Թունաքիմիկատների ազդեցությունը
մարդու ժառանգականության վրա: Պայքար մշակաբույսերի և մոլախոտերի դեմ
կենսաբանական մեթոդներով:
13. «Բնական ածխաջրածիններ»: Կենսոլորտի աղտոտումը բնական գազերով, նավթով, նավթից ստացված արգասիքներով: Ջերմոցային էֆեկտ, խնդիրների լուծման ուղիները:
14. «Թթվածին պարունակող օրգանական միացություններ»: Սպիրտների
թունավոր ազդեցությունը: Էթանոլը՝ որպես սոցիալական թույն: Մեթանոլը՝
որպես ապագայի վառելիք: Ֆենոլի անցումը շրջակա միջավայր, հետևանքները,
նրանց բացասական ազդեցությունը կենդանի օրգանիզմների վրա:
15. «Ճարպեր»: Կատարելագործել ճարպերի արտադրության թափոնների
վերամշակումը:
16. «Ածխաջրեր»: Ցելյուլոզաթաղանթային արդյունաբերություն, օդի և ջրի
աղտոտման խնդիրները:
17. «Ազոտ պարունակող օրգանական միացություններ»: Հասկացություն
կենսատեխնոլոգիայի մասին: Կենսատեխնոլոգիայի արդյունաբերության թափոնները՝ որպես աղտոտիչ նյութեր:
Ժողովրդական տնտեսությունում էլեկտրոլիտների օգտագործում, բուֆերային համակարգեր և նրանց դերը ջրերի ինքնամաքրման գործում:
Սովորողների էկոլոգիական մշակույթի ձևավորման համար, ուսումնական
գործընթացից բացի, կարևոր դեր են խաղում նաև արտադասարանային և արտադպրոցական ուսումնադաստիարակչական աշխատանքները:
Մի շարք գիտնականներ (Ի.Դ.Զվերև, Ա.Ն.Զախլեբնի, Ի.Տ.Սուբավեցինա և
ուրիշներ) մշակել են դպրոցականների էկոլոգիական կրթության սկզբունքներ:
– 91 –

Այդ սկզբունքների թվին են պատկանում ուսուցման ընթացքում միջառարկայական կապերի օգտագործումը, շրջակա միջավայրի հետազոտությունը և էկոլոգիական խնդիրների հետ կապ ունեցող երևույթների հայտնագործումը [1, 386]:
Ուսուցիչը քիմիայի դասերին փորձում է աշակերտների մեջ զարգացնել կարողություններ, հմտություններ, որպեսզի վերջիններս կարողանան վերլուծել և
գնահատել այն գործընթացը, որն իրականացվում է շրջակա միջավայրի պահպանության գործում, և կիրառել ձեռք բերած գիտելիքները բնապահպանական
խնդիրների պատճառները բացատրելու, ինչպես նաև նրանց համար համապատասխան լուծումներ գտնելու [5]:
Էկոլոգիական դաստիարակությունը սկսվում է «քիմիա» առարկայի առաջին
դասերից, երբ ուսումնասիրում են «Անվտանգության կանոնները քիմիայի լաբորատորիայում» թեման: Աշակերտները պետք է ընկալեն, որ քիմիայի լաբորատորիան մի փոքրիկ «գործարան» է, որտեղ աշխատում են և ստանում նոր նյութեր:
Պետք է սովորողների ուշադրությունը կենտրոնացնել նրա վրա, որ յուրաքանչյուր գործնական աշխատանքից, ցուցադրվող կամ լաբորատոր փորձերից հետո
ստացված նյութերը պետք է ոչնչացնել, չեզոքացնել կամ անհրաժեշտության դեպքում պիտակավորել և պահել հետագայում օգտագործելու նպատակով: Հասկանում են, որ նյութերի անցումը շրջակա միջավայր կատարվում է՝ անվտանգության կանոններից ելնելով: Այդպիսի մոտեցումը յուրաքանչյուր աշխատանքի
հանդեպ սովորողների մեջ ձևավորում է «Էկոլոգիապես մաքուր» ռեֆլեքս:
Էկոլոգիական դաստիարակությունը զարգացնելու համար կարելի է առաջադրել էկոլոգիական բնույթի խնդիրներ: Օրինակ՝ «Թթվածին» թեմայի ուսումնասիրման ժամանակ [2, 19].
Խնդիր 1
Ի՞նչ քանակությամբ մոլեկուլ է պարունակվում մեկ գրամ ջրում և մեկ գրամ
թթվածնում: Ի՞նչ դեր ունեն այդ նյութերը երկրի կենսոլորտում:
Խնդիր 2
Հաստատված է, որ ծառը մեկ վեգետացիոն շրջանում ունի 10 կգ տերև, որը
վնասազերծում է 500 գ ծծմբի (IV) օքսիդ և 250 գ քլոր: Հաշվեք՝ ի՞նչ քանակությամբ
ծծմբի (IV) օքսիդ և քլոր կվնասազերծի այդպիսի մեկ ծառը:
Լուծում՝
Սկզբում հաշվել տրված գազերի մոլային զանգվածները:
M(SO2)=64գ/մոլ, M(Cl2)=71գ/մոլ
Հաշվել մեկ ծառի կողմից վնասազերծված գազերի նյութաքանակները:
υ(SO2)=500գ /64գ/մոլ=7,8 մոլ
υ(Cl2)=250գ /71գ/մոլ =3,5 մոլ
Լուծելով այս խնդիրը՝ սովորողները իմանում են բույսերի դերի և թունավոր
գազերի մասին [2, 25]:
Քիմիական արդյունաբերության սկզբունքներից է անթափոն արտադրությունը: Ուսուցման ընթացքում դա բացահայտելու համար տրվում է գործնական
աշխատանք: Օրինակ՝ իրականացրեք հետևյալ փոխարկումը՝ FeCl3→Fe2O3:
Խնդիրը լուծելու համար պետք է գրեն երկու ռեակցիա:
FeCl3 + 3NaOH = Fe(OH)3 ↓+ 3 NaCl
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Նստվածքը ֆիլտրել և տաքացնել:
2 Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O
Նյութերի փոխարկումների շնորհիվ իոնները կորցնում են թունավոր ազդեցությունը: Սկզբում ստացվում է չլուծվող միացություն, հետո էլ՝ ավելի կայուն
նյութ (Fe2O3՝ հեմատիտ):
Հնարավորության դեպքում կարելի է կազմակերպել էքսկուրսիա մոտակա
արդյունաբերական ձեռնարկություն:
Էկոլոգիական դաստիարակության նպատակով կարելի է հանձնարարել հետազոտական աշխատանք: Օրինակ՝ «Մետաղների իոնների ազդեցությունը
կենդանի օրգանիզմների վրա» թեմայից:
Հետազոտական աշխատանքի ընթացքում աշակերտները կբացահայտեն
բնության մեջ մետաղների երկակի ազդեցությունը՝ կախված միջավայրում նրանց
կոնցենտրացիայից:
Սովորողները կիմանան, որ մետաղների իոնները մասնակցում են կենսաքիմիական պրոցեսներին, նպաստում և կարգավորում են նյութափոխանակությունը, ունեն դրական ազդեցություն աճի և վերարտադրության վրա, մասնակցում են բջջում իոնային կոնցենտրացիայի ստեղծմանը, ապահովում են կենսական պրոցեսները:
Կիմանան կոռոզիայի երևույթի մասին՝ որպես շրջակա միջավայրի աղտոտիչի, իսկ կոռոզիայի կանխարգելիչ միջոցները՝ որպես միջավայրի պահպանման
եղանակ:
Դասարանը բաժանելով խմբերի՝ տրվում են հանձնարարականներ.
I-խումբ: Պետք է ներկայացնեն կենդանի օրգանիզմներում մետաղների դերը,
քիմիական և էլեկտրաքիմիական կոռոզիային:
II-խումբ: Պետք է բացահայտեն կոռոզիայի ազդեցությունը նյութերի և բուսական օրգանիզմների վրա:
Փորձը կատարել ըստ հետևյալ կետերի.
● քիմիական հինգ բաժակներում լցնել ակվարիումից վերցրած ջուր և բույս.
● կատարել ջրի անալիզ՝ ըստ գույնի, հոտի, թթվայնության, երկաթի (II) և
(III) իոնների ներկայությամբ (որակական ռեակցիաները ամոնիումի ռոդանիդով և արյան կարմիր աղով).
● առաջին բաժակում իջեցնել մեկ երկաթե մեխ, երկրորդում՝ երկաթե մեխ՝
փաթաթված պղնձե լարով, երրորդում՝ երկաթե մեխ՝ փաթաթված կապարով, չորրորդում՝ երկաթե մեխ՝ փաթաթված կապարային միացություններով.
● մեկ օր հետո վեց օր շարունակ վերցնել ջրի նմուշ և լրացնել ստորև բերված աղյուսակը:
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Օրը,
բաժակ №___,
ամիս,
ամիս, ամսաթիվ

Գույնը

Հոտը

PH

Երկաթի իոնների
առկայությունը

1
2
3
4
5
Հետազոտական աշխատանքի ընթացքում աշակերտները ծանոթանում են
կոռոզիայի պրոցեսին, կատարում եզրակացություններ կոռոզիայի վնասակար
ազդեցության մասին:
Էկոլոգիական դաստիարակությունը զարգանում է նաև ինտեգրված դասերի ժամանակ: Օրինակ՝ քիմիայից «Թթվածին, օքսիդներ, այրում» թեման սերտորեն կապված է էկոլոգիայի՝ «Անթրոպոգեն աղդեցությունը մթնոլորտի վրա»,
«Մթնոլորտ» թեմաների հետ:
Աշակերտներին կարելի է հանձնարարել ռեֆերատներ, փոքրիկ շարադրություններ հետևյալ թեմաներով՝ «Թափոնների երկրորդային օգտագործում», «Ի՞նչ
ջուր եմ խմում», «Ի՞նչ օդ եմ շնչում», կամ սովորողներն իրենք կարող են առաջադրել էկոլոգիական բնույթի թեմաներ:
Վերը նշված աշխատանքների շնորհիվ աշակերտների մեջ դաստիարակվում է քաղաքացիական դիրքորոշում, պատասխանատվություն մարդկության և
բնական միջավայրի նկատմամբ:
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Роль
Роль химии в развитии экологического
сознания школьников
Агаджанян Наира
РЕЗЮМЕ

Ключевые слова: экология, химия, воспитание, практические способности,
экологическое мышление, защита природы
Вышеуказанная статья имеет четкую направленность, принципиальность и
определенные цели. Здесь были обсуждены некоторые продуктивные условия,
которые будут способствовать формированию экологического воспитания и
культуры учащихся во время уроков химии. Учащиеся будут вооружены практическими знаниями, навыками и умениями, которые расширят их мировоззрение,
будут способствовать развитию логического мышления, дадут возможность
принять участие на мероприятиях, посвящинных охране природы, предотвратить
технологические и стихийные бедствия.

The Role of Chemistry
Chemistry in the Development
of Pupils Ecological Consciousness
Consciousness
Aghajanyan Naira
SUMMARY

Key words: ecology, Chemistry, upbringing, practical skills, experiences, ecological
thinking, nature conservation
The above mentioned article has a simple direction, principle and certain aims.
Some productive aims were discussed here, which will promote ecological upbringing
and cultural formation during Chemistry lessons. The learners will equip with practical
knowledge, skills and experiences, which will enlarge not only their attitude and
develop logical thinking, but allow taking part in natural measures, prevent
technological and environmental investigations.
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Ուսուցման մեթոդների կիրառումը
ֆիզկուլտուրայի դասերին
Աշրաֆյան Արամայիս
Քառյան Արման
բառեր.. ֆիզիկական կուլտուրա, զարգացում, մեթոդներ,
Հանգուցային բառեր
շարժողական հմտություններ, կարողություններ, ուսուցիչ, մասնագիտություն
Այսօր չի կարելի գտնել մարդկային գործունեության մի ոլորտ, որը կապված
չլինի ֆիզիկական կուլտուրայի հետ: Ֆիզիկական դաստիարակությունը կարևոր
դեր և նշանակություն ունի մարդու բազմակողմանի զարգացման գործում: Ֆիզկուլտուրայի դասերին կիրառվող վարժությունների մեջ կան այնպիսիք, որոնք
ունեն կենսական կարևոր նշանակություն և կիրառվում են առօրյա կյանքում:
Դպրոցի խնդիրն է հասնել նրան, որ աշակերտներն իրենց կենցաղում կարողանան ճիշտ գործածել դրանք:
Ֆիզիկական կուլտուրան կարևոր տեղ է զբաղեցնում յուրաքանչյուր մարդու
կյանքում: Այն համարվում է մարդու առողջության, ինքնահաստատման և զարգացման բազմաֆունկցիոնալ մեխանիզմ:
Ֆիզիկական կուլտուրայի դասաժամը համարվում է բավականին բարդ
ուսումնա-դաստիարակչական գործընթաց, որն ունի բազմաբնույթ բաղադրիչներ, յուրահատուկ կառուցվածք և բովանդակություն:
Ֆիզկուլտուրայի ուսուցչի մասնագիտությունն ունի իր յուրահատկությունները: Ընտրելով այդ մասնագիտությունը` մանկավարժը պատասխանատվություն է կրում երեխաների առողջության, նրանց ֆիզիկական, հոգեկան, բարոյական և սոցիալական զարգացման համար [1, 81]:
Ուսուցչի մասնագիտությունը ենթադրում է ուսուցման գործընթացում կիրառել ուսուցմանն ու դաստիարակությանն ուղղված տարբեր հնարներ` անհատական մոտեցում դրսևորելով յուրաքանչյուր աշակերտի հանդեպ: Մյուս կողմից՝ ուսուցիչը, կիրառելով տարաբնույթ և փոփոխվող միջանձնային կապեր,
նպաստում է դասարանում կոլեկտիվի ձևավորման խնդրին:
Ֆիզկուլտուրայի ուսուցչի բազմաբնույթ գործունեության մեջ առանձնացվում են նրա աշխատանքային գործունեության չորս գործառույթներ՝
1. Կառուցողական,
2. Հաղորդակցական,
3. Կազմակերպչական,
Կազմակերպչական,
4. Ճանաչողական:
Աշակերտների ֆիզիկական զարգացումն անհրաժեշտ է իրականացնել`
հենվելով նրանց անձնային որակների վրա: Դրա համար անհրաժեշտ է զարգացնել աշակերտների ինքնակատարելագործման, ինքնավերլուծության ձգտումը:
Այստեղ, սակայն, հարց է ծագում, թե ինչպես ֆիզկուլտուրան դարձնել աշակեր– 96 –

տի անձի կատարելագործման միջոց: Անհրաժեշտ է նախ և առաջ փնտրել և
գտնել նոր մոտեցումներ աշակերտների հետ տարվող աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու համար: Աշխատանքում՝ որպես հիմնական ուղղություններ, ընտրված են հետևյալները`
• աշակերտների ֆիզիկական պատրաստվածության ընդհանուր մակարդակի բարձրացում,
• ֆիզկուլտուրայի և սպորտի հանդեպ գիտակցական վերաբերմունքի սերմանում,
• առողջ ապրելակերպի քարոզում,
• սպորտային միջոցառումներին աշակերտների ակտիվ մասնակցություն
[5,124]:
Ֆիզիկական կուլտուրայի ուսուցման պրոցեսում նույնպես կիրառվում են
դասի կազմակերպման բոլոր հայտնի մեթոդները`
1. ֆրոնտալ,
2. խմբային,
3. խաղային,
4. մրցակցային:
Այս կամ այն մեթոդի ընտրությունը մեծամասամբ կախված է դասի նպատակներից և ուսուցման փուլից: Այսպես՝ կարճ տարածության վազքի տեխնիկայի ուսուցման նախնական փուլում նպատակահարմար է ֆրոնտալ մեթոդի կիրառումը: Նախ և առաջ ստուգվում է մեկնարկի ժամանակ ձեռքերի և ոտքերի ճիշտ
դիրքը:
Իրանը պիտի թեքված լինի առաջ, հայացքն ուղղված առջևը: Այնուհետև բացատրվում է, որ ձեռքերն արմունկներում ծալված պիտի շարժվեն իրանի երկայնքով` ձևավորելով եռանկյուն: Ելման դրությանը ծանոթանալուց հետո անցում ենք
կատարում մեկնարկային արագացման ուսուցմանը` ուշադրություն դարձնելով
աշակերտների կողմից թույլ տրվող բնորոշ սխալներին`
• մեկնարկից հետո իրանի արագ ուղղում,
• ուսերի և ձեռքերի խրված դիրք:
Ուսուցման հաջորդ փուլը վազքն է երկար տարածության վրա: Վազքի ժամանակ ուշադրություն է դարձվում ձեռքերի և ոտքերի համաձայնեցված աշխատանքին [7, 17]:
Խմբայ
Խմբային մեթոդը կիրառվում է ուսուցման հետագա փուլերում այն բանից
հետո, երբ աշակերտներն արդեն յուրացրել են տեխնիկայի հիմնական տարրերը
և անցել են վերջինիս կատարելագործմանը: Խմբային մեթոդն առավել հաճախ
կիրառվում է սպորտային խաղերի (օրինակ՝ բասկետբոլ, վոլեյբոլ), մարմնամարզության ժամանակ: Դասարանը սովորաբար բաժանվում է մի քանի խմբի` 3-5
աշակերտ յուրաքանչյուր խմբում, և կատարելագործվում է տեխնիկական հնարների կատարումը: Սպորտային խաղերի ուսուցման ժամանակ մի խումբը կատա– 97 –

րելագործում է գնդակի փոխանցման և ընդունման տեխնիկան, մյուս խումբը`
վարումից հետո նետումները, երրորդ խումբը` գնդակի նետումները տեղից և
այլն:
Շարժողական հմտությունների և կարողությունների ուսուցումն անխախտելիորեն կապված է աշակերտների շարժողական որակների հետ: Որպես օրինակ կարող են ծառայել մարմանամարզության պարապմունքները [6, 34]:
Սակայն ուսուցման վերաբերյալ ժամանակակից մոտեցումներով աշակերտների հաջողությունները չի կարելի գնահատել միայն ուսումնական նորմատիվներով: Առավել կարևորվում է յուրաքանչյուր աշակերտի ֆիզիկական պատրաստվածության բարձր աստիճանը, որին կարելի է հասնել առանձին դեպքերում ընտրված վարժությունների միջոցով՝ կախված նախնական ֆիզիկական
պատրաստվածության աստիճանից:
Յուրաքանչյուր աշակերտ իր ֆիզիկական պատրաստվածության կատարելագործման ճանապարհին պիտի ունենա որոշակի նպատակ: Մեր հիմնական
նպատակն այն է, որ յուրաքանչյուր աշակերտ հետաքրքրություն դրսևորի ֆիզկուլտուրայի դասերի նկատմամբ, գիտակցի այն, որ ֆիզիկական կուլտուրան
նպաստում է մարմնի ֆիզիկական հնարավորությունների մեծացմանը, առողջության ամրապնդմանը:
Ուսուցման անհատական մեթոդը հիմնականում և լայնորեն կիրառվում է
ավագ դպրոցականների հետ տարվող աշխատանքում: Դա առաջին հերթին ֆիզիկական որակների զարգացմանն ուղղված լրացուցիչ առաջադրանքների կատարումն է` հաշվի առնելով աշակերտների անհատական ֆիզիկական և հոգեբանական առանձնահատկությունները:
Շրջանաձև մեթոդի կիրառման ժամանակ աշակերտները բաժանվում են
խմբերի, բայց այդ ժամանակ սովորողներն աշխատում են միաժամանակ և յուրաքանչյուրն իր շրջանում: Նման աշխատանքի արդյունքում պահպանվում է դասաժամի խտության առավելագույն աստիճանը, միաժամանակ մեկ դասաժամի ընթացքում կատարելագործվում են հիմնական շարժողական (ֆիզիկական) որակները: Այս մեթոդը կարելի է կիրառել սահմանափակ տարածության մեջ, և այն քիչ
ժամանակ է պահանջում: Բավական է մարզադահլիճի կեսը, որպեսզի 15-20 րոպե ամբողջ դասարանը զբաղված լինի: Որպես կանոն, մեկ դասաժամի ընթացքում աշակերտը հասցնում է անցնել 5-7 շրջանով (հանգստի համար նախատեսված 1 րոպե ընդմիջումով):
Ֆիզկուլտուրայի դասերին ուսուցման կարևորագույն մեթոդներից մեկը համարվում է խաղային մեթոդը: Միայն խաղի միջոցով կարելի է պահպանել աշակերտների կայուն հետաքրքրվածությունը ֆիզկուլտուրայի դասերի հանդեպ:
Նպատակահարմար է ֆիզկուլտուրայի դասաժամի հիմնական մասի երկրորդ հատվածում անցկացնել շարժախաղեր կամ սպորտային խաղեր` ելնելով
տվյալ դասի խնդիրներից: Դա օգնում է դասն անցկացնել բարձր հուզական մթնո– 98 –

լորտում և ստանալ առավելագույն դրական արդյունք [2,175]:
Ցավոք, գնալով մեծանում է այն աշակերտների թիվը, որոնք առողջության
պատճառով ազատվում են ֆիզկուլտուրայի դասերից, և գնալով ավելի արդիական է դառնում ուսուցման նոր մեթոդիկայի, գնահատման նոր համակարգի ներմուծումը դասապրոցես: Հենց այդ պատճառով էլ մանկավարժական գործունեության մեջ նորարարական տեխնոլոգիաների կիրառումը դառնում է արդիական:
Նորարարական է համարվում ֆիզիկական կրթության որակի գնահատման
համակարգը: Ֆիզկուլտուրայի դասերին առաջադիմության, հաճախելիության և
ճանաչողական ակտիվության բարձրացման համար կիրառվում է գնահատման
ռեյթինգային (բալային) համակարգը: Նրա էությունը հետևյալն է. աշակերտը որոշակի ժամանակահատվածում (մեկ ամիս, կիսամյակ, ուսումնական տարի) հավաքում է ընդհանուր առմամբ բալերի որոշակի քանակ, որը համապատասխանում է նրա գործունեության այս կամ այն ոլորտին: Գնահատման նման մոտեցումն իրականում հնարավորություն է տալիս գնահատականին խթանիչ դեր խաղալ, համապատասխան մոտեցում ցուցաբերել ներկայացվող պահաջներին:
Մշակված չափանիշների հիման վրա աշակերտներն իրենք կարող են օբյեկտիվորեն գնահատել իրենց ձեռքբերումները: Աշակերտներին իրենց և դիմացինին
ճիշտ գնահատել սովորեցնելը նրանց պատրաստվածության կարևոր պայմաններից մեկն է: Որպես կարգապահության հիմնական չափանիշ՝ մեր կողմից ընդունվում է ոչ միայն աշակերտների հաճախելիությունը, այլև նրանց կատարողականը, հրահանգներին ժամանակին արձագանքումը: Կարգապահության առաջադիմությունը որոշվում է նաև ձեռք բերված տեսական գիտելիքներով և աշխատունակությամբ: Պետք է աշակերտներին ուղղորդել դեպի դրական արդյունքը և բարյացկամ վերաբերմունք ստեղծել միմյանց հանդեպ: Նման արդյունքի կարելի է
հասնել միայն տարաբնույթ մեթոդների և ուսուցման հնարների կիրառման շնորհիվ [3, 224]:
Աշխատանքում մեծ ուշադրություն է դարձվում նաև արտադասարանային
աշխատանքներին, որոնք հիմք են դպրոցական և համայնքային սպորտային միջոցառումներին, սպորտլանդիաներին հավուր պատշաճի ներկայանալու համար:
Արտադասարանային աշխատանքը ներառում է նաև տարբեր սպորտային
միջոցառումների կազմակերպում և անցկացում: Դրանք են` «Ուրախ գնդակ»
(տարրական դասարաններում), «Հասիր և անցիր» (միջին դասարաններում) և այլ
սպորտային միջոցառումներ: Անցկացվում է նաև դպրոցական սպորտլանդիա 6-9
դասարաններում [4,23]:
Մանկավարժական գործունեության մեջ անհրաժեշտ է առաջնորդվել ռուս
հայտնի գրող Ա.Պ.Չեխովի խոսքերով. «Մարդու մեջ ամեն ինչ պիտի գեղեցիկ և
ներդաշնակ լինի»: Աշակերտը պիտի զարգանա ներդաշնակորեն, ինչպես հոգեպես, այնպես էլ ֆիզիկապես:
Այսպիսով՝ վերոնշյալից ելնելով՝ կարող ենք ասել, որ ուսուցման նորարա– 99 –

րական տեխնոլոգիաների և մեթոդների կիրառմամբ կարելի է բազմաբովանդակ
ու բազմաբնույթ դարձնել ֆիզկուլտուրայի դասաժամերը, կարելի է հասնել նրան,
որ աշակերտների մեջ զարգանան այնպիսի որակներ, ինչպիսիք են հետաքրքրությունը ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի հանդեպ: Ֆիզկուլտուրայի ուսուցչի
խնդիրն էլ այն է, որ վերջինս, կիրառելով ուսուցման նորարարական տեխնոլոգիաները, նպաստի աշակերտների անձի համակողմանի և ներդաշնակ զարգացմանը:
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Применение методов обучения на уроках
физической культуры
Ашрафян Арамаис
Карян Арман
РЕЗЮМЕ

Ключевые слова: физическая культура, физическое развитие, методы, урок,
физическая подготовка, учитель, профессия
В статье представлены методы обучения, применяемые в общеобразовательных школах на уроках физической культуры. Если правильно применять или
сопостовлять методы обучения, то можно эффективно провести занятие по физической культуре и добиться многих результатов. Учитель сам выбирает методы
обучения, которые помогают достичь поставленной цели. Эти методы направлены
на всестороннее развитие учащихся младших и старших классов общеобразовательных школ.
.

The Application
Application of Teaching Methods
Methods
at Physical
hysical Education Lessons
Lessons

Aramayis Ashrafyan
Arman Karyan
SUMMARY

Key words: physical culture, development, methods, motor skills, abilities,
teacher, profession
The article presents the methods of teaching taken at physical education lessons in
general schools. If correctly to accept or to compare methods of training it is possible to
spend effectively employment on physical training and to reach many results. The
teacher himself chooses the methods of teaching that help to solve the problem of the
topic being taught and conducts the lesson. These methods are aimed at the
comprehensive development of pupils of junior and senior classes of general education
schools.
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Հոլլի էֆեկտի հետազոտությունները
կիսահաղորդիչային բյուրեղներում
Ավագյան Էդվարդ
Աղաբաբյան Էլինա
Հանգուցային բառեր. Հոլլի հաստատուն, էլեկտրոն, լիցքակիրների շարժունակություն, տեսակարար հաղորդականություն, էլեկտրական դաշտ, փորձարարական կայանք
Ամերիկացի ֆիզիկոս Էդվին Հերբերտ Հոլլը, տեղադրելով բարակ ոսկյա թիթեղը մագնիսական դաշտում, հայտնաբերել է, որ նրա միջով հոսանք անցնելու
դեպքում մագնիսական ինդուկցիայի վեկտորին և հոսանքի խտության վեկտորին
ուղղահայաց ուղղությամբ առաջանում է էլեկտրական դաշտ: Այդ էֆեկտը հետագայում անվանել են Հոլլի նորմալ էֆեկտ [2, 4], իսկ առաջացող էլեկտրական դաշտը՝ Հոլլի դաշտ:
Հետագայում այդ երևույթը հայտնաբերել են կիսահաղորդիչներում (որտեղ
այն արտահայտված է շատ ավելի ուժեղ քան մետաղներում), ամորֆ և պոլիէթիլային նյութերում [1, 8]:
Հոլլի էֆեկտների հետազոտությունները տարբեր նյութերում տարվում են
աշխարհի շատ հայտնի լաբորատորիաներում, որը կապված է երևույթի լայնածավալ կիրառությունների հետ ինչպես գիտության, այնպես էլ տեխնիկայի տարբեր բնագավառներում:
Այսինքն՝ Հոլլի էֆեկտի ուսումնասիրությունը արդիական է բոլոր տեսակետներից:
Տվյալ աշխատանքում բերված են Հոլլի նորմալ էֆեկտի հետազոտման փորձարարական կայանքի (պատրաստված ՎՊՀ-ի ֆիզիկայի ամբիոնի ուժերով)
մանրամասն նկարագրությունը և կիսահաղորդիչ նյութերում երևույթի ուսումնասիրման փորձարարական արդյունքները:
ՀՈԼԼԻ ՆՈՐՄԱԼ ԷՖԵԿՏԸ
Գործնական տեսակետից սովորաբար, հետաքրքրություն է ներկայացնում
երկու դեպք.
1. Հոլլի էֆեկտը թույլ մագնիսական դաշտում,
2. Հոլլի էֆեկտը ուժեղ մագնիսական դաշտում:
Սկզբից դիտարկենք զուգահեռանիստի ձև ունեցող համասեռ, իզոտրոպ nտիպի կիսահաղորդիչ (խոռոչների p-կոնցենտրացիան շատ փոքր է):
Նրա միջով անցնում է kl խտությամբ էլէկտրական հոսանք: Տեղադրենք մեր
ml
նմուշը համասեռ մագնիսական դաշտում, որի մագնիսական ինդուկցիայի D
l
վեկտորը ուղղահայաց է k վեկտորին:
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Նկ. 1. Հոլլի էֆեկտի առաջացումը կիսահաղորդչում

ml արագությամբ տեղաշարժվող էլէկտրոնի վրա ազդում է
nml դաշտում o
ml , D
ml ] ուժը:
Լորենցի p = −q[o
Այդ պատճառով էլէկտրոնների տեղաշարժը կունենա բաղադրիչ ոչ միայն X
առանցքով այլ նաև Z առանցքով: Սա բերում է էլեկտրոնների կուտակում նմուշի
ներքևի նիստի վրա, իսկ վերևի նիստի վրա կլինի նրանց պակասը: Արդյունքում
առաջանում է nmlt էլէկտրական դաշտ ուղղված Z առանցքով: Էլեկտրոնների շարժումը X առանցքով կշարունակվի այնքան ժամանակ, մինչև որ առաջացնող
էլէկտրական դաշտը հավասարակշռի Լորենցի ուժին: Այս պայմաններում
ակնհայտորեն ունենք
qnt = q < ot > D
(1)
Քանի որ մենք էլէկտրոնների շարժումը դիտարկում ենք ազատ վազքի ժամանակի ընթացքում, ապա պարզ է, որ oY մեծությունը փոփոխական է: (1)-ի մեջ
մտցված է արագության միջին արժեքը, որը որոշվումէ էլէկտրոնների (<τ>) մի համակարգի ազատ վազքի երկարության (<τ>) միջին ժամանակով, որը կոչվում է
ռելակսացիայի ժամանակ:
Քանի որ՝ kY = −qJ < oY >, ապա
kY D
(2)
nt = −
qJ
nt մեծությունը կոչվում է Հոլլի դաշտ: Այսպիսով էլէկտրական դաշտն ունի
nt և nY բաղադրիչներ, հետևաբար էլէկտրական դաշտի լրիվ վեկտորը՝
(3)
nml = vlnY + wmlnt
ml = 0), նրանց
ըստ մեծության և ուղղության չի համընկնի սկզբնականի հետ (երբ D
միջև կլինի xy անկյուն, որը ստացել է Հոլլի անկյուն անվանումը:
{
Այս անկյան տանգեսի համար կարող ենք գրել՝ zLxy = | օգտվելով (2)-ից և
հաշվի առնելով, որ kY = nY ~ (Օհմի օրենքը) կստանանք՝
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{}

~D
(4)
qJ
Մյուս կողմից՝ ~ =  qJ, որտեղ  -ը էլէկտրոնի շարժունակությունն է:
Այսպիսով վերջնականապես ՝
zLx = −JD
(5)
Գործնականում հարմար է չափել ոչ թե էլէկտրական դաշտի լարվածությունը, այլ վերևի և ներքևի նիստերի միջև առաջացող համապատասխան պոտենցիալների տարբերությունը, որը կոչվում է Հոլլի ԷլՇու՝
kY DN
(6)
y = n = −
qJ
Եթե լրիվ I հոսանքն արտահայտենք հոսանքի խտությունով`  = kY N, ապա
D
y D
կամ
(7)
Y = −
y = −
qJ

որտեղ y = 1/ qJ -ն կոչվում է Հոլլի հաստատուն:
P-տիպի հաղորդականությամբ կիսահաղորդիչների դեպքում (1) հավասարման մեջ անհրաժեշտ է լիցքակիրների նշանը փոխել “-e”–ից “+e”: Այս դեպքում
կունենանք
kt D
nt =
= kY y D
q
~D
zLxy =
=  D
(8)
q
D
y D
Y = −
=
q 

որտեղ P–ն խոռոչներ կոնցենտրացիան է,  -ն նրանց շարժունակությունը,
y = 1/ q -ը՝ Հոլլի հաստատունը: Համեմատելով (7)-ը և (8)-ը կարելի է տեսնել,
որ Հոլլի ԷլՇու-ի նշանով կարելի է փորձնականորեն որոշել լիցքակիրների տիպը,
իսկ y մեծությամբ՝ նրանց կոնցենտրացիան [3, 1-13]:
Բացի դրանից, եթե միաժամանակ չափվի և σ հաղորդականությունը և
y Հոլլի հաստատունը, ապա նրանցով կարելի է որոշել նաև
  = ~|y |
(9)
շարժունակությունը:
Փորձարարական մաս
Տվյալ աշխատանքում Հոլլի էֆեկտը ուսումնասիրվել է բարակ ուղղանկուն
թիթեղների տեսք ունեցող 4-կոնտակտանի նմուշների վրա, որոնք իրենցից
ներկայացնում են ДХК - 0,5А Հոլլի էլէմենտներ:
zLxy =

Նկ. 2. Հոլլի էեմենտի սխեման
1-1 կոնտակտները օգտագործվում են հոսանք բաց թողնելու համար, իսկ 2-2
կոնտակտները հոլլյան պոտենցիալների տարբերությունը չափելու համար: Ըստ
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անձնագրային տվյալների տվյալ Հոլլի էլեմենտներում օգտագործվող կիսահաղորդչային թիթեղների երկրաչափական չափերը հետևյալներն են՝ d=0,1մմ,
b=1մմ, a=2մմ (1-1 ուղղությամբ):
Կայանքի սկզբունքային սխեման պատկերված է նկ.3-ում:: Հոլլի էֆեկտի հետազոտման կայանքի ընդհանուր տեսքը բերված է նկ.4-ում:

ա)

բ)

Նկ.
Նկ. 3. Հոլլի էֆեկտի ուսումնասիրման կայանքի սխեմատիկ պատկերը
Ա-շղթան կազմված է ЭМ էլեկտրամագնիսից, հաստատուն հոսանքի
աղբյուրից, թվային A1 ամպերմետրից և վեց կոնտակտային բևեռային փոխարկիչից, որի օգնությամբ փոփոխում են հոսանքի ուղղությունը: Բ-շղթան
շղթան կազմված է
Հոլլի Д էլէմենտից, հաստատուն հոսանքի աղբյուրից, A2 թվային ամպերմետրից
և ПП-63 պոտենցոմետրից, որի օգնությամբ կոմպենսացիոն մեթոդով չափվում է
Հոլլի էլշուն:
Որպես էլէկտրամագնիս՝ օգտագործվում է ֆերոմագնիսական նյութից
պատրաստված տորոիդ, որն ունի լայնական կտրվածք, որտեղ տեղադրում են
ուսումնասիրվող Հոլլի էլեմենտը:
Հայտնի է, որ էլէկտրամագնիսի ստեղծած մագնիսական դաշտի B ինդուկցիան նրա փաթույթներով հոսող IM հոսանքի հետ կապված է D = wK արտահայտությամբ, որտեղ w-ն հաստատուն է, որը կախված է էլեկտրամագնիսի կառուցվածքից, ֆերոմագնիսական նյութից և որոշվում է փորձով որևէ էտալոնային մագնիսի օգնությամբ: Մեր դեպքում w = 0,025Տ/Ա: Այսպիսով Հոլլի ԷլՇու-ն կարող
ենք գրել հետևյալ տեսքով՝
 0.025y
(6)
y =
N
որտեղ`
D =  0,025
(7)
մագնիսական դաշտի ինդուկցիան է: Փոփոխելով էլեկտրամագնիսի փաթույթներով անցնող  հոսանքը որոշակի սահմաններում էլեկտրամագնիսի բևեռների
միջև ստանում ենք տարբեր ինդուկցիայով դաշտեր:
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Նկ. 4. Հոլլի էֆեկտի կայանքի ընդհանուր տեսքը
Չափման արդյունքները բերված են աղյուսակ 1-ում:
Գրաֆիկ 1-ում
ում բերված է Հոլլի լարման կախվածությունը անցնող հոսանքից:

Աղյուսակ 1. Փորձով չափված ֆիզիկական մեծություններ
,
10-3Ա

 ,
Ա

D,
10-3Տ

y ,
10-3Վ

y ,
10-2

J ,
1020

1

4

0,6

15

10,75

1,79

4,69

2

8

1,1

28,46

20,4

1,7

4,9

3

12

1,7

42,41

30,4

1,68

5

4

16

2,3

57

40,85

5

20

2,9

72,5

52

N

1,70
2
1,73
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4,93
4,85

~,
Օմ-1 մ-1

,
10-2մ2Վ-1վ-1

8,26

14,21

Նկ. 5. Հոլլի լարման կախվածությունը նմուշով անցնող հոսանքից
Աղյուսակից հետևում է, որ Հոլլի էլշուի նշանը հետազոտվող նմուշի համար
դրական է: Այստեղից հետևում է, որ հետազոտվող նմուշի հաղորդականությունը
խոռոչային է (p տիպի):
Աղյուսակի տվյալներից հետևում է, որ RH-ի միջին թվային արժեքն է՝
1,72 ∙ 10 , իսկ լիցքակիրների p կոնցենտրացիայի միջին թվային արժեքն է՝
4,87 ∙ 10 :
Էլեկտրահաղորդականության՝ ~ = 8,26 Օմ-1 մ-1 թվային արժեքը ցույց է տալիս, որ հետազոտվող նմուշը կիսահաղորդչային նյութ է:
Շարժունակության թվային արժեքը ըստ σ-ի չափման արդյունքների
ստացվել
է
 = 14,21 ∙ 10 մ2Վ-1վ-1, որը նույնպես բնութագրական է կիսահաղորդչային նյութերի համար:
Համադրելով կոնցենտրացիայի, ~ հաղորդականության,, y Հոլլի հաստատունի և  շարժունակության թվային արժեքները և համեմատելով դրանք այլ հետազոտողների կատարած չափումների հետ՝ կարող ենք ընդունել,
ընդունել որ հետազոտվող Հոլլի էլեմենտը ամենայն հավանականությամբ պարաստված է p տիպի Si–ից:
Ինչպես երեևում է գրաֆիկից, Հոլլի էլշուն, կախված հոսանքից, ունի գծային
բնույթ, որը ցույց է տալիս (8) բանաձևերի իրավացիությունը և վկայում է այն մամա
սին, որ փորձարարական կայանքը պիտանի է Հոլլի էֆեկտի ուսումնասիրման
համար:
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Исследования эффекта
Холла в полупроводниковых кристаллах
Авагян Эдвард
Агабабян Элина
РЕЗЮМЕ

Ключевые слова: эффект Холла, постоянная Холла, подвижность носителей
заряда, удельная проводимость, экспериментальная установка
Представлены результаты измерения физических параметров полупроводниковых материалов с помощью установки для исследования эффекта Холла. Определены концентрация носителей заряда, подвижность, постоянная Холла и удельная
проводимость образца. Полученние данные показывают, что установка пригодна
для проведения научных и специальных лабораторных работ. Кратко представлены
теоретичские тезисы эффекта Холла, способы изготовления и методы наблюдения
элемента Холла.

Hall Effect Studies in Semicoductor Crystals

Edv
Avagyan Ed
vard
Aghababyan Elina
SUMMARY

words: Hall constant, electron, charge carriers’ mobility, specific conductivity,
Key words
electric field, experimental installation
The article introduces the physical parameters’ measurement results of
semiconductor substances through Hall effect research installation. The article reveals
the charge carriers’ concentration and mobility, Hall constant and the specific
conductivity of the sample. The obtained results indicate that the installation is suitable
for performing scientific, research and specific laboratory activities. In the research we
briefly introduce the theoretical propositions of Hall’s effect, the modes for the
preparation of Hall’s elements, and the methods of the research.
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Քիմիայի ուսուցումը տարիքային տարբեր խմբի
աշակերտների հետ գյուղական
գյուղական քիչ թվով աշակերտներ
ունեցող դպրոցներ
դպրոցներում
ներում
Ափինյան Նառա
Հանգուցային բառեր. արտադասարանական աշխատանքներ, ուսումնական
ծրագիր, ճանաչողական գործունեություն, լաբորատոր աշխատանք, գործնական
աշխատանք, ստուգողական աշխատանք
Քիչ աշակերտներ ունեցող գյուղական դպրոցներում քիմիայի ուսումնական
պարապմունքների վրա էական թե՛ դրական, թե՛ բասակական ազդեցություն է
ունենում դասարաններում աշակերտների քիչ քանակը՝ ուսուցչի և աշակերտների համար ստեղծելով մի շարք խնդիրներ:
Այդպիսի դասերին բնորոշ են թերի կազմակերպվածությունը, բայց հեշտ են
լուծվում առարկայի խնդիրները: Մանկավարժների և աշակերտների փոխազդեցությունը առանձնանում է արդյունավետությամբ: Թվում է՝ այդպիսի պայման-ներում պետք է աշակերտներն ունենան ուսումնական բարձր առաջադիմություն,
բայց պարզվում է, որ գյուղում սովորող աշակերտների ուսուցման դրդապատճառները, ճանաչողական հետաքրքրությունները զգալիորեն ցածր են քաղաքում սովորող աշակերտների հետաքրքրություններից ու դրդապատճառներից [4, 16-18]:
Մանկավարժների համար ստեղծվում է կազմակերպչական և մեթոդական
խնդիր. հաշվի առնելով դասարաններում աշակերտների քանակի քչության առավելությունները՝ գտնել վերը նշված խնդիրների լուծման եղանակներ:
Աշխատանքային փորձը ցույց է տվել, որ կրթական պրոցեսի արդյունավետության բարձրացման եղանակներից մեկը ուսումնական պրոցեսի մեջ պարապմունքների ընթացքում աշակերտների տարբեր տարիքային խմբեր ներգրավելն է:
Հաշվի առնելով գյուղական դպրոցի խնդիրները՝ առանձնահատկությունները սահմանվել են վերջինիս զարգացման հիմնական գաղափարներով, որոնք
ուղենիշ են քիմիայի ուսումնական պարապմունքների կազմակերպման ժամանակ.
• մանկավարժների, աշակերտների և ծնողների համագործակցության գաղափար,
• շրջապատող աշխարհի հետ կապերի ընդլայնման գաղափար,
• տարբեր տարիքի երեխաների փոխհամագործակցության գաղափար,
• դպրոցի սոցիալական շրջապատի մանկավարժականացման գաղափար:
Սրանք ենթադրում են փոխհամագարծակցություն տեղական կազմակերպությունների հետ, ինչպես նաև դպրոցի ազդեցություն գյուղական հասարակության զարգացման և հարստացման վրա:
Ուսումնական պարապմունքների, էքսկուրսիաների, քիմիա առարկայից
կոնֆերանսների կազմակերպման եղանակների և բովանդակության հարստացմանը կարող է օժանդակել գյուղատնտեսության մասնագետների, գրադարանա– 109 –

վարի, բուժաշխատողների ներգրավումը: Այսպես, օրինակ, հանքաքարի, նրա
պահպանման եղանակներին ծանոթացման համար կարելի է ներգրավել տեղական մասնագետներին, գյուղատնտեսին: Այս ամենը ուսումնական պարապմունքների կազմակերպման մեջ կմտցնի բազմազանություն: Դպրոցի և հասարակության, ինչպես նաև դպրոցի և ընտանիքի միջև ամուր կապերը թույլ են տալիս
ուսումնական գործունեության կազմակերպման մեջ ներգրավել ծնողներին,
տեղական բնակչությանը: Աշակերտները և ծնողները կարող են տնային պայմաններում կատարել համատեղ փորձեր, դիտարկումներ, հաշվարկներ, որոնք
կարևոր են կենցաղային հարցերի լուծման ժամանակ [3, 41-58]:
Քիչ թվով աշակերտներ ունեցող դասարաններում վերը նշված խնդիրների
լուծման եղանակներից մեկը մի քանի դասարանների, այսինքն տարբեր տարիքի
աշակերտների խմբերի հետ պարապմունքների կազմակերպումն է: Ինչպես ցույց
է տալիս փորձը, կախված դասարաններում աշակերտների թվից, ուսումնասիրվող թեմայից և պարապմունքների ձևից, կարելի է միավորել երկու և ավելի դասարաններ:
Այսինքն՝ խոսում ենք սկզբունքորեն այլ կերպ կազմակերպված պարապմունքների մասին, որոնց բնորոշ է տարիքային տարբեր խմբերի աշակերտների
համատեղ ուսուցումը:
Տարիքային տարբեր խմբերի աշակերտների ուսուցում ասելով՝ հասկանում
ենք տարբեր տարիքի աշակերտների ուսումնառության կազմակերպում, որը,
կախված աշակերտի տարիքից, կարող է մի կողմից՝ լինել բոլորի համար ընդհանուր, մյուս կողմից՝ յուրաքանչյուրի համար առանձին, անհատական: Տարիքային
տարբեր խմբերի ուսումնադաստիարակչական պոտենցիալը, նրա սոցիալ-մանկավարժական գործառույթների իրականացումը կախված է տարբեր տարիքային
խմբերում պարապմունքների՝ մանկավարժական տեսանկյունից նպատակասլաց
կազմակերպված լինելուց: Անհրաժեշտ է ղեկավարվել ոչ միայն ընդհանուր դիդակտիկ, այլև տարբեր տարիքային խմբերում պարապմունքների կառուցման
սկզբունքներով:
1. Տարբեր տարիքի աշակերտների ուսուցման մեթոդների, բովան
բովանդա
վանդակու
դակուկության, խնդիրների ինտեգրման և տարբերակման սկզբունքները իրագործելով՝
մանկավարժը իրականացնում է հետևյալ գործողությունները:
• Ընտրում է բոլոր դասարանների համար ընդհանուր խնդիրները, որ դառնում են տարբեր տարիքի երեխաների միավորման հիմք, ապա տարիքային տարբեր խմբերի համար որոշակիացնում է դրանք:
• Հաշվի առնելով ընդհանուր խնդիրները՝ նյութի բովանդակության մեջ
ընտրում է այն գիտելիքները և ուսումնական գործողությունները, որոնք
հասանելի են բոլոր աշակերտներին, կարող են ընկալվել միաժամանակ
տարիքային բոլոր խմբերի աշակերտների կողմից:
• Ընտրում է տարբեր տարիքի աշակերտների համատեղ ուսումնական աշխատանքի եղանակներ, որոնք համապատասխանում են ուսումնասիրվող
թեմայի ընդհանուր բովանդակությանը:
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• Հաշվի առնելով խնդիրները` մի կողմից՝ ուսումնասիրվող նյութից առանձնացնում է այն հարցերը, որոնք փոքրերին հասանելի չեն, բայց պետք է ընկալվեն ավագների կողմից, մյուս կողմից՝ փոքրերի ուսուցման և ամրապնդման համար անհրաժեշտ այն հարցերը, որոնք անհետաքրքիր են
ավագների համար:
• Հաշվի առնելով ուսումնական նյութի բովանդակությունը՝ յուրաքանչյուր
դասարանի համար ընտրում է պարապմունքների խմբակային և անհատական ձևերը:
Պայմանավորված ուսումնասիրվող նյութի բովանդակությամբ, որը կախված
է աշակերտների տարիքային խմբերից, տարբեր դասարանների աշակերտների
ուսումնական գործունեությունը կարելի է կազմակերպել առանձին կամ համատեղ` ավագ աշակերտների ղեկավարությամբ: Վերջին մոտեցումը նպատակահարմար է այն դեպքում, երբ ավագ աշակերտները կրկնում, ամրապնդում և
ակտուալացնում են այն թեման, որն անհրաժեշտ է նոր գիտելիքների և գործունեության եղանակների ըմբռնման համար: Տվյալ սկզբունքը քիմիայի պարապմունքներին հնարավոր է իրականացնել ուսումնական ծրագրի բովանդակության
շնորհիվ, որի ընթացքում տեղի է ունենում քիմիական հասկացությունների հաջորդական զարգացում, հիմնական գաղափարների, տեսության, գիտական գործոնների ընկալում. օրինակ՝ 7-րդ դասարանում ատոմի կառուցվածքի վերաբերյալ հասկացությունները, ատոմի մեջ էլէկտրոնների վիճակը: Քիմիական կապերը
խորանում են 8-9-րդ դասարաններում, գիտելիքների ընդյալնումը տեղի է ունենում 10-րդ դասարանում, հետևաբար այս թեմաների վերաբերյալ 7- 10-րդ դասարանների աշակերտների համար հնարավոր է անցկացնել տարիքային տարբեր
խմբերի հետ համատեղ ուսումնական պարապմունքներ:
Ուսումնական ծրագրերի բովանդակությունը հնարավորություն է տալիս
քիմիայի միջառարկայական ինտեգրմանը այնպիսի առարկաների, ինչպիսիք են
ֆիզիկան, կենսաբանությունը, էկոլոգիան և այլն: Այսպես, օրինակ, սպիրտներին
աշակերտները սկսում են ծանոթանալ 9-րդ դասարանի քիմիայի դասընթացում,
ալկոհոլի ազդեցությունը մարդու օրգանիզմի վրա ուսումնասիրվում է կենսաբանության դասին 8-րդ դասարանում, այդ իսկ պատճառով, ինտեգրված տարբեր
տարիքային խմբերի համատեղ պարապմունքները կարող են իրականանալ
«Սպիրտները և դրանց ազդեցությունը մարդու օրգանիզմի վրա» թեմայով [2, 119125]:
2. Աշակերտների
Աշակերտների ուսումնական գործունեության մանկավարժական
սկզբունքի համաձայն՝ ավագ աշակերտներին վերագրվում են մի շարք գործառույթներ՝ կրտսեր ընկերների նկատմամբ հսկողություն, նրանց նոր նյութի բացատրում, ուսումնական դժվարությունների հաղթահարման գործում օգնություն
և այլն: Այս դեպքում աշակերտները ձեռք են բերում մանկավարժական գործունեության փորձ:
Այսպես, օրինակ, «Հիմքեր» թեման 8, 9-րդ դասարաններում անցնելիս 9-րդ
դասարանի աշակերտները 8-րդ դասարանցիներին բացատրում են նոր նյութը:
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Այսպիսով՝ ավագները ստանձնում են առարկայական ուսուցչի դերը, հանդես են գալիս որպես խմբակային գործունեության կազմակերպիչ, ղեկավարում
են խմբի նախապատրասումը պարապմունքներին, բացատրում են այն, ինչը չի
ընկալվել կրտսերների կողմից, դասապատրաստում են անցկացնում նրանց հետ,
իրականացնում են աշխատանքի նկատմամբ վերահսկողություն և գնահատում
խմբի և յուրաքանչյուր աշակերտի գիտելիքները: Այս գործընթացըը լավագույնս
իրականացնելու համար մանկավարժը պետք է պատրաստի բարձր դասարանցիներին՝ որպես ուսումնական պարապմունքի կազմակերպիչների, այն է՝
● խմբերի ղեկավարների հետ անցկացնի խորհրդատվություն,
● ցույց տա տարբեր տարիքային խմբերում պարապմունքների կազմակերպման մեջ ավագների մասնակցության նշանակությունը, ընդգծի նրանց՝
մանկավարժի դերը պարապմունքի ընթացքում,
● պարապմունքի կազմակերպիչների համար պարզաբանի այս կամ այն
գործողությունների կատարման համար ներկայացվող պահանջները,
● ավագների կամ խմբերի կազմակերպիչների հետ քննարկի առաջադրանքների լուծումը, պարապմունքի ընթացքում դերերի բաշխումը, խմբի և յուրաքանչյուր աշակերտի աշխատանքների արդյունքների գնահատման
մեթոդիկան,
● մի կողմից՝ բարձրացնի խորհրդատուի հեղինակությունը, մյուս կողմից՝
խթանի նրանց պատասխանատվությունը և հետաքրքրվածությունը:
Քիմիայի ուսուցման մեթոդական մոտեցումները
տարբեր տարիքային խմբերում
Տարիքային տարբեր խմբերի հետ պարապմունքներին հատուկ են հետևյալ
հատկանիշները:
1. Պարապմունքին ներկա են երկու տարբեր տարիքի աշակերտներ:
2. Պարապմունքի հիմնական նպատակն է երեխայի անձի զարգացումը:
3. Կրթական խնդիրները բոլոր աշակերտների համար ընդհանուր են, բայց
միևնույն ժամանակ առանձնահատուկ են կրտսեր և ավագ աշակերտների համար:
4. Տարբեր տարիքային խմբերում իրականացվող պարապմունքների նպատակը զարգացնող խնդիրներն են, այն է՝ գործունեության ինտելեկտուալ և գործնական ոլորտների, հաղորդակցման ունակությունների, նոր իրավիճակներում
արագ կողմնորոշվելու հատկանիշի զարգացումը և այլն:
5. Դրված խնդիրներին համապատասխան՝ տարբեր դասարանների ուսումնական ծրագրերից ընտրվում է թեման, որոշվում է նրա ընկալման մակարդակը:
Թեման պետք է լինի գիտական և միաժամանակ հասանելի լինի բոլոր աշակերտներին:
6. Դրված խնդիրների լուծմանը, դասի նպատակին հասնելը իրականացվում է դասի ընթացքում աշակերտի անձի լավագույնս դրսևորման համար պայմաններ ստեղծելու, համապատասխան մեթոդների ընտրության և ուսումնադաս– 112 –

տիարակչական գործընթացի ճիշտ կազմակերպման միջոցով: Օրինակ՝ «Հիմքեր»
թեմայի վերաբերյալ պարապմունքները 8-րդ դասարանի աշակերտների համար
կլինի նոր նյութի ուսումնասիրման պարապմունք, իսկ 9-րդ դասարանի աշակերտների համար՝ գիտելիքների ընդհանրացման և ամրապնդման պարապմունք:
Գոյություն ունեն ուսուցման կազմակերպման մի քանի ձևեր՝ փոքր կազմով
տարբեր տարիքային խմբեր, տարբեր տարիքային զույգեր, ֆրոնտալ, անհատական:
Համակցված են կոչվում այն պարապմունքները, որոնց ընթացքում խելամտորեն միավորվում են գիտելիքների ուսումնասիրման, նախնական ամրապնդման և հետագա համակարգման, ինչպես նաև ընդհանրացման աշխատանքները: Դրանց բազմաթիվ համադրություններով որոշվում են համակցված պարապմունքների տարատեսակները: Խաղային պարապմունքների կիրառումը
(օրինակ՝ «Սև արկղ», «Քիմիական էստաֆետ», պատմվածք-խնդիր և այլն) պարապմունքը դարձնում է ավելի հետաքրքիր, օժանդակում է աշակերտների ճանաչողական գործունեության ակտիվացմանը:
Բեմականացման էլէմենտներով պարապմունքները աշակերտների կողմից
ընկալվում են մեծ հետաքրքրասիրությամբ: Այսպես՝ 8, 9-րդ դասարանների պարապմունքին «Թթվային օքսիդներ: Ոչ մետաղներ» թեմայի վերաբերյալ 8-րդ դասարանի աշակերտները բեմադրել էին «Բազմադեմ ածխածինը» պատմվածքը,
իրենց համար պատրաստել էին անհրաժեշտ հագուստ և դիդակտիկ նյութեր [1,
86-94]:
Փորձն ու գիտական հետազոտությունները հավաստում են, որ տարբեր տարիքի աշակերտների փոխազդեցության համար արդյունավետ է համարվում կոլեկտիվ ճանաչողական գործունեությունը, որի դեպքում յուրաքանչյուր աշակերտի դրսևորման և զարգացման համար ստեղծվում են անհրաժեշտ պայմաններ:
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Обучение химии учеников разных возрастных групп
в сельской малочисленной школе
Апинян Нара
РЕЗЮМЕ

слова:: внеклассная работа, учебная программа, познавательная
Ключевые слова
деятельность, лабораторная работа, практическая работа, контрольная работа
В статье представлены особенности учебно-воспитательных процессов, которые проводятся в сельских малочисленных двухкомплектных классах. Представлены методические принципы и разные педагогические подходы, которые повышают
эффективность обучения. Обучение по такому принципу развивает у учеников
умение работать в одной команде. С другой стороны, те ученики, которые берут на
себя роль учителя, должны не только отвечать на вопросы как ученик, но и объяснить темы как учитель.

Chemistry Education with Pupils from Different Age Groups
in Schools with Fewer Rural Pupils
Apinyan Nara
SUMMARY

Key words:
words: out-of-class work, educational programme, cognitive activities,
laboratory work, practical work,verifying work
This article discusses the peculiarities of the educational process of duel set classes
in the village school. Various methods have been included in the article. This way of
teaching is also develops skills of working as a team. Besides, those pupils, who take over
the role of the teacher, must not only answer the questions, but also explain the lesson.
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«Մաթեմատիկա»
աթեմատիկա» և «Տեխնոլոգիա»
եխնոլոգիա» առարկաների ինտեգրման
ուսուցողական արժեքը
Գասպարյան Կարինե
Ղուբաթյան Հասմիկ
Հանգուցային բառեր. ինտեգրում, տարրական դասարաններ, ուսումնական
գործընթաց, չափումներ, կարողություններ, հմտություններ
Ժամանակակից տարրական կրթության մեջ ինտեգրացիան հիմնականում
դիտարկվում է որպես տարբեր ուսումնական առարկաների միջև գոյություն
ունեցող կապերի առկայություն: Բացի դրանից՝ ինտեգրացիային պայմանավորված է ուսուցման կազմակերպչական, հայեցակարգային և մեթոդական մի շարք
մոտեցումներով և առանձնահատկություններով [1]: Աշխատանքում ներկայացված են դրանցից հիմնականները, որոնք կարելի է խմբագրել հետևյալ կերպ.
1. ինտեգրացիան հնարավորություն է տալիս ձևավորելու աշխարհի բոլոր
երևույթների և օբյեկտների փոխկապակցության մասին ամբողջական պատկերացումներ,
2. ինտեգրացիան թույլ է տալիս միավորել տարբեր ուսումնական առարկաների հնարավորությունները՝ ձևավորելով կրտսեր դպրոցականի գլխավոր գործունեությունը և այդ խնդիրների լուծման ընթացքում ապահովելով յուրաքանչյուրի ներդրումը,
3. ինտեգրացիան ապահովում է շրջակա աշխարհի մասին ստացված գիտելիքների միջև եղած կապերի բացահայտումը և դպրոցականի կոնկրետ պրակտիկ
գործունեությունը:
Ինչպես տեսական, այնպես էլ գործնական առումներով այսօր արդիական է
տարրական դասարաններում ուսուցման և դատիարակության ինտեգրման
խնդիրը: Դա պայմանավորված է նրանով, որ ժամանակակից կրթական համակարգը նպատակ ունի ձևավորելու բազմակողմանի զարգացած անձ՝ աշխարհի
ամբողջական պատկերի ընկալմամբ, երևույթների և նրանց միջև եղած կապերի
բացահայտմամբ:
Այսօր տարրական դասարաններում ինտեգրման ենթակա առարկաների
միջառարկայական կապերի իրացման ուսումնամեթոդական համակարգը դեռևս
մշակված չէ, և առկա են հակասական կարծիքներ և տարաձայնություններ: Արդյունքում դասվարները դրան մոտենում են սիրողական մակարդակով՝ չունենալով հատուկ մեթոդական ցուցումներ այդ հարցի վերաբերյալ:
ինտեգրումը
Ուսուցման գործընթացում ինտեգրում
ը կարելի է հասկանալ երկու իմաստով. առաջին՝ սովորողների մեջ շրջակա աշխարհի վերաբերյալ ամբողջական
պատկերացումների ձևավորում (ինտեգրումը դիտարկվում է որպես ուսուցման
նպատակ). երկրորդ՝ առարկայական գիտելիքները մերձեցման հիմք (ինտեգրումը դիտարկվում է որպես ուսուցման միջոց):
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Ինտեգրումը իրականացվում է մի քանի ուղղություններով և մակարդակներով՝ ներառարկայական և միջառարկայական [2, 16-17]:
Ինտեգրման մասին գաղափարները ձևավորվել են դեռևս 1800-ական թվականների վերջերին գերմանացի փիլիսոփա և մանկավարժ Յոհան Ֆրիդրիխ Հերբարտի կողմից:
Ինտեգրված ուսումնական ծրագրեր կազմելիս մանկավարժները պետք է
պատասխանեն կրթությանը վերաբերող երեք կարևոր հարցերի.
● ի՞նչն է ամենակարևորը, որ աշակերտները պետք է գիտենան.
● ի՞նչն է ամենակարևորը, որ աշակերտները պետք է կարողանան.
● ինչպիսի՞ անձնավորություն ենք ցանկանում, որ աշակերտները լինեն:
Այս հարցերի պատասխանները տանում են դեպի գիտենալ-անել-լինել եռամիասնության գաղափարի ստեղծումը:
Ինտեգրված ուսուցումը կիրառելի է հանրակրթության բոլոր աստիճաններում:
Կրտսեր դպրոցում ինտեգրված ուսուցման կազմակերպումն ունի իր
առանձնահատկությունները, որոնք էլ որոշում են այդ գործընթացի մարտավարությունը: Դրանք առաջին հերթին պայմանավորված են այդ տարիքի երեխաների տարիքահոգեբանական առանձնահատկություններով: Սովորաբար ուսուցիչները դժվարանում են ինտեգրված բովանդակությունը հասկանալի ու հետաքրքիր ներկայացնել կրտսեր դպրոցականին: Կան նաև այնպիսի գործոններ,
որոնք հեշտացնում են այդ դժվարությունների հաղթահարումը: Դրանցից մեկն
այն է, որ կրտսեր դպրոցում առարկաների հիմնական մասը դասավանդում է
նույն ուսուցիչը: Բարենպաստ գործոն է նաև այն, որ ինտեգրումը երեխային իր
մտավոր ներուժը զարգացնելու մեծ հնարավորություն է ընձեռում:
Ինտեգրված դասերի կազմակերպումն ու անցկացումը կրտսեր դպրոցում
կրթության բարեփոխման ու կատարելագործման նոր ուղղություններից մեկն է:
Ինտեգրված դասի կառուցվածքը սովորական դասից տարբերվում է հետևյալ
առանձնահատկություններով՝
● հստակությամբ, ուսումնական նյութի սեղմությամբ,
● տրամաբանական փոխպայմանավորվածությամբ,
● ուսումնական նյութի տեղեկատվական մեծ տարողությամբ:
Նման դասերի պլանավորման համար ուսուցիչը նկատի է ունենալու
հետևյալ պայմանները.
● ինտեգրված դասին գիտելիքներ են հաղորդվում տարբեր առարկաներից:
Այստեղից էլ պետք է որոշել ինտեգրված դասի գլխավոր նպատակը:
● Եթե որոշված է ընդհանուր նպատակը, ապա առարկաների բովանդակությունից ընտրվում են միայն այն տեղեկույթները, որոնք անհրաժեշտ են դրա իրականացման համար:
Ինտեգրված դասի պլանավորման ժամանակ պետք է հստակ ընտրել դասի
տեսակը, կառուցվածքը, ուսուցման մեթոդները, ինչպես նաև որոշել սովորողնե– 116 –

րի բարեհարմար ծանրաբեռնվածությունը՝ գործունեության տարբեր ձևերով [2]:
Աշխատանքում, կարևորելով ինտեգրված թեմատիկ միավորի նշանակությունը, նշվում է, որ այն՝
• զարգացնում է ուսուցչի ստեղծագործական կարողությունները,
• զարգացնում է ուսուցիչների տեսական և գործնական հմտությունները,
• ձևավորում և զարգացնում է ուսուցիչների ստեղծագործական խմբերը,
• զարգացնում է ուսուցիչ-աշակերտ համագործակցային խմբերի աշխատանքը,
• պլանավորում, կազմակերպում և իրականացնում է աշակերտների բազմապիսի արտադասարանական-դաստիարակչական աշխատանքների
ծրագրերը,
• աշակերտների կարողություններին համապատասխան կազմակերպում է
ուսուցումը:
Մանկավարժական փորձը ցույց է տվել, որ ինտեգրված դասեր անցկացնելու
հրաշալի հնարավորություն է ընձեռվում, երբ «Տեխնոլոգիա» առարկայի ուսուցումը համադրվում է կերպարվեստի, մաթեմատիկայի, երաժշտության, մայրենիի
հետ:
Տարրական դասարաններում «Տեխնոլոգիա» առարկան աշակերտների
մտավոր, ֆիզիկական, ստեղծագործական և գեղագիտական զարգացման կարևոր
միջոց է: Տեխնոլոգիան համալիր գիտություն է, որն ամփոփում է միջառարկայական կապեր` խթանելով դրանց ուսուցման արդյունավետության բարձրացումը
[5, 3-4]:
Հանրապետության հանրակրթական դպրոցներում լիարժեք ինտեգրված
ուսուցման անցնելու համար անհրաժեշտ է լուծել հետևյալ խնդիրները:
• ուսումնական գործընթացի կազմակերպման համար անհրաժեշտ ռեսուրսների ստեղծում (գրադարանային ֆոնդ, համակարգչային կենտրոն և
այլն) [4, 77-78]:
• Ժամանակակից պահանջներից բխող բարձր որակավորում ունեցող
ուսուցիչների պատրաստում և վերապատրաստում:
• Համագործակցային ուսուցման ճիշտ կազմակերպում:
• Դիդակտիկ նյութերի ապահովում:
• Ուսումնական գործընթացի օպտիմալ կառուցվածքի ձևավորում:
Տարրական դպրոցում միջառարկայական համակարգի իրականացման համար հնարավոր է երկու մոտեցում՝
1. Թեմատիկ՝ միջառարկայական իմացական խնդիրների, պրոբլեմային
հարցերի, առաջադրանքների կատարման համար ուղղորդող մտքերի օգտագործում:
2. Ընդարձակ պրոբլեմային՝ տարբեր ուսումնական առարկաների համար
ընդհանուր միջառարկայական հիմնահարցերի առաջադրում և դրանց
ընթացիկ լուծում:
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Դասընթացների ինտեգրման մեթոդիկան արդյունավետ ճանապարհ է
կրթության առաջին օղակի կատարելագործման համար: Ստորև ներկայացնենք
«Մաթեմատիկա» և «Տեխնոլոգիա» առարկաներից ինտեգրված դասի մի նմուշօրինակ.
Թեմա՝ Պարագիծ: Ծանոթ բազմանկյունների պարագծերի հաշվում:
Գերիշխող առարկա՝ «Մաթեմատիկա»
Ինտեգրված առարկաներ՝ «Տեխնոլոգիա», «Մայրենի լեզու», «Կերպարվեստ»,
«Երաժշտություն», «Ֆիզկուլտուրա»

Խնդիրները
● Պարագիծ հասկացության ներմուծում
● Երկրաչափական պատկերների մասին գիտելիքների խորացում
● Ծանոթ երկրաչափական պատկերների պարագծերի հաշվում
● Տրված չափով երկրաչափական պատկերների կտրում
● Գործնական աշխատանքը խնամքով կատարելու հմտության ձևավորում
● Չափումներ կատարելու կարողության և հմտության զարգացում
● Սովորողների ստեղծագործական ունակությունների և համագործակցա●

յին որակների զարգացում
Սովորածը առօրյա կյանքում օգտագործելու կարողությունների մշակում

Կահավորումը
● աշխատանքային նյութեր և գործիքներ
● սպիտակ, գունավոր թղթեր
● մատիտ, մկրատ, քանոն, սոսինձ
● երկրաչափական ձևանմուշներ
● գունավոր ժապավեններ

Դասի նկարագրությունը
Խթանում
Դասն սկսել երկրաչափական պատկերների մասին հանելուկների առաջադրմամբ: Հանելուկների պատասխանները (եռանկյուն, ուղղանկյուն և քառակուսի) գտնելուց հետո համապատասխան հագուստներով ներկայացնում են երկրաչափական պատկերները: Նրանք ողջունում են աշակերտներին և սկսում երկխոսություն՝ պարզելու, թե ինչ գիտեն իրենց մասին երեխաները: Վեննի դիագրամով
համեմատում են պատկերները, նշում նմանությունները և տարբերությունները:
Այնուհետև դասարանը բաժանվում է խմբերի՝ ըստ երկրաչափական պատկերների, որոնք լցված են համապատասխան տուփի մեջ:
Խմբերը ձևավորվելուց հետո աշակերտները նստում են համապատասխան
սեղանի շուրջ և սկսում հերթական փուլը:

Իմաստի ընկալում
Յուրաքանչյուր թիմ պատրաստում է իրեն համապատասխան երկրաչափական պատկերը՝ առաջադրված չափերով.
I թիմ՝ գծել եռանկյուն հետևյալ չափերով՝ 4սմ, 5սմ և 3 սմ կողմերով:
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II թիմ՝ գծել քառակուսի 3սմ կողմով:
III թիմ՝ գծել ուղղանկյուն, որի կողմերի երկարություններն են՝ 6սմ և 3սմ:
Պատասխան՝ «Ո՞վ է գլխավորը», որից հետո նմուշօրինակների վրա ներմուծել «պարագիծ» հասկացությունը: Համապատասխան երկրաչափական պատկերի վրա ցուցադրել նրա բոլոր կողմերը, կատարել չափումներ և հաշվել տվյալ
պատկերի պարագիծը:
Կազմակերպել տարամակարդակ ուսուցում: Առաջադրանքների առաջին
մակարդակին համապատասխան՝ աշակերտներին հանձնարարել կառուցել
տրված չափերով ուղղանկյուն և հաշվել պարագիծը: II մակարդակին՝ կառուցել
այնպիսի քառակուսի, որի պարագիծը 20 սմ է: III մակարդակին՝ հանձնարարել
հաշվել այն ուղղանկյան պարագիծը, որի երկարությունը 7սմ է, լայնությունը՝
փոքր է 4սմ-ով:
Խաղ՝ «Պարագիծն եմ, պարագիծը», որը կկատարվի մարմնաշարժողական
վարժության տեսքով: Հորինված երաժշտության միջոցով գունավոր ժապավեններով պատկերել՝
,
,
:
– 3 կողմս թե չափես ու հետո գումարես, պարագիծս է, ա´յ այսպես
(ցուցադրում են աշակերտները),
– ունեմ երկու երկարություն և նույնքան էլ լայնություն, թե 4 կողմս
գումարես, հաստատ պարագիծ կգտնես,
– 4 կողմերովս գնաս քանոնը ձեռքիդ, մի թիվ կստանաս. դա է իմ պարագիծը [3, 28]:
Կշռադատում T-աձև աղյուսակի օգնությամբ:
Գիտեինք
Երկրաչափական
պատկերները

Իմացանք
կարողացանք կատարել
համապատասխան չափումներ,
կառուցումներ և հաշվել պարագիծը

Տնային հանձնարարություն. չափել մաթեմատիկայի տետրի երկարությունն
ու լայնությունը և հաշվել պարագիծը:
Գնահատել թիմերն ըստ սանդղակի:
Այսպիսով՝ ինտեգրված ուսուցումը հնարավորություն է տալիս հասնելու
ուսուցման ավելի բարձր նպատակների իրականացմանը և դասի արդյունավետության բարձրացմանը: Դրանք են ստացած գիտելիքները նոր իրավիճակներում
կիրառելու կարողությունները, նոր գիտելիքների որոնման և յուրացման համար
համապատասխան շարժառիթների ձևավորումը:
Սա նորի ստեղծման ուղին է: Այդ արդյունքն ստացվում է այն դեպքում, երբ
տարբեր առարկաների ուսումնական նյութերը միավորվում են նպատակային
ձևով: Այդպիսի միավորումներն ապահովում են միջառարկայական և ներառարկայական ճկուն կապեր և հնարավոր դարձնում ուսուցման գործընթացի միաս– 119 –

նական, համակարգված և համալիր մոտեցման իրականացումը:
Ուսումնական ծրագրի ինտեգրումը «երկնքից իջած» նորամուծություն չէ,
սրանում հնից պահպանված շատ բան կա, սակայն ցավոք, ինչպես հաճախ լինում է կյանքում, մարդիկ, հնից կառչելով, դիմադրում են նորին ոչ թե այն պատճառով, որ չեն ընդունում այն, այլ որ սովոր են հնին և չեն ուզում այն կորցնել:
Սակայն տարիների ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ մանկավարժության մեջ նորամուծությունները հիմնականում կատարվում են՝ ավելի շատ արդեն եղածին նորն ավելացնելով, քան թե եղածը դուրս մղելով:
Եթե ուսուցիչը ինքը չձգտի փոփոխությունների, նրա համար շատ դժվար
կլինի աշխատել փոփոխություններին ավելի արագ արձագանքող ու հարմարվող
աշակերտների հետ, նույնիսկ՝ այսօր ստեղծված ինտեգրված դասագրքերով:
Ինտեգրումն օգնում է աշակերտին կապակցելու տարբեր առարկաներից
ստացված տվյալները, հասկացությունները, գործողություններն ու գիտելիքները
խուսափելու համար «ուսումնական ծրագրի մասնատումից» և հավասարակշռելու առաջադրանքները:
Գիտելիքի և հմտությունների ձեռքբերումն ու ինտեգրումը դեռ ինտեգրացված ուսումնական ծրագրի վերջը չէ: Այն պետք է պլանավորի ու ներդնի ուսուցման համակարգ, որ աշակերտը հասնի արդյունքների:
Վերջապես ինտեգրված ուսուցումը հնարավորություն է տալիս ճկունորեն
անցում կատարելու մի առարկայից մյուսին՝ միջառարկայական կապերի արդյունքում ամրապնդելով գիտելիք-կարողություն-հմտություն կապը:
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Значимость интегрированного обучения предметов
«Математика»
Математика» и «Технология»
Технология»
Гаспарян Карине
Губатян Асмик
РЕЗЮМЕ

Ключевые слова: интегрирование, начальные классы, учебный процесс,
измерение, умения, навыки
Целью авторов статьи было комбинирование возможностей двух дисциплин –
математики и технологии, что обеспечит деятельное участие каждого ученика.
Преследовалась еще одна цель: отходя от традиционных учебных форм, организовать современное обучение, что является инновационным процессом в образовательной системе.
Статья имеет цель подчеркнуть роль и значение интегрированного обучения.
В современной реальности интегрированное обучение дает возможность плавно
перейти из одного предмета в другой предмет и в результате межпредметных
связей закрепить связь знаний-умений-навыков.

The Integration Educational Value
of “Mathematics”
Mathematics” and “Technology”
Technology Subjects
Gasparyan Karine
Ghubatyan Hasmik
SUMMARY

Key words: integration, elementary schools, educational process, measurement,
abilities, skills
Our main objective is to combine the possibilities of the courses “Mathematics” and
“Technology” providing each student’s contribution. We also aim to pass from the
traditional way of teaching to the implementation of new methods.
This article aims at highlight the role and importance of integrated education.
Integrated learning in today's reality allows the flexible transfer from one subject to
another, strengthening the connection of interdisciplinary ties of knowledge ability and
skills.
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Էկոլոգիական կոմպետենտության ձև
ձևավորման
մեթոդական առանձնահատկությունները
ժամանակակից դպրոցում
Գրիգորյան Կարինե
Հանգուցային բառեր. էկոլոգիա, կրթություն, բնապահպան մշակույթ,
մեթոդիկա, արժեքային կողմնորոշում, էկոհամակարգ
Արդի ժամանակաշրջանում, երբ անհրաժեշտություն է առաջացել կրթության նկատմամբ սկզբունքայնորեն նոր մոտեցումների, էկոլոգիական կրթության
և դաստիարակության գործընթացի արդիականացումը գերակա խնդիր է դառնում բոլոր երկրների, այդ թվում նաև Հայաստանի Հանրապետության կրթական
քաղաքականության մեջ: Կրթության արդիականացումը ենթադրում է կրթական
խնդիրների, նպատակների, կազմակերպման միջոցների ու ձևերի հոգեբանամանկավարժական, փիլիսոփայական, սոցիալ-մշակութային վերաիմաստավորում:
Այդ համատեքստում առաջնային է դառնում կրթական ոլորտում առաջավոր փորձի և ժամանակակից մանկավարժական հարացույցերի ներդաշնակ, ինտեգրատիվ հարաբերակցության որոշումը, որը կարևոր նախադրյալ է հասարակության կայուն զարգացման, էկոլոգիական կրթվածության և էկոլոգիական մշակույթի ձևավորման համար: Հասարակության զարգացման ժամանակակից պայմաններում բացառիկ կարևորություն են ձեռք բերում «մարդ-կենսոլորտ» գոյապահպանական փոխհարաբերության գիտակցումը և էկոլոգիական կրթության
հայեցակարգի մշակումը՝ որպես ոչ միայն սոցիալ-էկոլոգիական, տնտեսական,
այլև էկոբարոյական հիմնախնդիր: Էկոլոգիական կրթության և դաստիարակության հայեցակարգի կայացման հիմքում իրականության գիտական վերլուծությունն է, «մարդ-կենսոլորտ» բազմամակարդակ համակարգի կոէվոլյուցիոն զարգացումը, որը ենթադրում է արժեքների ավանդական, մարդակենտրոն համակարգից անցում էկոբարոյական արժեքների համակարգի և էկոկենտրոն գիտակցության նոր ոլորտի [5]:
Երրորդ հազարամյակի սկզբում Երկիր մոլորակը կանգնած է վերահաս էկոլոգիական աղետի առջև:
Այդ տեսանկյունից էկոլոգիական գլոբալ հիմնախնդիրների շարունակական
աճման համատեքստում երկիր մոլորակի կենսաբազմազանության պահպանման
հիմնախնդիրը արդիական հնչեղություն է ձեռք բերում՝ դառնալով համայն մարդկության մտահոգության առարկան: Գնալով աճում է մարդածին և տեխնածին
գործոնների, անապատացման և գլոբալ աղտոտման գործընթացների ազդեցությունը շրջակա բնական միջավայրի վրա: Միևնույն ժամանակ քաղաքների կառուցման համար հատվում են անտառներ, ոչնչացվում են տարածքներ, որի արդյունքում կրճատվում է կենսոլորտի կենսաբազմազանությունը: Խիստ դժվար է
ընթանում մաքուր տեխնոլոգիաների կիրառման գործընթացը արտադրության
մեջ: Ինչպես նշվում է ՄԱԿ-ի հիմնական փաստաթղթերից մեկում՝ «21-րդ դարի
օրակարգում» «Մարդկությունն ապրում է իր պատմության վճռական պահը:
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Մենք բախվում ենք ինչպես պետությունների միջև, այնպես էլ առանձին պետությունների շրջանակներում դարակազմիկ անհամամասնությունների հիմնախնդիրներին՝ չքավորության, սովի, բնակչության առողջության ու անգրագիտության և էկոհամակարգերի վիճակի շարունակվող վատացման սրվող հիմնախնդիրների, որոնցից կախված է մեր բարեկեցությունը» [2, 5]:
էկոլոգիական կրթության ուսումնասիրության հայեցակարգը հիմնավորվում է փիլիսոփայական, հոգեբանամանկավարժական, գիտամեթոդական արդի
հիմնադրույթներով։ Այն ունի տեսական, աշխարհայացքային, արժեքային և կիրառական նշանակություն:
Էկոլոգիական կրթության շրջանակներում բնակավայրերի բնապահպանական հիմնախնդիրների ուսումնասիրության անհրաժեշտությունը հիմնավորվում
է մանկավարժական այն օրինաչափություններով, որոնք արտացոլում են հասարակության պահանջմունքի, նրա սոցիալական պատվերի և այդ պատվերի իրականացման միջև փոխադարձ կայուն կապերը։
Կրթության բնագավառում հասարակության պահանջմունքները, շրջակա
միջավայրի նկատմամբ պատասխանատու վերաբերմունքի ձևավորման սոցիալական պատվերը հիմնվում են հետևյալ սկզբունքների վրա.
• անցումը բնության հավասարակշռված օգտագործմանը, որտեղ բնության
վրա մարդու ազդեցության բոլոր բաղադրիչները համապատասխանեցված
են բնության համակարգերի կողմից անթրոպոգեն բեռը կրելու կարողության հետ [2, 56],
• սոցիալ-բնական միջավայրի նկատմամբ մարդակենտրոն, անձնակենտրոն և գիտելիքակենտրոն մոտեցումների համադրման անհրաժեշությունը,
• կենսաբազմազանության վրա էկոլոգիական գործընթացների ազդեցության իմացությունը,
• սոցիումի անդամների միջանձնային հարաբերություններում և շրջակա
բնական միջավայրի նկատմամբ մարդկանց հարաբերություններում մարդասիրական բովանդակության շեշտադրումը,
• կրթության բովանդակության մեջ տարածաշրջանային գործոնի և առկա
հիմնախնդիրներ շեշտադրումը։
Դպրոցում
բնապահպանական
հիմնախնդիրների
ուսումնասիրումը
հիմնվում է էկոլոգիական, մարդասիրական, սոցիալ-մշակութային, էկոբարոյականության, կայուն զարգացման գաղափարների և ուսուցման մեջ համակարգային, էկոկենտրոն, գործունային և անձնակենտրոն մոտեցումների վրա։ Այս մոտեցումների շրջանակներում են ձևավորվել մեր կողմից մշակված դասընթացի
ծրագրային թեմաների ընտրության սկզբունքները, մեթոդական համակարգի բաղադրատարրերը, սահմանվել են ուսուցման նպատակները։
Բնապահպանական հիմնախնդիրների ուսումնասիրումը նպատակաուղղված է սոցիալ-բնական միջավայրի, այդ միջավայրում կենսաբանական և
լանդշաֆտային բազմազանության վերականգնմանը, մարդու առողջության
նկատմամբ պատասխանատու վերաբերմունքի ձևավորմանը, անձի ու հասարակության, հասարակության և միջավայրի, անձնականի և հասարակականի փոխադարձ կապերի ներդաշնակեցմանը։ Նպատակները սահմանելիս հաշվի են
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առնվում արժեբանական հետևյալ մոտեցումները.
• բովանդակության մեջ շեշտադրել էկոլոգիական խնդիրների գերակայությունը, ձևավորել ոչ միայն բնության գեղեցկությունը տեսնելու ունակություն, այլև բնապահպանության, շրջակա միջավայրի վերականգնման մեջ
իր նպաստը բերելու կարողությունը,
• հուզական՝ ուղղված անձի հուզական-արժեքային ոլորտի ձևավորմանը,
շրջակա միջավայրի գեղագիտական ընկալմանը,
• էկոբարոյական՝ ուղղված անձի էկոլոգիական գիտակցության և էկոլոգիական գրագետ վարքի ձևավորմանը,
• հոգևոր-բարոյական՝ ուղղված անձի բարոյական որակների և հոգեկերտվածքի ձևավորմանը,
• արժեքային-գնահատողական՝ ուղղված միջավայրի բաղադրատարրերի
որակի և մարդու առողջության վրա դրանց ունեցած ազդեցության գնահատմանը, առողջ ապրելակերպի հմտությունների ձևավորմանը,
• արժեքային-գործնական՝ ուղղված էկոհամակարգերի պահպանմանը։
Առաջադրված նպատակներն իրականանում են մանկավարժական իրավիճակներում, համապատասխան մանկավարժական պայմանների ապահովման
դեպքում, որոնցում սովորողները ծանոթանում են շրջակա միջավայրի հիմնախնդիրներին, ձևավորվում են դրանց ուսումնասիրման և իմաստավորման դրդապատճառները, գնահատվում են իրավիճակը և արդյունքները, արվում են առաջարկություններ, դրսևորվում են ստեղծագործական կարողությունները։
Մանկավարժական իրավիճակը և մանկավարժական պայմանները նպաստում են սովորողների պրակտիկ գործունեության փորձի կազմակերպմանը, կենսաբանական բազմազանության ուսումնասիրությանն ու պահպանմանն
ուղղված գործունեության իրականացմանը նրանց համար մատչելի պայմաններում։
Այտեղ կարևոր նշանակություն է ձեռք բերում սովորողների «էկոլոգիական
մշակույթ» հասկացության դիտարկումը։ Էկոլոգիական մշակույթը մի շարք հեղինակների կողմից դիտարկվում է որպես անձի նորագոյացություն: «Մշակույթ»
հասկացությունը, բացի ընդհանուր բնութագրիչներից, ունի ազգային, տարածաշրջանային, սոցիալական բնույթի ներքին տարբերություններ։
«Էկոլոգիական մշակույթ» հասկացությունը դիտարկվում է էկոլոգիական
կրթության համատեքստում։ Էկոլոգիական կրթության ընդհանուր նպատակը
անձի էկոլոգիական մշակույթի ձևավորումն է, մարդու՝ բնության հետ փոխազդեցության հոգևոր և գործնական փորձի ամբողջությունը, որն ապահովում է բնության մեջ նրա ներդաշնակ կենսագործունեությունը։ Էկոլոգիական մշակույթի
մակարդակը որոշվում է անձի՝ սոցիալ-բնական միջավայրի նկատմամբ բարոյական պատասխանատվությամբ [4, 48]:
Լ.Թ.Ասատրյանը էկոլոգիական մշակույթը դիտարկում է որպես մարդու
ընդհանուր մշակույթի կարևորագույն մաս, որը դրսևորրվում է նրա անձնային և
գործունային ոլորտում՝ հաշվի առնելով նրանց փոխգործակցությունը, փոխպայմանավորվածությունը [1, 197]։
Ըստ Բ.Տ. Լիխաչովի՝ անձի էկոլոգիական մշակույթը ենթադրում է էկոլոգիա– 124 –

կան գիտակցություն և մտածողություն, շրջակա միջավայրի հետ փոխազդեցության և բնապահպանական գործունեության մեջ բարոյական, գեղագիտական և
իրավական ճիշտ վերաբերմունք, պատասխանատվություն և նպատակահարմար
վարք [7, 105]:
Էկոլոգիական մշակույթի ձևավորումը հնարավոր է իրականացնել քաղաքականության, իրավունքի, տեղեկատվական միջոցների օգնությամբ: Սակայն
հետազոտողները առաջնային են դիտում էկոլոգիական կրթության դերը, որը ենթադրում է բնության և հասարակության կոէվոլյուցիոն զարգացում, բնության
ամենափոքր մասնիկի նկատմամբ յուրաքանչյուր մարդու և ընդհանրապես հասարակության պատասխանատվություն, բնական պաշարների անվերջանալի
չլինելու փաստի գիտակցում:
Կայուն զարգացման հայեցակարգում էկոլոգիական կրթության իրականացումը նպաստում է մարդկանց համագործակցությանը, հանդուրժողականությանը, ինքնիրացմանը, զարգացնում սովորողների դրդապատճառային ոլորտը,
ձևավորում ինքնագնահատաման կարողություն, էկոլոգիական պատասխանատվության, էկոլոգիական անվտանգության նորմեր:
Այսպիսով՝ էկոլոգիական կրթության նպատակը էկոլոգիական գիտելիքների, էկոլոգիական գիտակցության, էկոլոգիական կոմպետենտության հիման վրա
անձի էկոլոգիական մշակույթի ձևավորումն է:
Էկոլոգիական կրթության կարևորագույն նորմատիվային փաստաթղթերը
ուղղված են անձի էկոլոգիական մշակույթի ձևավորմանը. մարդու, հասարակության ու շրջակա բնական միջավայրի փոխներգործությունների ներդաշնակմանը,
համակողմանի զարգացած անձի ձևավորմանը [6, 36]:
Ըստ Լ.Վ. Թորգոմյանի՝ ցանկացած երկրի կրթական քաղաքականություն լուծում է այդ երկրի ռազմավարական խնդիրը` արդիականացնել կրթության որակը`
հաշվի առնելով նրա արժեքային գերակայությունները, որոնք արտացոլում են
հասարակական պահանջները տվյալ երկրի կրթության համակարգում [3, 87]:
էկոլոգիական գիտելիքների զարգացման գործընթացում փոխառնությունները և նորամուծությունները լրացնում են մեկը մյուսին, որը հնարավորություն է
տալիս գնահատել կատարածը, հարաբերակցել ստացված արդյունքները նախկինում ձեռքբերվածի հետ, դիտարկել հասկացությունների և գաղափարների զարգացումը, ընդհանրացումը:
Ինչպես նշում է Լ.Թ.Ասատրյանը` «Անհրաժեշտ է ձևավորել անձի այնպիսի
էկոլոգիական գիտելիքների համակարգ, որոնք աշխարհայացքում դրսևորվում են
որոշակի տեսական հայացքների և սկզբունքների ձևով» [1, 193]:
Դպրոցում էկոլոգիական կրթության և դաստիարակության խնդիրներից
մեկը «մարդ-բնություն-հասարակություն» համակարգում փոխհարաբերությունների ուսումնասիրումն է, որը հասարակության կայուն զարգացման կարևոր
պայման է: Ըստ Կ.Ս.Դանիելյանի՝ «ՀՀ հանրակրթության մեջ կայուն զարգացման
դրույթների ուսուցումը առավելապես արտահայտվում է էկոլոգիական կրթության շրջանակներում: Տարրական և միջին դպրոցում էկոլոգիական գիտելիքները
տարրալուծված են, մասնավորապես բնագիտական առարկաներում» [2, 52]:
Սովորողների էկոլոգիական կրթության և դաստիարակության գործընթա– 125 –

ցում կարևորվում է էկոլոգիական արժեքների, արժեքային կողմնորոշումների
ձևավորումը: Այդ առումով մեր կողմից իրականացվել է հարցում՝ պարզելու, թե
ինչ դժվարությունների են հանդիպել ուսուցիչները էկոլոգիական արժեքների,
էկոլոգիական կոմպետենտության ձևավորման գործընթացում: Հարցումները
իրականացվել են Գյումրի քաղաքի դպրոցներում: Հարցմանը մասնակցել է 40
ուսուցիչ, 55 աշակերտ:

կարծիքով,, ինչպիսի՞ն է սովորողների վերաբերմունքը բնության
Հարց 1. Ձեր կարծիքով
նկատմամբ..
նկատմամբ
ա/ հոգատար,
բ/սպառողական՝ որպես իրենց պահանջմունքների բավարարաման միջոցը,
գ/ անտարբեր:
Հարցման արդյունքները (տրամագիր 1.) վկայում են, որ դպրոցում սովորողների վերաբերմունքը բնությանը այնքան էլ չի փոխվել՝ չնայած նրան, որ այսօր
հանրակրթական դպրոցում դասավանդվում է «Ես և շրջակա աշխարհը» դասընթացը:
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հոգատար

սպառողական

անտարբեր

Տրամագիր 1. Հարց 11--ի արդյունքները
Հարցվածների 49,8%-ի մոտ ձևավորված է սպառողական վերաբերմունք
բնությանը, իսկ 33,7%-ը անտարբեր է այս խնդրին՝ գտնելով, որ իր խնդիրը չէ:
16,5% հարցման մասնակից ուսուցիչները բնության հանդեպ ցուցաբերում են հոգատարություն, խնամում են իրենց շրջակա միջավայրը: Ուսուցիչները փաստում
են, որ դպրոցում էկոլոգիական մշակույթի ձևավորման համար անհրաժեշտ պայմանները անբավարար են, դասավանդվող առարականերում շրջակա միջավայրի
պահպանության հիմնախնդիրները ոչ ամբողջական են արտացոլված:

Հարց 2. Որքանո՞վ է ՀՀ կրթության վերաբերյալ նորմատիվաիրավական
բաղադրիչը:
փաստաթղթերում ներառված էկոլոգիական կրթության բաղադրիչը
ա/ մասամբ,
բ/ բացակայում է,
գ/տեղյակ չեմ,
դ/ բավարար ներառված է
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50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%

42.2%
31.4%
14.6%

մասամբ

11.8%

բացակայում է

տեղյակ չեմբավարար ներառված

Տրամագիր 2. Հարց 2-ի արդյունքները
Հարցման մասնակիցների 14,6%-ը գտնում է, որ էկոլոգիական կրթության
բաղադրրիչը մասամբ է արտահայտված (տրամագիր 2.) : 42,2%-ը գտնում է, որ ՀՀ
կրթության վերաբերյալ նորմատիվաիրավական փաստաթղթերում էկոլոգիական
բաղադրիչը ամբողջովին բացակայում է: Նրանք այս ամենը փաստարկում են ոչ
համակարգված լինելու մեջ, այսինքն՝ էկոլոգիական բաղադրիչին դպրոցներում
անդրադառնում են Ես և շրջակա աշխարհը դասընթացի, ինչպես նաև մի շարք
բնագիտական առարակաների շրջանանկներում, սակայն դրանք որոշակի
համակարգվածություն չունեն: Ուսուցիչների 31,4%-ը անտեղյակ է հիմնախնդրին
և գտնում է, որ իր գործունեությունից դուրս է: 11,8% ուսուցիչներ գտնում են, որ
այսօր ՀՀ կրթության վերաբերյալ նորմատիվային փաստաթղոերում բավարար
ներառված է էկոլոգիական բաղադրիչը:

Հարց 3. Արդյո՞ք այսօր հանրակրթական դպրոցում դասավանդվող
սովորողի
առարկաները ապահովում են սովորո
ղի էկոլոգիական կոմպետենտության
ձևավորման բավարար մակարդակ:
ա/ գերազանցապես ապահովում են
բ/ ապահովում են բավարար մակարդակով
գ/ չեն ապահովում
դ/ապահովում են մասսամբ
ապահովում են մասամբ

13.3%

չեն ապահովում

41.2%

ապահովում են բավարար
մակարդակով

37.4%

գերազանցապես ապահովում են

8.1%
0.0%

5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0%

Տրամագիր 3. Հարց 33--ի արդյունքները
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Հարցման մասնակիցների 13,3%-ը նշեցին, որ ներկայումս դպրոցում դասավանդվող առարակաները մասամբ ապահովում են սովորողի էկոլոգիական կոմպետենտության անհրաժեշտ մակարդակը (տրամագիր 3.): Նրանք պնդում էին,
որ բնագիտական առարկաների շրջանակներում սովորողները կարող են ձեռք
բերել իրենց անհրաժեշտ էկոլոգիական գիտելիքները, սակայն դրանք իրականացվում են մասամբ: Հարցման մասնակից ուսուցիչների 41,2%-ը գտնում է, որ
ներկայում դպրոցում դասվանավող առարկաները չեն կարող ապահովել էկոլոգիական գիտելիքների անհրաժեշտ մակարդակ, քանզի դրանց առաքելությունն
այլ է, իսկ 37,4%-ը գտնում է հանրակրթական դպրոցում դասավանդվող առարկաները լիովին ապահովում են էկոլոգիական բաղադրիչի բավարար մակարդակ,
այսինքն՝ առարկաների բովանդակությունն ապահովում է: Հարցման մասնակիցների գերկշռող մասը կարևորում է բնագիտական առարկաների դերը անձի էկոլոգիական կրթության և դաստիաարկության գործում: Հարցվածների միայն 8,1%-ը
գտնում է, որ էկոլոգիական բաղադրիչը գերազանցապես ապահովված է:
Արդյունքներից պարզ դարձավ, որ առաջադրված խնդրի հիմնական պատճառները սովորողների գիտելիքների ցածր շեմն է և բնագիտական առարկաների
նկատմամբ հետաքրքրությունների բացակայությունը: Իհարկե, ուսուցիչները
կարևորել են նաև էկոլոգիական արժեքների համակարգի և կրթական չափորոշիչների անհամատեղելիությունը, ինչպես նաև ընտանեկան դաստիարակության
դերը:
Ուսուցիչների կարծիքով բնագիտական առարկաներ դասավանդելիս անհրաժեշտ է ձևավորել այնպիսի հենքային արժեքներ, ինչպիսիք են բնությունը,
առողջությունը, կյանքը, բնասիրությունը, սերը բնության և մարդկանց հանդեպ:
Չնայած այդ բնագավառում առկա մեծ թվով հետազոտություններին՝ դեռևս
լիովին մշակված չէ բնագիտական կրթության ամբողջական մեթոդիկա, որը հնարավորության կտար ապահովելու էլոկոգիական կոմպետենտության անհրաժեշտ մակարդակ: Միևնույն ժամանակ բացահայտվեցին այն խնդիրները, որոնք
այսօր առկա են սովորողների էկոլոգիական կրթության գործընթացի արդյունավետ կազմակերպման գործում: Դրանք դրսևորվում են էկոլոգիական արժեքային
կողմնորոշումների ձևավորման գործում, հասարակության օբյեկտիվ պահանջմունքների և բնագիտական առարկաների ուսուցման մեթոդիկայում նրա ոչ բավարար իրականացման, ինչպես նաև կրթության բովանդակության մեջ արժեքային բաղադրիչների ներմուծման և դպրոցական բնագիտական դասընթացում էկոլոգիական արժեքների հիերարխիկ համակարգի բացակայության միջև:
Սովորողների էկոլոգիական կոմպետենտության բաղադրիչների ձևավորվածության մակարդակի բացահայտման նպատակով մի շարք հետազոտողներ
մշակել են կողմնորոշիչ գործնական առաջադրանքներ:
Մեր կողմից՝ մշակվել է դասընթացի ծրագիր (Աղյուսակ 1), որը կապահովի
էկոլոգիական կոմպետենտության բարձր մակարդակ:
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Աղյուսակ 1. Էկոլոգիական կոմպետենտության
բարձրացման դասընթացի ծրագիր
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Թեման

Ներածություն: Քաղաքային և գյուղական կենսական միջավայրերը: Մարդը և բնությունը:
ԹԵՄԱ 1. Քաղաքային բնակավայրի առանձնահատկությունները
ԹԵՄԱ 2. Գյուղական բնակավայրի առանձնահատկությունները
ԹԵՄԱ 3. Էկոհամակարգերը և նրանց վրա ազդող գործոնները
ԹԵՄԱ 4. Բնակավայրի բնապահպանական հիմնախնդիրները
ԹԵՄԱ 5. Մարդու կենսակերպը քաղաքային և
գյուղական բնակավայրերում: Առողջ ապրելակերպի վարում
ԹԵՄԱ 6. Բնակավայրերի զարգացման և մարդու
առողջ կենսամիջավայրի ստեղծման հեռանկարային ուղղությունները:
ԹԵՄԱ 7. Բնապահպանական վիճակի մոնիթորինգի իրականացում և արդյունքների վերլուծություն
Ընդամենը՝

Լաբ. և
գործն.
աշխ.

Ժամ.
Ժամ.

Դաս

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

2

2

1

2

2
12

4
7

8

Դասընթացը նախատեսված է ուսումնասիրել ավագ դպրոցի բնագիտական
հոսքում` որպես դպրոցական բաղադրիչի նախասիրական առարկա:
Դասընթացի նպատակն է ձևավորել բնապահպանական խնդիրների իմացություն` ծանոթացնելով սոցիալ-բնական կենսամիջավայրին և նրանում առկա
բնապահպանական հիմնախնդիրներին: Դասընթացի խնդիրներն են՝
• ավագ դպրոցականներին ծանոթացնել բնակավայրերի բնապահպանական հիմնախնդիրներին,
• ձևավորել շրջակա միջավայրի պահպանության հիմնախնդիրներին
առնչվող էկոլոգիական գիտելիքներ,
• զարգացնել սովորողների բնապահպանական և հետազոտական կարողությունները, հստակեցնել մասնագիտական կողմնորոշումները:
Ներկայացնենք դասի օրինակ:
Դասի թեման՝
թեման Մարդու կենսակերպը քաղաքային և գյուղական բնակավայ-

րերում: Առողջ ապրելակերպի վարում:
Դասի նպատակը՝ բնության դերը մարդու առողջության պահպանման և ամրապնդման հարցում:
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Դասի խնդիրները՝
ա/ կրթական՝
կրթական առողջ ապրելակերպի վերաբերյալ գիտելիքների հաղորդում,
էկոլոգիական գիտելիքների համալրում, բանավիճելու և խմբային աշխատանք
կատարելու կարողությունների ձևավորում,
բ/զարգացնող՝
զարգացնող առողջարարական, էկոլոգիական կոմպետենտության ձևավորում, ինքնուրույն աշխատանք,
գ/դաստիարակչական՝
դաստիարակչական էկոլոգիական, առողջապահպան, բարոյական դաստիարակություն:
Դասի ընթացքը:
ընթացքը Մինչև նյութի ներկայացումը ուսուցիչը դասարանը բաժանում է խմբերի, որոնք նյութը լսելուց հետո պետք է ներկայացնեն իրենց տեսանկյունը:
Դասի պլան.
պլան ներկայացում հետևյալ բովանդակային ուղղություններով.
● առողջությունը՝ որպես մարդու կենսագործունեության ապահովման
երևույթ,
● էկոլոգիական գործոնները և դրանց ազդեցությունը մարդու առողջության
պահպանման և ամրապնդման գործում,
● օդի, ջրի, հողի աղտոտվածությունը և դրա բացասական ազդեցությունը,
● ի՞նչ է առողջ ապրելակերպը,
● վնասակար սովորություններ և դրանց կանխարգելումը,
● բնությունը և մարդու առողջությունը:
Ներկայացումից հետո ամփոփվում է հաղորդած նյութը և ծավալում բանավեճ հետևյալ հարցերի շուրջ. ի՞նչ եք հասկանում առողջություն ասելով, ո՞րն է

մարդու դերը և առաքելությունը Երկիր մոլորակում, ինչպե՞ս են ազդում մարդու
օրգանիզմի, առողջության վրա ալկոհոլը, թմրամիջոցները, ծխախոտը, որքանո՞վ
եք դուք պատասխանատու Երկիր մոլորակի ապագայի համար:
Ամփոփելով՝ ուսուցիչը ևս մեկ անգամ կարևորում է, որ մարդու և ընդհանրապես հասարակության առողջությունը պայմանավորված է բնության օրենքներով և օրինաչափություններով: Որքան էլ մարդը առաջընթացներ ունենա գիտական, տնտեսական, տեղեկատվական ոլորտներում, այնուամենայնիվ նա բնության մասնիկն է, ընդամենը բնության գոյության ձևերից մեկը:
Դասընթացի ավարտին մեր կողմից իրականացվել է հարցում՝ պարզելու սովորողների էկոլոգիական գիտելիքների, էկոլոգիական կոմպետենտության մակարդակի փոփոխման դինամիկան դասընթացից առաջ և հետո: Ստացված արդյունքները տոկոսներով բերված են տրամագիր 4-ում.
Արդյունքների վերլուծությունը և ամփոփումը ցույց տվեցին, որ փորձից
հետո էկոլոգիական կոմպետենտության ձևավորման բարձր մակարդակը ավելացել է 9,4%-ով, միջին մակարդակում՝ 4,6%-ով, իսկ ցածր մակարդակը նվազել է
14%-ով: Շրջապատի, բնության, սեփական առողջության և բնության նկատմամբ
սովորողների զուտ սպառողական վերաբերմունքը աստճանաբար փոխակերպվում է էկոլոգիական տեսանկյունից նշանակալի գործունեության:
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Տրամագիր 4. Հարցման արդյունքները
Այսպիսով՝ նպատակաուղղված և մեթոդապես ճիշտ կազմակերպված փորձարկի արդյունքում մենք հանգեցինք դպրոցականների էկոլոգիական կոմպետենտության և առողջապահպան և բնապահպան արժեքային կողմնորոշումների
ձևավորման ցուցանիշների բարելավմանը:
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Методические особенности формирования экологической
компетенции в современной школе
Григорян Карине
РЕЗЮМЕ

Ключевые слова: экология, образование, экологическая культура, методика,
ценностная ориентация, экосистема
В статье рассмотрены методологические особенности формирования экологической компетентности в школе. Обосновано, что сегодня в школе не существует
эффективной методики обучения экологии, которая обеспечит студентов высоким
уровнем экологической культуры. В процессе развития экологических знаний
заимствование и инновация дополняют друг друга, и это дает возможность оценить
сделанное, соотносить полученные результаты с ранее достигнутыми, наблюдать за
развитием, обобщением понятий и идей.
В статье представлена одна попытка для заполнения этого пробела.

Methodical Features of Formation of Ecological
Ecological
Competence in Modern School
School
Grigoryan Karine
SUMMARY

Key words: ecology, education, ecological culture, methodology, orientation of
meaning, ecosystem
The article considers the methodological features of the formation of ecological
competence in the school. It is substantiated that today in school there is no effective
methodology for teaching ecology that will provide pupils with a high level of ecological
culture. In the article, one attempt was made to fill this gap.
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Մանկավարժի մտահասությունը որպես
մասնագիտական արժեք
Դանիելյան Ալիսա
Հանգուցային բառեր. կարողունակություն, նախաձեռնողականություն,
մանկավարժ, արհեստավարժություն, մանկավարժական վարպետություն,
ուսուցչի աշխատաոճ
«Մտահասություն» տերմինը մանկավարժական գրականության մեջ սկսել է
շրջանառվել անցյալ դարի 60-70-ական թվականներին [7]: Այն ներմուծվել է
կրթության մեջ մարդուն անհրաժեշտ այն որակների համախումբը բնութագրելու
համար, որոնք ապահովում են նրա գործունեության արդյունավետությունը մասնագիտական այս կամ այն ոլորտում: Մտահասության սահմանումներ տրվել են
շատ հետազոտողների կողմից, որոնցից մի քանիսին իր հոդվածում անդրադարձել է Ս.Գալոյանը [1, 8]:
1. Մտահասությունը բարձր մակարդակով մասնագիտական գործունեության իրականացումն ապահովող գիտելիք, հմտություն կամ ընդունակություն է:
2. Մտահասությունը որոշակի բնագավառում գիտելիքների, հմտությունների ու հարաբերությունների համախումբ է: Դրանք կապված են գործունեության
իրականացման հետ, չափելի են և կարող են կատարելագործվել ուսուցման միջոցով:
3. Մտահասությունը մարդու հենքային բնութագիր է, պատճառականորեն
կապված մասնագիտական կամ կենսական իրադրություններում արդյունավետ
գործունեության չափանիշներին: «Հենքային բնութագիրը» ենթադրում է, որ մտահասությունը անձի խոր և կայուն մի բաղադրիչ է, որով կարելի է կանխատեսել
մարդու վարքը ինչպես մասնագիտական, այնպես էլ կենսական իրադրությունների լայն շրջանակում: «Պատճառական կապը» նշանակում է, որ մտահասությունը
պայմանավորում է մարդու վարքն ու գործողությունները: «Գործունեության չափանիշների հետ կապը» նշանակում է, որ մտահասությամբ կարելի է որոշել` ով
է ինչ-որ բան լավ կամ վատ անում, և որը կարող է չափվել որոշակի չափանիշներով:
4. Մտահասությունը իրադրությունները կառավարելու ընդունակությունն
է: Այն բազմաբաղադրիչ մի կառուցվածք է, ինչպես ձեռքը՝ իր մատներով: Ներառում է գիտելիքներ, կարողություններ, փորձ, հաղորդակցական հմտություններ,
արժեքներ: Այս ամենը կառավարվում է մտահասությամբ, ինչպես որ ձեռքն է կառավարվում նյարդային համակարգով:
5. Մտահասությունները մարդու մեջ որոշակի ներունակ հնարավորություններ, թաքնված հոգեբանական նորագոյացություններ են՝ գիտելիքներ, պատկերացումներ, գործողությունների ալգորիթմներ, արժեքների ու հարաբերությունների համակարգեր:
6. Մտահասությունը անձի փոխկապակցված որակների (գիտելիքների,
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կարողությունների, գործունեության եղանակների) համախումբ է, որ տրված է
առարկաների և պրոցեսների որոշակի շրջանակի նկատմամբ, և որն անհրաժեշտ
է վերջիններիս հետ որակյալ և արդյունավետ գործողություններ կատարելու համար:
7. Կրթական մտահասությունը աշակերտի փոխկապակցված իմաստային
կողմնորոշումների, գիտելիքների, կարողությունների, հմտությունների և գործունեության փորձի համախումբ է, որն անհրաժեշտ է ռեալ իրականության օբյեկտների նկատմամբ անձնային և սոցիալականորեն նշանակալի արդյունավետ գործունեություն իրականացնելու համար:
8. Մտահասությունը մարդու՝ որոշակի գործառույթներ կատարելու պատրաստվածությունն է, իսկ մտահասական մոտեցումը կրթության մեջ ոչ այլ ինչ է,
քան որոշակի մտահասություններ ձևավորելու ուսումնական պրոցեսի նպատակային կողմնորոշումը:
9. Կրթական մտահասությունը ավանդական գիտելիքների, կարողությունների, հմտությունների և սովորողի անձնային առանձնահատկությունների համաձուլվածք է՝ համալրված ինքնագիտակցությամբ և անդրադարձ վերլուծության
ընդունակությամբ:
XXI դարի կրթությունը կողմնորոշում է «մարդու ազատ զարգացումը, սովորողների ինքնուրույնությունը, ապագա մասնագետների մրցունակությունը,
ստեղծագործական նախաձեռնողականությունը: Հասարակությանը պետք են ժամանակակից, կրթված, բարոյական, նախաձեռնող մարդիկ, որոնք կարող են ինքնուրույն որոշումներ կայացնել՝ ենթադրելով դրանց հնարավոր հետևանքները:
Այս ամենը ամրագրված է «Հանրակրթության պետական չափորոշչում» «Շրջանավարտին ներկայացվող պահանջներում» [2, 21]: Այս համատեքստում «Հանրակրթության մասին ՀՀ օրենքը» սահմանում է, որ «Հանրակրթությունը նպատակաուղղված է յուրաքանչյուր սովորողի մտավոր, հոգևոր, ֆիզիկական և սոցիալական զարգացմանը, մարդկային արժանապատվության պահպանմանը, իր ընդունակություններին, կարողություններին և առողջությանը համապատասխան
ուսումնական միջավայրում նրա հասարակական հարմարեցմանը, ինքնասպասարկման ունակությունների ձեռքբերմանը և ինքնուրույն կյանքի նախապատրաստմանը, մասնագիտական կողմնորոշմանը և մասնագիտական աշխատանքային գործունեության նախապատրաստմանը, ընտանեկան կյանքին պատրաստվածության ապահովմանը, որպես ապագա քաղաքացու ձևավորմանը» [3]:
Մանկավարժի մասնագիտությունը մասնագիտությունների արագ փոփոխվող աշխարհում միշտ մնում է անփոփոխ: Կրթության մտահասային մոտեցման
լույսի ներքո մանկավարժը պետք է ունենա ոչ միայն որակավորում, այլև մանկավարժական վարպետություն, իր աշխատանքը գիտականորեն կազմակերպելու
կարողություն, մասնագիտական մտահասություն։
Մանկավարժական վարպետությունը ուսուցչի անձնային որակների, գիտելիքների, մանկավարժական կարողությունների ու հմտությունների համադրությունն է: Այն աճում է փորձի կուտակման, մանկավարժական գիտելիքների, ման– 134 –

կավարժական կրթության ընդլայնման ընթացքում:
Մանկավարժական աշխատանքի գիտական կազմակերպումը կոչված է
ուսուցչին ազատելու քարացած գործողություններից, շաբլոնից, սովորեցնելու
նրան աշխատել ստեղծագործաբար: Իսկ ստեղծագործական ոճը խորթ է սուբյեկտիվիզմին և հենվում է հասարակական բոլոր պրոցեսների նկատմամբ գիտական
մոտեցման վրա: Այն ենթադրում է բարձր պահանջկոտություն իր և ուրիշների
նկատմամբ, բացառում է ինքնագոհությունը, հակադրվում է ձևամոլության ամեն
մի դրսևորման: Ստեղծագործական ոճը ուսուցչի աշխատանքում գրավականն է
այն բանի, որ դպրոցը կարողանա հաջողությամբ կատարել իր խնդիրը յուրաքանչյուր աշակերտի սովորեցնի սովորել ու ապրել [5, 8]: Հատուկ ուշադրություն
է դարձվում մասնագիտական մտահասությանը՝ որպես անձի մասնագիտական
ներուժի առաջատար բաղադրիչի:
Ըստ դպրոցի կանոնադրության՝ դպրոցի գործունեության նպատակը սովորողների կողմից հանրակրթության պետական չափորոշչի, առարկայական չափորոշիչների և ծրագրերի բովանդակության պարտադիր նվազագույնի յուրացման, անհատի բազմակողմանի զարգացման, նրա առողջության պահպանման,
ինչպես նաև ինքնակրթության և լրացուցիչ կրթության պահանջմունքների բավարարման պայմանների ստեղծման ապահովումն է: Դպրոցն է աշակերտներին նախապատրաստում կյանքին: Իսկ դպրոցն իր գործառույթն իրականացնում է
ուսուցիչների շնորհիվ: Աշակերտն իր սոցիալականացման գործընթացն սկսում է
դպրոցում ուսուցչի ուղղորդմամբ և անմիջական մասնակցությամբ:
Ուսուցչի անձի ազդեցությունը բավականին մեծ է սովորողի զարգացման և
դաստիարակության գործում: Ակնհայտ փաստ է, որ կրտսեր դպրոցականը միշտ
նմանակում է իր ուսուցչին. միջին և ավագ դպրոցում աշակերտները սիրով ու
հաճույքով մասնակցում են այն ուսուցչի դասերին, որին սիրում են, այլ ոչ թե
նրա, որը լավ մասնագետ է: Ավագ դպրոցականը որպես մասնագիտություն ընտրում է հենց այն գիտությունը, որն առնչվում է իր սիրած ուսուցչի դասավանդած
առարկայի հետ: Ի վերջո մենք հիշում ենք մեր ուսուցիչներին՝ որպես անձերի,
նրանց մարդկային որակները, նրանց վերաբերմունքը, որն արտահայտվում է
նաև արդեն ձևավորված մեր անհատականության մեջ: Իսկ առարկան սիրելի է,
երբ ուսուցիչն այն սիրում է և նույն սիրով ու հետաքրքրությամբ ներկայացնում է
իր սաներին:
Այսօր դպրոցներից շատերը չունեն ուսումնական առարկաների հետաքրքիր
ու բովանդակալից դասավանդման համար անհրաժեշտ պայմաններ: Այստեղ է,
որ ուսուցչի մտահասությունը դառնում է անհրաժեշտ և պարտադիր պայման:
«Դաստիարակության մեջ ամեն ինչ պետք է հիմնվի դաստիարակի անձնավորության վրա, որովհետև դաստիարակության ուժը հորդում է միայն մարդկային անձնավորության կենդանի աղբյուրից: Ո՛չ մի կանոնադրություն և ծրագիր,
ո՛չ մի արհեստական օրգանիզմ, որքան էլ այն հնարամիտ լինի, չի կարող դաստիարակության գործում փոխարինել անձնավորությանը: Առանց սանի վրա
դաստիարակի անձնական անմիջական ազդեցության՝ անհնարին է բնավորու– 135 –

թյան մեջ թափանցող իսկական դաստիարակությունը: Միայն անձնավորությունը
կարող է ներգործել անձնավորության զարգացման և ձևավորման վրա, միայն
բնավորությամբ կարելի է բնավորություն կերտել» [6, 40]:
Երկրի վրա ամենամարդասիրական մասնագիտությունն ընտրած յուրաքանչյուր ոք պատասխանատու է իր աշակերտների, իսկ ընդհանուր առմամբ՝ ողջ
մատաղ սերնդի ճակատագրի համար: Մանկավարժի աշխատանքի արդյունքից
կախված է ոչ միայն հասարակության, այլև ամբողջ պետության ճակատագիրը:
Մանկավարժը յուրաքանչյուր երեխայի անձի, ավելին՝ նրա ապագա կյանքի ձևավորման գործում նշանակալի դեր ունեցող մարդ է: Չկա մեկ այլ մասնագիտություն, որի հետ պարտադիր շփվում է ցանկացած մարդ: Այդ իսկ պատճառով այս
մասնագետները պետք է իրենց աշխատանքին վերաբերվեն ամենայն պատասխանատվությամբ:
Մանկավարժական աշխատանքը գործունեության այն ոլորտներից մեկն է,
երբ ակտիվորեն փոխներգործում են ուսուցիչն ու սովորողները. նրանց գործունեությունը երկկողմանի է և ուղղված է միևնույն արդյունքին: Նախանշված վերջնարդյունքին առավելագույնս հասնելու համար ուսուցիչը պետք է օժտված լինի
մտահասության բարձր մակարդակով և կարողանա իր աշակերտներին ճիշտ
ուղղորդել ուսումնառության գործընթացում:
Կրթության որակը մեծ մասամբ որոշվում է մանկավարժի մասնագիտական
գործունեության մակարդակով և մտահասությամբ: Կյանքում հաջողությամբ ինքնադրսևորվելու ունակ, ժամանակակից մտածողություն ունեցող մարդ կարող են
դաստիարակել միայն այն մանկավարժները, որոնք ունեն բարձր արհեստավարժություն: «Մտահասություն» ասելով՝ առաջին հերթին հասկանում ենք ցանկացած պայմաններում մարդկանց արդյունավետ աշխատելու կարողությունը։
«Արհեստավարժություն» եզրույթն արտացոլում է մասնագիտական գործունեությանը տիրապետելու աստիճանը՝ ըստ հասարակության գոյություն ունեցող չափանիշների և ներկայացրած պահանջների: Մանկավարժական գործունեության
իրականացման տեսական և գործնական պատրաստվածության միասնությունն
էլ հենց ժամանակակից ուսուցչի մասնագիտական մտահասությունն է:
Ուսուցչի մտահասությունը և արհեստավարժությունը արդիական են բոլոր
ժամանակներում: Ինչպես էլ փոխվի պետությունը կամ հասարակությունը,
նրանց հետ մշտապես պետք է փոխվեն մանկավարժական գործունեության մոտեցումները, փոփոխվի ուսուցչի աշխատաոճը: Նա պետք է շարունակաբար
զբաղվի ինքնակրթությամբ, ինքնազարգացմամբ: Հակառակ դեպքում կստացվի
այնպես, որ գիտության և տեխնիկայի սրընթաց զարգացման շրջանում մանկավարժը հետ կմնա իր աշակերտներից: Այստեղ տեղին է մեջբերել Վ.Պետրոսյանի
խոսքերը. «Դուք փորձում եք հին բանալիներով նոր դռներ բացել» [4, 346]: Բնականաբար սա էլ կբերի կրթության որակի անկման:
Լ.Ս.Վիգոտսկին նշում է, որ ուսուցչին ներկայացվող առաջին պահանջն այն
է, որ նա առաջին հերթին լինի գիտականորեն կրթված մասնագետ և ճշմարիտ
ուսուցիչ, հետո նոր մաթեմատիկոս, լեզվաբան և այլ: Ուսուցչից պահանջվում է
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առարկայական և մեթոդական բարձր պատրաստվածություն: Նրա համար շատ
կարևոր է նաև ունենալ լայն մտահորիզոն և կյանքի բոլոր ոլորտներում խորը գիտելիքներ:
Մասնագիտորեն կոմպետենտ է որակվում ուսուցչի այնպիսի աշխատանքը,
երբ բավականաչափ բարձր մակարդակի վրա են գտնվում մանկավարժական
գործունեությունը և համագործակցությունը, իրացվում է ուսուցչի անհատականությունը, երբ ձեռք են բերվում երեխայի անձի ուսուցման, դաստիարակության և
զարգացման լավ արդյունքներ: Ողջ ուսուցչական անձնակազմի խնդիրն է պատրաստել ժամանակակից կրթված, բարոյապես առողջ մարդիկ, որոնք կարող են
ինքնուրույն պատասխանատու որոշումներ կայացնել և պատրաստ են իրացնել
իրենց աշխատաշուկայում:
Համընդհանուր ներառման անցնելու հետ կապված՝ ուսուցչի և մյուս մանկավարժական աշխատողների մտահասությունը գերագույն արժեք է հանդիսանում: Ամեն մի մանկավարժ պետք է կարողանա ճիշտ կողմնորոշվել և ճիշտ
որոշումներ կայացնել չկանխատեսված իրավիճակներում յուրաքանչյուր երեխայի հետ աշխատելիս: Անկախ այն բանից՝ որ դպրոցում կլինի ըստ անհրաժեշտության տարբեր մասնագետներով համալրված աջակցող թիմ, կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների հետ աշխատելիս առաջին
օգնող և աջակցող օղակը մնում է ուսուցիչը: Բարձր մտահասությամբ օժտված
ուսուցիչները համեմատաբար ավելի հեշտ կկողմնորոշվեն իրենց աշխատանքն
արդյունավետ կազմակերպելու հարցում, քան մյուսները:
Այսպիսով՝ ուսուցչի մտահասությունը նրան բնութագրող բարձրագույն արժեքներից մեկն է, անհրաժեշտ որակ, որով պետք է օժտված լինի մատաղ սերնդի
հետ աշխատող յուրաքանչյուր մարդ, որն իր գործունեությամբ իրականացնում է
նաև կրթության դաստիարակչական գործառույթը:
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Компетентность педагога как професс
профессиональная ценность
Даниелян Алиса
РЕЗЮМЕ

Ключевые слова: умения, инициатива,
педагогическое мастерство, стиль работы учителя

педагог,

профессионализм,

В статье определяется понятие компетентность по разным авторам.
Компетентность интерпретируется как творческая способность педагога,
инициатива. Представлены навыки и профессионализм учителя как современные
качества для всех времен, их влияние на качество образования. Учителю
необходимо непрерывно самообразоваться и саморазвиваться, чтобы быть профессионально компетентным. Компетентность рассматривается также в контексте
инклюзивного образования в качестве высшей ценности.

Competence of the Teacher
Teacher as a Professional Value
Value
Danielyan Alisa
SUMMARY

Key words: abilities, initiative, pedagouge, professionalism, pedagogical skills,
teacher's work style
The article defines the concept of competence for different authors. This is
interpreted as a teacher's creative ability, initiative. The skills and professionalism of the
teacher are presented as modern qualities for all times, their impact on the quality of
education. The need for continuous self-education and self-development of the teacher
to be professionally competent. Competence is also considered in the context of
inclusive education as the highest value.
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Ֆիզիկայից ամփոփիչ կրկնությունների ժամանակ
համաչափության և վերադրման մեթոդաբանական
սկզբունքների կիրառման արդյունավետությունը
ոչ ստանդարտ խնդիրների լուծման ժամանակ
Դրմեյան Հենրիկ
Շահբազյան Անի
բառեր.. ֆիզիկայի դասընթաց, ընդհանրացնող կրկնություն, ոչ
Հանգուցային բառեր
ստանդարտ խնդիրներ, մեթոդաբանական սկզբունքներ, համաչափության և
վերադրման սկզբունքներ
Հանրակրթական դպրոցի ավարտական դասարաններում, երբ սովորողները
տիրապետում են բավական մեծ ծավալի նյութի, և նրանց մոտ ձևավորված են
որոշակի հմտություններ, առավել հեշտ է համակարգել տարբեր մեթոդական
հնարքներն ու մոտեցումները։ Այդ հնարավորությունները ավելանում են ամփոփիչ կրկնության գործընթացի կազմակերպման ժամանակ։ Ապացուցված է, որ
կրկնության արդյունավետությունը էապես բարձրանում է, երբ հետևողականորեն իրականացվում է «Կրկնությունը որպես ուսուցման ընդհանրացնող մոդել»
հայեցակարգը, քանզի այն թույլ է տալիս ֆիզիկայից ընդհանրացնող կրկնությունը կառուցել ֆիզիկայի դպրոցական դասընթացի հիմնարար և մեթոդաբանական
ուղղվածություն ունեցող գաղափարների վրա [3; 6]1։ Այդ հայեցակարգի ամբողջական ներդրումը ենթադրում է առանձնացնել և մշակել բոլոր այն մեթոդների ու
մոտեցումների ամբողջությունը, որոնց կիրառումը այդ գործընթացում կարող է
էապես բարձրացնել կրկնության արդյունավետությունը։ Դեռևս համապարփակ
ուսումնասիրություններ չկան ամփոփիչ կրկնությունների գործընթացում ֆիզիկայի և մաթեմատիկայի միջառարկայական կապերի իրականացման առանձնահատկությունների, ինչպես նաև այդ գործընթացում ֆիզիկայի մեթոդաբանական
սկզբունքների կիրառման հնարավոր ձևերի վերաբերյալ։
Մինչդեռ ավագ դպրոցի ֆիզիկայից խորացված ուսուցում իրականացնող
դասարանների սովորողների գիտելիքների ծավալը և զարգացած վերացական
մտածողությունը թույլ են տալիս նորովի դիտարկել կրկնության դերն ու նշանակությունը և արդյունքում սովորողների մոտ զարգացնել մտածողության կարևոր
տարրեր։ Մասնավորապես ֆիզիկայի մեթոդաբանական սկզունքների լայն կիրառման շնորհիվ հնարավոր է դառնում քննարկել այնպիսի ոչ ստանդարտ
խնդիրներ, որոնց լուծումը որակական մեթոդների կիրառման պարագայում հանգեցնում է արդեն իսկ հայտնի ստանդարտ խնդիրների լուծման։ Վերջինովս էլ
պայմանավորված է աշխատանքի արդիականությունը։
Հայտնի է, որ դպրոցում ֆիզիկայի ուսուցման կարևորագույն խնդիրներից
մեկը սովորողների մոտ ֆիզիկական մտածողության և ստեղծագործական ունակությունների զարգացումն է։ Դրա իրականացումը բարդ և տևական խնդիր է, և

1

[3, 152-158; 6, 106]
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ուսուցչից պահանջում է մեծ վարպետություն ու ջանք։ Շատ կարևոր է, որ ուսուցիչը հստակ պատկերացնի այն ուղին, որով պետք է տանի իր աշակերտներին։
Ֆիզիկայի ուսուցման մեթոդիկայում այդ խնդրի իրականացման ուղղությամբ կատարած ամենահաջող քայլերը վերաբերվում են այն տեխնոլոգիաներին, որոնք
ուղղված են ուսուցման գործընթացում դասավանդման մեթոդաբանական
ուղղվածության ուժեղացմանը և ուսուցանվող նյութը հիմնարար գաղափարների
վրա կառուցելու սկզբունքին: Ճիշտ է, նման մոտեցումը կարող է էապես նպաստել
որակյալ ֆիզիկական կրթության ապահովմանը, սակայն հարկ է նշել, որ հասարակության զարգացման արդի փուլում ֆիզիկական կրթության արդիականացման հիմնական խնդիրները և ճանապարհը որոշվում է ոչ միայն շրջապատող
աշխարհի մասին հաղորդած կոնկրետ գիտելիքներով, այլև դրանց մեթոդաբանական հիմքերի ուսուցմամբ ու մաթեմատիկական մոդելավորում իրականացնելու
կարողություններով ու հմտություններով։
Ֆիզիկական համակարգերի հետազոտման որակական մեթոդները թույլ են
տալիս բարձրացնել ֆիզիկայի ընկալման մակարդակը, որը վերջին հաշվով տարբեր ֆիզիկական պրոցեսների ընթացքի վերաբերյալ տեսական կանխատեսումներ անելու ընդունակությունները զարգացնելու հիմքն է ։ Ժամանակակից ֆիզիկայում, որակական մեթոդներասելով, հասկանում են տարբեր մոտեցումների մեծ
տիրույթ՝ սկսած ֆիզիկայի ընդհանուր մեթոդաբանական սկզբունքներից (հարաբերականության, համաչափության, վերադրման, տոլերանտության և այլն),
մինչև բնության հիմնարար օրենքները (էներգիայի, իմպուլսի, իմպուլսի մոմենտի, էլեկտրական լիցքի պահպանման օրենքները և այլ) [4]2։ Ֆիզիկայի մեթոդաբանական սկզբունքները հանդես են գալիս որպես համակարգաստեղծ տարրեր,
որոնք ապահովում են տեսական գիտելիքների համակարգվածությունը, նրանց
ներքին զարգացումը և ընդհանրացումը։ Դրանց հիման վրա էլ ուսուցման ընթացքում հնարավոր է լինում գիտական աշխարհայացքի համակարգում ընդհանրացնել դպրոցականների գիտելիքները ֆիզիկայից։ Փորձը ցույց է տալիս, որ ավագ
դպրոցների՝ խորացված ուսուցմամբ ֆիզիկայի ծրագրերի բովանդակության սահմաններում հնարավոր է ուսուցման պրոցեսում հետևողականորեն կիրառել ֆիզիկայի մեթոդաբանական սկզբունքները։
Շատ դեպքերում սովորողները միայն ստանդարտ իրավիճակներում են կարողանում կիրառել իրենց գիտելիքները և դժվարանում են դրանք դրսևորել ոչ
ստանդարտ դեպքեր քննարկելիս։ Մինչդեռ կարևոր է սովորողների մոտ ձևավորել այնպիսի կարողություններ ու հմտություններ, որոնք թույլ կտային նրանց ոչ
ստանդարտ իրավիճակներում կռահել այն ուղին, որը ճիշտ մտային գործողությունների արդյունքլում կարող է բերել խնդիրների ստանդարտ վիճակին։
Խոսքը վերաբերում է որակական դատողությունների այն մեծ տիրույթին,
որոնք գիտական ճանաչելիության մաս են կազմում։ Դրանց թվին են պատկանում
վերը հիշատակված մեթոդաբանական սկզբունքները։
Աշխատանքի նպատակն է ոչ ստանդարտ խնդիրների լուծման օրինակով ի
ցույց դնել համաչափության և վերադրման մեթոդաբանական սկզբունքների կի2

[4, 342]
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րառման հնարավոր ձևերը և ցույց տալ դրանց արդյունավետությունն ու դիդակտիկական նշանակությունը այդպիսի խնդիրներ լուծելիս։
Խնդիրները վերաբերում են գրավիտացիոն փոխազդեցություններին, որոնց
համար ճիշտ է վերադրման սկզբունքը։ Խնդիրները ոչ ստանդարտ են և առանձին
հետաքրքրություն են ներկայացնում։ Գրավիտացիոն փոխազդեցություններին
սովորողները առավել մանրամասն ծանոթանում են 10-րդ դասարանում, երբ գաղափար է տրվում տիեզերական ձգողության օրենքի, Կեպլերի օրենքների, ինչպես նաև գրավիտացիոն դաշտի պոտենցիալի մասին [1]3։ Սակայն այնպիսի
խնդիրներ, որոնցում մարմինները չեն համարվում նյութական կետեր, չեն
քննարկվում։
Մինչ առաջին խնդրի քննարկումը, լուծենք մի ուղղորդող խնդիր՝ հիմնվելով
բացառապես որակական դատողությունների վրա։ Ապացուցենք, որ բարակ
գնդաձև, համասեռ խտությամբ գնդոլորտի շերտի ներսում ձգողական դաշտը բացակայում է։ Այսպես՝ ակնհայտ է, որ եթե շերտի ներսում ուժագծեր գոյություն
ունենային, ապա դրանք կունենային գնդային համաչափություն: Համաչափությունը կարող է լինել տարբեր տեսակի: Խորանարդը և սկավառակը համաչափ
են, սակայն ինտուիտիվ պարզ է, որ յուրաքանչյուրն իր ձևով: Սֆերիկ համաչափություն ունի, օրինակ, միագույն կլոր գնդակը, որովհետև նրան ինչպես էլ
պտտենք, այն միշտ միանման է երևում: Ամբողջությամբ սֆերիկ համաչափ են
միայն գծերը, որոնք դուրս են գալիս Օ կենտրոնից ճառագայթների տեսքով բոլոր
հնարավոր ուղղություններով: Սակայն ուժագծերը չեն կարող հատվել այնպիսի
կետում, որում նյութը բացակայում է: Հետևաբար շերտի ներսում ուժագծեր ընդհանրապես չկան, այսինքն՝ ծանրության ուժը այնտեղ բացակայում է:
Այժմ ցույց տանք, որ եթե համասեռ գնդում արված է գնդաձև խոռոչ, որի
կենտրոնը չի համընկնում գնդի կենտրոնին (նկ.1), ապա այդ համակարգի ստեղծած ձգողական դաշտը խոռոչի ներսում համասեռ է [2]4: Ի դեպ, նմանատիպ
խնդիր քննարկված է տարբեր խնդրագրքերում, որոնց լուծումը տրված է այլ մոտեցմամբ:
Լուծում
Հիշենք, որ դաշտը որոշ տեղամասում կոչվում է համասեռ, եթե այդ տեղամասի բոլոր կետերում նրա լարվածությունը միատեսակ է մեծությամբ և ուղղությամբ: Մյուս կողմից՝ ձգողական դաշտի համար իրավացի է վերադրման
սկզբունքը, այսինքն՝ եթե

m1

զանգվածը ստեղծում է դաշտ

uur
g1

լարվածությամբ,

uur
իսկ m2 -ը՝ g2 լարվածությամբ, ապա դաշտի լարվածությունը, որն առաջանում է
r
r
երկու զանգվածներով, հավասար է g1 -ի և g2 -ի վեկտորական գումարին:
Դիտարկենք խոռոչի ներսում գտնվող կամայական M կետ, որտեղ O1 -ը

3
4

[1, 97-104; 175-177]
[2, 92-93]
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գնդի կենտրոնն է,

O2

-ը՝ խոռոչի: Եթե խոռոչը լցնենք նույն խտությամբ նյութով

ինչ-որ մարմնով, ապա M կետի

g1 =

g 01 ⋅ O1 M
R

, որտեղ

g 01 -ն

r
g1

արագացումը մեծությամբ հավասար կլինի

ազատ անգման արագացումն է R շառավղով

համասեռ գնդի մակերևույթի մոտ։
Խոռոչը նյութով լցնելով՝ մենք փնտրվող

r
g2

r
g արագացմանը ավելացնում ենք

արագացում, որն ստեղծում է խոռոչի նյութը: Այդ արագացման մեծությունը

հավասար է՝

g2 =

g 02 ⋅ O 2 M
r

, որտեղ

g02

-ն ազատ անգման արագացումն է

r շառավղով գնդի մակերևույթի մոտ:

R

Նկ.1 Ձգողական դաշտի պատկերը համասեռ գնդում
արված գնդաձև խոռոչի որևէ M կետում
Այսպիսով՝ համաձայն դաշտերի վերադրման սկզբունքի՝

uur ur uur
g1 = g + g2 ,

ur uur uur
(1)
g = g1 − g 2
r
r
Համաձայն (1) հավասարման՝ g վեկտորը միացնում է g2 վեկտորի ծայրը
uur r
g OM
r
g1 վեկտորի ծայրին: Հայտնի է, որ 1 = 1 : Քանի որ g1 և g2 վեկտորները

որտեղից

g2

ուղղված են

O1 M

և

O2 M

O2 M

հատվածների երկայնքով և համեմատական են

ur uur
r
նրանց մեծությամբ, ապա g , g1 և g2 վեկտորներով կազմված եռանկյունին
ur
նման է O1O2 M եռանկյանը: Հետևաբար g վեկտորը զուգահեռ է O1O2
g ⋅ O1O2
հատվածին և g = 01
= const ՝ անկախ խոռոչի ներսում M կետի
R
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դիրքից: Այսպիսով՝

ur
g = const , այսինքն՝ ձգողական դաշտը խոռոչի ներսում

համասեռ է:
Այսպիսի խնդիրներ լուծելիս հաճախ կարելի է հանդիպել այլ դատողությունների. խոռոչով գունդը ներկայացվում է որպես տարածության գնդաձև մաս՝
միաժամանակ զբաղեցված երկու մարմիններով՝ «դրական խտությամբ» մեծ հոծ
գնդով և խոռոչում գտնվող փոքր գնդով, բայց «բացասական խտությամբ»:
Եթե այդպիսի մարմինների նկատմամբ կիրառենք վերադրման սկզբունքը,
կարելի է ստանալ (1) առնչությունը և փնտրվող արդյունքը: Այդ մեթոդն ստացել է
«բացասական զանգվածների մեթոդ» անվանումը: Սակայն պետք է զերծ մնալ
լուծման այդպիսի մոտեցումից՝ չնայած այն բանին, որ տվյալ դեպքում այն ձևականորեն բերում է ճիշտ արդյունքի, սակայն ֆիզիկական իմաստ չունի: «Բացասական զանգված» հասկացությունը ինքնին անբովանդակ է, և այդպիսի «զանգվածի» համար կիրառելի չէ տիեզերական ձգողության օրենքը և վերդրման
սկզբունքը:
Այժմ քննարկենք մի խնդիր, որը ստացել է «Գրավիտացիոն վանում» անվանումը [5]5։
Ինչպես հայտնի է, տիեզերական ձգողության օրենքը դասվում է ֆիզիկայի
հիմնարար օրենքների շարքին: Թվում է, թե հիմք չկա կասկածելու բնության մեջ
մարմինների փոխադարձ ձգողության մասին հիմնական թեզի իրավացիությանը:
Սակայն գոյություն ունեն իրավիճակներ, որոնցում տիեզերական ձգողությունը
բերում է միանգամայն անսպասելի արդյունքների: Բերենք մի օրինակ. պատկերացնենք անվերջ տիեզերք, որը լցված է ջրով: Ինչպե՞ս կփոխազդեն միմյանց
տարբեր մարմիններ այդ տիեզերքում: Կարծես պատասխանը ակնհայտ է. նրանք
կձգեն իրար՝ համաձայն տիեզերական ձգողության օրենքի: Սակայն պարզվում է,
որ ձգողությունը կարող է ծնել վանողություն: Դրա համար նախ ուսումնասիրենք
երկու կապարե գնդերի փոխազդեցության ուժը: Միանգամից արժի ասել, որ «փոխազդեցություն» արտահայտությունը այնքան էլ տեղին չէ, քանի որ գնդիկները
ենթարկվում են ոչ միայն փոխադարձ գրավիտացիոն ձգողության ուժերի, այլև
տիեզերքի գրավիտացիոն և ջրային միջավայրի առաձգականության ուժերի ազդեցությանը: Առաջին հերթին հաշվի առենք գրավիտացիոն բնույթի ուժերը:
Քննարկենք A գնդիկի վրա ազդող ուժերը (նկ.2): Տանենք նրա կենտրոնով
անցնող և գնդիկները միացնող ուղղին ուղղահայաց հարթություն: Այն տիեզերքը
կբաժանի երկու կիսատիեզերքների, որոնց պայմանականորեն անվանենք ձախ և
աջ:

F·

՛
5

r

r

ուժերը
Նկ. 2 Կապարե A գնդի վրա B և B՛ մարմինների կողմից ազդող ուժեր
ը

[5, 60-64]
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Այդ երկու կիսատիեզերքները համաչափ են իրենց բաժանող հարթության
նկատմամբ, բայց աջում կա լրացուցիչ B գնդիկ: Կիսատիեզերքների համաչափ
մասերը A գնդիկի վրա ազդում են միանգամայն հավասար ձգողության ուժերով:
Արդյունարար ուժը երկու տարբերվող գնդաձև տարրերի փոխազդեցության արդյունքն է: Աջ կողմում դա գնդիկն է, իսկ ձախում՝ գնդիկի ծավալով ջուրը: Քանի որ
գնդիկի զանգվածը մեծ է ջրի համապատասխան տարրի զանգվածից, ապա արդյունարար F1 ուժը, որն ազդում է A գնդիկի վրա, ուղղված կլինի աջ, սակայն
փոքր կլինի B գնդիկի կողմից ազդող գրավիտացիոն ձգողության ուժից: Հաշվենք
այն.

F1 = F· − Fç = G

m· ⋅ m·
r2

−G

m· ⋅ mç
r2

m·2  ρç 
= G 2 (m· − mç ) = G 2 1 −  ,
r
r  ρ· 
m·

որտեղ r -ը գնդերի միջև եղած հեռավորությունն է: Դժվար չէ ցույց տալ, որ
ստացված բանաձևը տարբեր զանգվածներով գնդերի համար կունենա հետևյալ
տեսքը.

F1 = G

m1 ⋅ m2  ρç 
1 −  ,
r2  ρ· 

իսկ ցանկացած նյութից մասնիկների փո-

խազդեցությունը ցանկացած անվերջ միջավայրում կորոշվի հետևյալ բանաձևով.

F =G

ρ ÙÇç 
m1 ⋅ m2 
 : Փակագծերից առաջ գտնվող արտահայ1−
2


ρ
r
ÝÛáõÃ. 


տությունը ամբողջությամբ համընկնում է տիեզերական ձգողության օրենքին, և
եթե միջավայրի խտությունը ընդունենք զրոյին հավասար, կստանանք օրենքի
ստանդարտ ձևակերպումը:
Եթե միջավայրի խտությունը աստիճանաբար մեծացվի, ապա փոխադարձ
ձգողության ուժը աստիճանաբար կնվազի մինչև հավասարվի զրոյի, երբ հավասար լինեն նյութի և միջավայրի խտությունները: Եթե միջավայրի խտությունն
ավելի մեծ լինի, քան նրանում գտնվող տարրերի նյութի խտությունը, ապա ուժը
կընդունի բացասական արժեք, որն էլ համապատասխանում է այդ տարրերի վանողությանը: Այսպես՝ երկու փայտե գնդիկները ջրային տիեզերքում միմյանց
կվանեն հետևյալ ուժով.

F =G

ρçáõñ 
m1 ⋅ m2 
−
1

:
r 2  ρ ÷³Ûï 

Այսպիսով՝ ձգողությունը ի վիճակի է ծնելու վանողություն:
Փոխադարձ վանողության այս արդյունքը կարելի է պարզաբանել՝ քննարկելով այն «դաշտերը», որոնք ի հայտ են գալիս նյութը այլ խտությամբ համասեռ միջավայր բերելիս: Ավելի մեծ խտությամբ նյութի հայտնվելը բերում է ձգողության
«դաշտի» ստեղծման: Ընդ որում ձգողությունը ծագում է միայն նյութի ծավալում
գտնվող «ավելցուկային» խտության հաշվին: Եթե նյութի խտությունը փոքր է
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միջավայրի խտությունից, ապա առաջանում է վանողության «դաշտ»: Այդ «դաշտերի» առանձնահատկությունն այն է, որ դրանք դրսևորում են իրենց հատկությունները անկախ այն բանից, թե որ նյութի (միջավայրի խտությունից մեծ կամ
փոքր խտություն ունեցող) վրա են ազդում: Այդպիսի «դաշտի» լարվածությունը
կարելի է հաշվել հետևյալ առնչությունով.

E =G

mÝÛáõÃ
r2

1−

ρçáõñ
ρÝÛáõÃ

:

Մեր կողմից առաջադրված վերոհիշյալ մոտեցումները կիրառվել են տարբեր
դպրոցների աշխատանքային պրակտիկայում, որոնց արդյունքների վերլուծությունը և բազմաթիվ հարցումները վերահաստատել են այդ մոտեցումների արդյունավետությունը։
Այսպիսով՝ ավագ դպրոցի՝ ֆիզիկայից խորացված ուսուցում իրականացնող
դասարանների սովորողների գիտելիքների ծավալը և զարգացած վերացական
մտածողությունը թույլ են տալիս կրկնության ժամանակ քննարկել ոչ ստանդարտ
խնդիրներ։ Վերջիններիս լուծումը դառնում է առավել արդյունավետ, եթե կիրառվում են ֆիզիկայի ուսուցման այնպիսի որակական մեթոդներ, ինչպիսիք են ֆիզիկայի մեթոդաբական սկզբունքները։ Այդ դեպքում հնարավոր է լինում որակական դատողությունների միջոցով խնդրի լուծումը բերել ավելի պարզ խնդիրների
լուծման։
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Эффективность применения методологических принципов
симметрии и суперпозиции при решении
нестандартных задач при обобщающем
повторении курса физики
Дрмеян Генрик
Шахбазян Ани
РЕЗЮМЕ

Ключевые слова: курс физики, обобщающее повторение, нестандартные
задачи, методологические принципы, принципы симметрии и суперпозиции
Учитывая объем знаний и развитое абстрактное мышление учащихся классов
старшей школы, в которых осуществляется углубленное обучение физике, а также
придавая значимость возможностям широкого применения методологических
принципов физики при обобщаюшем повторении, в статье на примере решения
двух нестандартных задач относительно гравитационных взаимодействий показана
эффективность применения методологических принципов симметрии и суперпозиции, что позволяет сформировать элементы нестандартного и толерантного мышления у учащихся.

Proportionality
roportionality
The Efficiency of the Application of the Methodological Principles of P
and Superposition while
while Solving
Solving NonNon-Standard Problems
Problems
During Physics Final
Final Revision

Drmeyan Henrik
Shahbazyan Ani
SUMMARY

Key words: Physics course, generalizing revision, non-standard problems,
methodological principles, the principles of proportionality and superposition
Considering the amount of the knowledge and the developed abstract thinking of
the high school learners at the grades which implement advanced Physics teaching, as
well as highlighting the wide application of the possibilities of the methodological
principles of Physics during Physics final revision, in the article, through the example of
solving two non-standard problems on gravitational interactions, it is shown the
efficiency of the application of the methodological principles of proportionality and
superposition which allows the learners to develop elements of non-standard and
tolerant thinking.
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Սովորողների մոտ հետաքրքրությունների և
ճանաչողական ընդունակությունների խթանումը
կենսաբանության դասերին
Հովհաննիսյան Արմինե
Վարդումյան Նարինե
բառեր.. կենսաբանության դասընթաց, աշակերտներ, վերլուՀանգուցային բառեր
ծական մտածողություն, ճանաչողական ընդունակություններ, ֆրոնտալ հարցում,
տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ինչպես յուրաքանչյուր ուսումնական առարկա, այնպես էլ կենսաբանությունն 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 դաշտի հետ։ Ուսուցիչը դասավանդման ընթացքում պետք է կարողանա ուսուցման
գործընթացը աշակերտների համար դարձնել առավել հետաքրքիր։ Դասավանդման 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, մատչելի և հետաքրքիր նյութ և աշակերտների հետ հարցերի միջոցով պարզաբանում
դրանք՝ խթանելով նրանց հետաքրքրությունը ուսումնասիրվող թեմայի վերաբերյալ։ 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, ստեղծագործականության և ստեղծարարության զարգացման, հետազոտելու, պատճառահետևանքային կապերը բացահայտելու հմտությունների զարգացման տարրերով։ Ուսուցիչը դասը պետք է կազմակերպի այնպես, որ սովորողը ստացած գիտելիքները կարողանա կիրառել կյանքում, անկաշկանդ հայտնի սեփական կարծիքը, վերլուծի իրավիճակը, ցուցաբերի քննադատական վերաբերմունք։
Աշխատանքի նպատակն է կոնկրետ օրինակի միջոցով ցույց տալ, թե ինչպես կարելի է մինչև նոր նյութի հաղորդումը խթանել և հետաքրքրություններ
առաջացնել սովորողների մոտ՝ տվյալ թեմայի վերաբերյալ դասագրքում չընդգրկված տեղեկություններ տալով։ Ներկայացված են նաև ճանաչողական, վերլուծական մտածողությունը զարգացնող առաջադրանքներ և նշված՝ ինչպես այն կիրառել տարբեր դասարաններում:
Դիտարկենք «Օրգանիզմների հարմարվածությունը որպես բնական ընտրու– 147 –

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 հարմարվածության օրինակ։ Հարցադրումները նախընտրելի է կատարել ֆրոնտալ եղանակով. հարցերն առաջադրել ամբողջ դասարանին և բարձրաձայն քննարկումների 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 տեսակներ 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 զգայարան (բավականին լավ տարբերում են տեսանելի սպեկտրի գրեթե բոլոր գույները)
[6]3 ։
[2, 151-158]
[6, www.wikipedia.ru]
3 [6, www.wikipedia.ru]
1
2
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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 անտառային համակեցությունում (ջրաշուշանը աճում է ճահճուտներում, քնախոտը
հանդիպում է մարգագետիններում, քարքարոտ լանջերին, թփուտներում, իսկ
կակտուսը ցողունային սուկկուլենտ է և հանդիպում է անապատային համակեցություններում), ունի էպիֆիտ ձևեր, և վերևում նկարագրված բոլոր հատկանիշները բնորոշ են հենց օրքիդեային։
Բույսի տեսակը որոշելուց հետո ուսուցիչը ցուցադրում է կենդանիների լուսանկարներ (նկ. 1)։ Կրկին հարցերի, համատեղ քննարկումների միջոցով բացառման սկզբունքով աշակերտները հանգում են այն եզրակացության, որ խոսքը կոլիբրիի 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 համապատասխանում է նկարագրությանը)։ Ուսուցիչը, որպես լրացուցիչ տեղեկատվություն, կարող է ներկայացնել օրքիդեաների ընտանիքին պատկանող
հայտնի Vanilla planifolia բույսը, որը փոշոտում են մեղուները (նկ.1)։

նկ. 1. Յուրահատուկ հարմարանքներ ունեցող օրգանիզմներ
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Նկարագրված օրինակը կարելի է օգտագործել նաև հանրակրթական դպրոցի 7-րդ, 11-րդ, 12-րդ (կենսաբանություն առարկա) և 6-րդ (բնագիտություն առարկա) դասարաններում, հետևյալ թեմաներն ուսումնասիրելիս.
● 6-րդ դասարան՝ «Փոշոտում։ Ծաղիկ։ Պտուղ» թեման ուսումնասիրելիս (օրքիդեայի փոշոտման, ծաղկի, պտղի առանձնահատկությունները) [5]4
● 7-րդ դասարան՝ «Ծաղկավոր բույսերի բազմացումը» թեման ուսումնասիրելիս (փոշոտման եղանակներ) [4]5
● 10-րդ դասարան՝ «Բեղմնավորում։ Ծաղկավոր բույսերի կրկնակի բեղմնավորումը» թեման ուսումնասիրելիս (որպես ծաղկավոր բույսերի՝ թռչունների միջոցով փոշոտման օրինակ) [1]6
● 11-րդ դասարան՝ «Ժ.Բ. Լամարկի էվոլյուցիոն տեսությունը» թեման ուսումնասիրելիս (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 առաջադրանքներ.

- Հայտնի է, որ աշխարհի ամենափոքրիկ թռչուն կոլիբրին ունի սեփական
մարմնի երկարությունը գերազանցող կտուց և երկատված լեզու։ Ո՞րն է դրա կենսաբանական նշանակությունը։
- Ինչու՞ թռչունների միջոցով փոշոտվող օրքիդեաների ծաղկափոշին վառ
դեղին չէ, այլ ունի մուգ գունավորում՝ սև-մոխրագույն կամ կանաչավուն։
- Օրքիդեաների ընտանիքին պատկանող որոշ ներկայացուցիչների անվանում են Վեներայի հողաթափեր (նկ. 1)՝ շնորհիվ ծաղկակի պսակաթերթերի յուրահատուկ տեսքի։ Ի՞նչ նշանակություն ունի ծաղկակալի այդ առանձնահատկությունը բույսի համար։
- Օրքիդեայի պտուղը տուփիկ է, ունի բազմաթիվ մանր սերմեր՝ մեկ պտղում
մի քանի հազարից մինչև մի քանի միլիոն։ Ո՞րն է դրա կենսաբանական նշանակությունը։
Դասավանդման փորձը ցույց է տալիս, որ դասի կազմակերպման վերոհիշյալ մոտեցման դեպքում էապես բարձրանում են աշակերտների հետաքրքրությունները և ճանաչողական ընդունակությունները, նրանց մոտ ձևավորվում և
զարգանում են գիտելիքներ ձեռք բերելու ուղիների որոնման կարողություններ,
սովորողների մոտ զարգանում է ստեղծագործական, որոնողական մտածելակերպը, ամրապնդվում են արդեն ունեցած գիտելիքները, ամրապնդվում են միջառարկայական կապերը: Մյուս կողմից՝ աշակերտները սովորում են լսել ուրիշնե[5, 106-108, 125-127]
[4, 41-46]
6
[1, 149-152]
7 [2, 110-114]
8 [3, 77-82]
4
5
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րի կարծիքները, կատարել եզրակացություններ, տիրապետում են գիտական ճանաչողության մեթոդներին (զարգանում են ինդուկտիվ և դեդուկտիվ մտածողության տարրեր)։
Ուսուցչի ձեռքբերումներն այս դեպքում ևս էական են՝ թեմայի լիարժեք ու
համակողմանի ուսումնասիրում, նոր և հետաքրքիր տեղեկատվության մատուցում, առաջադրանքների լուծման կազմակերպման ֆրոնտալ եղանակի միջոցով
բոլոր աշակերտներին դասապրոցեսի մեջ ընդգրկելու և ակտիվ մասնակցելու
հնարավորության ստեղծում:
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Стимулирование познавательных способностей
и интересов учащихся на уроках
уроках биологии
Оганнисян Армине
Вардумян Нарине
РЕЗЮМЕ

Ключевые слова: курс биологии, ученики, аналитическое мышление,
познавательные способности, фронтальный опрос, информационные технологии
В статье на конкретных примерах рассмотрены вопросы, связанные со стимулированием интересов и познавательных способностей учащихся на уроках биологии. В частности, показано, как можно в разных классах в процессе преподавания
некоторых тем, связанных с организмами, способными приспособляться в натуральной среде и их свойствами, стимулировать интересы учащихся при помощи
различных интересных материалов, касающихся данных тем вне школьной программы. Исходя из целесообразности, предложено такие материалы сопровождать
соответствующими вопросами и заданиями с широким использованием возможностей информационных технологий. В статье отмечены также высокие достижения преподавателей и учащихся при таком подходе к процессу обучения.

The Promotion of Learners’
earners’ Interests and Cognitive
Abilities in Biology Lessons
Hovhannisyan Armine
Vardumyan Narine
SUMMARY

Key words: Biology course, students, analytical thinking, cognitive abilities, frontal
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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Պրոբլեմային դասի մշակման և անցկացման
մեթոդական հնարները
հնարները կենսաբանության
մեկ դասի օրինակով
Մատինյան Թամարա
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 գործընթացի 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 մոտեցումների 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 գործողությունների մեջ, որոնք նպաստում են նրանց ինքնաճանաչողության և աշխարհընկալման խորացմանը: Նկատի ունենալով աշակերտների դեռևս չձևավորված կարողությունները՝ նրանց պետք է հնարավորություն ընձեռնել մասնակցելու կրթակարգի նպատակների իրականացման պրոցեսին, ուսումնական գործունեության ընտրությանը և դրանց վերաբերյալ որոշումների կայացմանը:
Փորձենք համեմատական անցկացնել կենսաբանության առարկայի դասավանդման պրոցեսում ավանդական և նոր մեթոդների միջև: Ուսուցման մեթոդները 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 ժամանակակից մեթոդների կիրառումը, որոնք հնարավորություն են ընձեռնում աշակերտուսուցիչ 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 օգտագործվում պրոբլեմային ուսուցումը:
Նշված մեթոդի էությունը պրոբլեմային ուսուցման ստեղծումն է, որը նպաստում է աշակերտների մտածողության մակարդակի բարձրացմանը: Այն ընձեռում է ստեղծված իրավիճակը գիտակցելու, առաջադրված խնդրում եղած հակասությունները հայտնաբերելու, անհայտը որոնելու, ունեցած գիտելիքները փորձարկելու, վարկածներ առաջադրելու, գործողության նոր եղանակ հայտնաբերելու, պրոբլեմը լուծելու, վերջնական նպատակին հասնելու հնարավորություն:
Ուսուցման այս ձևը ունի առավելություններ, քանի որ այն զարգացնում է սովորողների տրամաբանությունը, ուսումնական նյութը դարձնում է ապացուցելի,
հնարավոր է դարձնում օգտագործել աշակերտների եղած բոլոր գիտելիքները,
բնականաբար կապում է այլ առարկաների հետ՝ ուսումնական պրոցեսը դարձնելով ավելի հետաքրքիր: Ցանկանում ենք նշել, որ պրոբլեմային ուսուցման մեթոդով ձեռք բերվածը ավելի երկար է մտապահվում:
Պրոբլեմային հարցը այն է, որն առաջացնում է իմացական դժվարություն:
Եթե հարցի պատասխանը չի պարունակում նոր գիտելիքներ կամ որոնելի անհայտ, 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 բացատրելու ուսուցչի կողմից բերված իրավիճակները: Ուսուցչի կողմից հատուկ կազմակերպված 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 գիտելիքների հիման վրա, ապա պրոբլեմային իրավիճակը դադարում է պրոբլեմ լինելուց
[1]4:
Պետք է նկատի ունենալ, որ յուրաքանչյուր պրոբլեմատիկ իրավիճակ վերածվում է պրոբլեմի: Պրոբլեմի և նրա ձևակերպման բացահայտումը մտավոր
ունակության առաջին փուլն է:
Պրոբլեմային մտահաղացումն այն է, երբ ուսուցիչը, ստեղծելով պրոբլեմային իրավիճակը, «…շարադրում է նյութը՝ բարձրաձայն քննարկելով, արտահայտելով տեսակետներ, քննարկելով դրանք, հերքելով հնարավոր անհամաձայնություններ, ապացուցելով ճշմարտությունը փորձերի միջոցով: Ուսուցիչը աշա[4, 15]
[4, 120]
4 [1,230]
2
3
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կերտներին փորձարկումների միջոցով ներկայացնում է գիտական ուսումնասիրման 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 կազմակերպել մտովի ուսում՝ մոտեցնելով գիտական որոնումների: Ընդ որում՝ աշակերտի մտավոր որոնողական գործունեության համակարգում ավելանում են գիտելիքներ, 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: Գիտելիքները, որոնք ձեռք են բերվել ինքնուրույն, «երկար ժամանակ դառնում են մարդու սեփականությունը»:
2. Պրոբլեմային ուսուցումը նպաստում է մտքի զարգացմանը: Մարդու խելքը հղկվում է մտավոր գործունեության ընթացքում: Մտորումը սկսվում է ոչ
միայն պրոբլեմից, այլ նաև հետագայում ձգվում է խնդրի առաջացման, դրա լուծման մի շարք ձևերով: Հոգեբանների պնդմամբ՝ ինտելեկտուալ զարգացումը իրականացվում է՝ միայն հաղթահարելով որոշակի բարդություններ կամ ինտելեկտուալ դժվարություններ:
Այսպիսով, պրոբլեմատիկ մոտեցումը ուսման մեջ ներկայացվում է որպես
աշակերտների ակտիվության հիմնական միջոց [1]6:
Պրոբլեմային ուսուցումը պարտադիր որակ է ժամանակակից դասավանդման 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 պահանջվում, դասաժամը կարող է չբավականացնել:
2. Շատ հիմնավորված հասկացություններ և օրինաչափություններ աշակերտը ունակ չէ ինքնուրույն բացահայտել:
3. Ուղղելով ուշադրությունը խնդրի լուծման առանձին փուլերի վրա, նոր
ենթադրությունների ապացուցմանը՝ աշակերտը հաճախ կորցնում է ամբողջու5
6

[1,235]
[1, 142]
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թյան պատկերացումը, չի կարողանում հաջորդաբար վերարտադրել եզրակացությունը:
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 ամրապնդված և հիշվող են, քան ուսուցչի առաջադրած ճիշտ մտքերը: Մի քանի դասաժամ հետո աշակերտը արտաբերում է իր սխալ մտորումները, մոռանալով ուսուցչի ուղղումները, այդ պատճառով աշակերտի մտքում ճիշտ տեղեկությունը հիմնավորելու 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 բավականին կարևոր և առաջնահերթ խնդիր է, քանի որ այդ մեթոդով նյութի մատուցումը նպաստում է ոչ միայն աշակերտների ճանաչողական հետաքրքրության
զարգացմանը, այլև մտածողության զարգացմանը, օգնում է որոշակի տրամաբանական կապ հաստատելու նախկինում անցած թեմաների և նոր դասավանդվող
ուսումնական նյութի միջև: Պրոբլեմային ուսուցումը շատ արդյունավետ միջոց է
սովորողների ճանաչողական ակտիվության խթանման, տրամաբանական մտածողության զարգացման տեսակետից: Այս ճանապարհով աշակերտների ձեռք բերած գիտելիքները խորն են, գիտակցված ու տևական, իսկ առաջացրած հետաքրքրասիրությունը շարժառիթ է հետագա ճանաչողական գործունեության
ակտիվացման համար: Պրոբլեմային ուսուցումը զարգացնում է տրամաբանական, 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` Կազմել երկկենցաղների պատմական (ֆիլոգենետիկ)
ֆիլոգենետիկ) ծառը:
ծառը:
Հարցին պատասխանելու համար աշակերտը պետք է իմանա երկկենցաղների կարգաբանությունը և հիշի յուրաքանչյուր կարգաբանական խմբին պատկանող ներկայացուցիչներին, այսինքն՝ կա երկկենցաղների մասին ունեցած գիտելիքների համակարգման խնդիր, այլ պարագայում գիտելիքների քաոսից աշակերտը 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 կարողություններն ու հմտությունները: Պրոբլեմային ուսուցման տեսությունը բավականին մանրամասն մշակված է և մանկավարժական գիտության մի բնագավառն է:
Սակայն մինչ օրս էլ պրոբլեմային ուսուցման բնորոշման հարցում մանկավարժները 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 հանգուցալուծումն 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 պատասխանը գտնելու ճանապարհին աշակերտը հասկանում է, որ իր ունեցած գիտելիքները 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 իրավիճակը վերածվում է պրոբլեմի:: Այնուհետև սովորողը փորձում է հարցի լուծումը
գտնել՝ օգտագործելով իր ունեցած գիտելիքները, կարողությունները: Ելնելով ասվածից՝ պետք է ենթադրել, որ ուսուցչի կողմից պրոբլեմի առաջադրումը և լուծումը 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 առաջադրել որոշակի և նպատակային հարց: Այն կարող է լինել հեշտ և բարդ՝ կախված
այն բանից, թե այն ինչպես է նպաստում պրոբլեմի հանգուցալուծման կատարմանը (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 աշակերտը պատասխանում է առանց դժվարության՝ օգտագործելով իր ունեցած գիտելիքները:
Նույն թեմային առնչվող «Էվոլյուցիոն ի՞նչ ուղիով և ուղղությունով է ընթացել սողունների և թռչունների էվոլյուցիան» կամ «Ի՞նչ արոմորֆոզներ և իդիոադապտացիաներ 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 աշակերտը չունի (3,4): Հարցադրման մեջ կան հասկացություններ, որոնք անծանոթ են
աշակերտին` «արոմորֆոզ», «իդիոադապտացիա»: Աշակերտին կարող է նաև
չհետաքրքրել այդ հասկացությունների մեկնաբանությունը: Արդյունքում աշա– 157 –

կերտի ճանաչողական հետաքրքրությունները զարգացնելու, տրամաբանկան
մտածողությունը խթանելու փոխարեն ստացվում է հակառակ պատկեր. աշակերտը 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 բարդացման 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 հանգուցալուծմանը:
Պրոբլեմային ուսուցման ընթացքում ստեղծվում և ամրապնդվում են արդեն
գոյություն ունեցող միջառարկայական, միջթեմատիկ կապերը, որոնք նպաստում
են գիտելիքների համակարգմանը: Պրոբլեմային ուսուցման մեթոդով կազմակերպված աշխատանքը կարող է զբաղեցնել ամբողջ դասաժամը կամ դրա մի մասը: Դա կախված է աշխատանքի ծավալից, հարցի բարդությունից և, իհարկե,
ուսուցչի կողմից նախապես պլանավորված լինելուց: Պրոբլեմը աշակերտին կարելի է ներկայացնել ոչ միայն հարցադրումների, այլև հայտորոշիչ թեստերի ձևով,
որոնք նպաստում են աշակերտի հիշողության ակտիվացմանն ու ամրապնդմանը, տրամաբանական մտածողության զարգացմանը:
Մեր կողմից կատարված աշխատանքները թույլ են տալիս եզրակացնել, որ
Հանրակրթական դպրոցի «Կենսաբանություն» առարկայի դասավանդման ընթացքում պրոբլեմային ուսուցման կազմակերպումը ունի բավականին լայն հնարավորություններ աշակերտների մոտ արթնացնելու սեր «Կենսաբանություն»
առարկայի նկատմամբ, բարձրացնելու երեխաների հետաքրքությունը շրջապատող կենդանի բնության նկատմամբ, զարգացնելու նրանց ճանաչողական ակտիվությունը, բարձրացնելու տրամաբանական մտածողության մակարդակը: Բացի
այդ՝ փորձը ցույց է տալիս, որ պրոբլեմային ուսուցման միջոցով ուսումնական
նյութը մատուցելիս պետք է հաշվի առնել աշակերտների տարիքային և անհատական 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 անհասկանալի է, հակասական:
Այս միտքը հոգեբանների շրջանում առաջացրեց բուռն և տևական քննարկումներ, 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 ուսումնասիրում էր միայն վերարտադրողական մտածողությունը, քանի որ համոզված էր, որ
մարդկանց գերիշխող մեծամասնությունը միայն ընդունակ է յուրացնելու պատ– 158 –

րաստի գիտելիքը, կիրառելու դրանք: Նրանք չէին կարևորում ստեղծագործական
մտածողության ուսումնասիրումը, քանի որ արդյունավետ կամ ստեղծագործական մտածողությունը համարում էին քչերի` ընտրյալների բաժինը:
Հակառակորդները պնդում էին, որ բոլոր մարդիկ ընդունակ են նաև ստեղծագործական կամ արդյունավետ մտածողության, որի շնորհիվ կարող են հայտնագործել նորը: Ս.Ռուբինշտեյնի փորձարարական հետազոտությունների արդյունքում հաստատվեց, որ ստեղծագործական մտածողությամբ օժտված են բոլոր
մարդիկ: Այնպես որ մանկավարժները խնդիր ունեն ուսուցման պրոցեսում դաստիարակել և զարգացնել սովորողների ինքնուրույն, ստեղծագործական մտածողությունը:
Առհասարակ մտածողության այս երկու ձևերը հակադրելն անիմաստ է, քանի որ երկուսն էլ կիրառվում են թե ուսուցման գործընթացում, թե կյանքում:
Ուսուցման գործընթացում դրանք ունեն իրենց ուրույն խնդիրները. վերարտադրողականը կիրառվում է պատրաստի գիտելիքների յուրացման, նոր իրավիճակներում դրանց կիրառման համար, իսկ ստեղծագործականը` նորի հայտնագործման դեպքում: Կենսաբանության դպրոցական ցանկացած դասագրքի յուրաքանչյուր պարագրաֆի վերջում սովորողին առաջարկվում են հարցեր, որոնք պահանջում են գիտելիքի կիրառում նոր իրավիճակում: Դրանք վերարտադրողական
մտածողություն պահանջող հարցեր են: Ավելի քիչ են առաջադրվում ստեղծագործական մտածողություն պահանջող հարցեր:
Քննարկենք 8–րդ դասարանի «Արյունը և նրա բաղադրությունը» թեմայի վերաբերյալ 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 մտածողությունը:
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 դոնորական արյան մակարդումը:
Այս հարցերը նույնպես պահանջում են վերարտադրողական մտածողություն, սակայն դրանք կիրառում են նոր իրավիճակում:
8
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Մենք այս հարցերն օգտագործեցինք նշված թեման ուսումնասիրելու ընթացքում՝ դասի կշռադատման փուլում, այն դարձավ պրոբլեմային հարց, և աշակերտներից պահանջվեց արդյունավետ, ստեղծագործական մտածողություն: Ցավոք, հարցին պատասխանեցին 20 աշակերտներից 4-ը, նշանակում է աշակերտների 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, հասարակության և բնության հանդեպ[2]9: Այդպիսի քաղաքացիներ կրթելու և դաստիարակելու պարտականությունն առաջին հերթին իրականացնում է հանրակրթական դպրոցը, և այդ գործում մեծ է դպրոցական «Կենսաբանություն» դասընթացի
ու կենսաբանության ուսուցչի դերը:
Կենսաբանության ուսուցիչը պետք է այնպես կազմակերպի ուսումնադաստիարակչական 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 իրավիճակներում կողմնորոշվելու կարողություն:
Ստորև ներկայացնում եմ պրոբլեմային ուսուցման տեխնոլոգիայի կիրառմամբ մի
դաս, որն անցկացրել եմ 11-րդ դասարանում՝ «Մուտացիաների էվոլյուցիոն
դերը» թեմայի ուսումնասիրման ժամանակ:
Դասի ընթացքը.
ընթացքը
Խթանման փուլ.
փուլ. 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: Աշակերտները տալիս են իրենց պատասխանները:
Հաջորդ փուլում ուսուցիչը տալիս է պրոբլեմի լուծման մեկ բանալի – աշակերտներին 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]

– 160 –

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 կարդում են իրենց տարբերակները:
Իմաստի ընկալման փուլ.
փուլ.
Բանավոր խոսքի մեթոդով ուսուցիչը բացատրում է «Մուտացիաների էվոլյուցիոն դերը» թեման: Բերվում են օրինակներ ռեցեսիվ մուտացիաների առաջացման և ֆենոտիպային դրսևորման վերաբերյալ:
Կշռադատման փուլ.
փուլ.
Դասը լսելուց և ընկալելուց հետո աշակերտները պիտի վերանայեն առաջադրված պրոբլեմային խնդիրը և կարողանան տալ վերջնական պատասխանները:
Գնահատում.
Գնահատում.
Գնահատումը կատարվում է՝ համապատասխան չափորոշիչների պահանջների:
Տնային առաջադրանք.
առաջադրանք § 45, էջ146-147.
Մեկ դասի օրինակով ցանկացա ներկայացնել, թե որքան արդյունավետ կարելի է օգտագործել պրոբլեմային ուսուցման մեթոդը և ստանալ ցանկալի արդյունք, քանի որ այն հնարավոր է կիրառել և՛ նոր դաս բացատրելու ժամանակ, և՛
իմացած նյութը ամրապնդելու ընթացքում: Իսկ աշակերտները ստանում են հրաշալի հնարավորություն ինքնուրույն գտնել պրոբլեմային իրավիճակի բանալին,
կատարել բազմաթիվ վերլուծություններ՝ օգտագործելով բոլոր գիտելիքները: Իսկ
նման եղանակով ստացած գիտելիքները աշակերտները լավ են ընկալում և, ինչպես 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:
Գրականություն
1. Ամիրջանյան Յու. Ա., «Մանկավարժություն», 2005թ., 455 էջ:
2. Կենսաբանության ուսուցիչների 5-օրյա վերապատրաստումների պլան և
նյութեր: ՀՀԿԳ նախարարություն, Կրթական ծրագրերի կենտրոն, Կրթության ազգային ինստիտուտ, Երևան 2016թ., 155 էջ:
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5. Մուրադյան Ա.Ն. «Որոշ մեթոդաձևերի և հնարքների կիրառումը կենսաբանության դասընթացի գործընթացին հիմնական դպրոցի 7-րդ դասարանում,
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Методические приемы разработки и проведения
проблемного урока на примере
примере одного урока по биологии
Матинян Тамара
РЕЗЮМЕ

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 коренных изменений в учебно-воспитательной деятельности школы. И это стало требованием времени.
Обязательным и неизменным становится существенная перестройка образования. Для создания благополучной среды обучения необходимо пересмотреть традиционные методы обучения. Из современных методов на практике чаще применяют 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 неизвестной, что связано с логикой, с расширением познавательной деятельности учащегося. Проблемная задача включает проблемные вопросы и порождает цепную ситуацию.
Ниже представляю один урок проблемного обучения с применением технологии, который провела в одиннадцатом классе во время изучения темы
«Эволюционная роль мутаций».
Во время урока ученикам задается проблемная задача – определение последовательности проявления рецессивной мутации в популяции. Таким образом ученики получают возможность применять полученные знания, что делает процесс обучения 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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Methodological Skills of Working out and Conducting
Conducting
a Problematic Lesson
Lesson
Matinyan Tamara
SUMMARY

Key words: problematic issue, training, problematic question, chain situation,
learning technology, modern methods
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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Специальная силовая подготовка
танцоровтанцоров-борцов Армянской национальной борьбы
«Кох» (западноармянской разновидности)
разновидности)
Юзбашян Хачатур
Ключевые слова: танцоры-борцы, мезоциклы, тренировочная нагрузка, «Кох»
Армянский, Джавахк, сила
Актуальность. Развитие специальной силы танцоров-борцов в группе спортивного совершенствования, по нашему мнению, может успешно осуществляться
при условии взаимодействия этого процесса со специфическими для армянской
национальной борьбы «Кох» двигательными навыками и технико-тактическими
действиями (ТТД).
В основе принципов построения спортивной подготовки лежат педагогические принципы воспитания и обучения. Главным принципом при планировании
подготовки танцоров-борцов является постепенность, обеспечивающая планомерную тренировку и переход к напряженным нагрузкам, направленным на развитие
основных физических качеств танцора-борца – специальной силы и выносливости
[4, 12].
Анализируя различные методы силовой подготовки в работах В.К. Бальсевича
(2006), А. С. Кузнецова (2002) и других, мы пришли к выводу, что силовая подготовка не носила интенсивного характера [1, 5].
По данным М. В. Осотова (1997), применение силовых упражнений без учета
специфики вида спорта не приводит к росту технических достижений.
Для этих целей лучше использовать упражнения, сходные по форме и характеру работы со специфическими упражнениями. Мы предлагаем широко использовать в специальной силовой подготовке танцоров-борцов традиционные и нетрадиционные методы занятия, учитывая международный передовой опыт [8].
В то же время в ряде исследовательских работ (Воробьев С. В. (1996); Казанцев
С. В. (2005); Наваковский С. В. (2004); Рожковец В.В. (2007); Степанов С. В. (2004) и
другие) получены положительные результаты применения интенсивных методов
скоростно-силовой подготовки в различных видах единоборств (Дзюдо, Самбо,
Греко-римской борьбе, Каратэ) и других видах, в том числе и на основе использования дозированных отягощений [2, 3, 7, 10, 11].
Вышеизложенное, по нашему глубокому мнению, убеждает нас в объективной
необходимости поиска оптимальных средств и методов специальной силовой подготовки танцоров-борцов в группе спортивного совершенствования, с учетом правил соревнований танцоров-борцов. В нашем случае это относится в первую очередь к подготовке танцоров-борцов тяжелых весовых категорий, у которых, по дан– 164 –

ным Е. С. Перемышлева, вариативность показателей ряда тестов значительно выше
и колеблется в пределах от 25 до 35 % [9].
Цель исследования: выявить основные структурные характеристики тренирующего эффекта специальной силовой подготовки танцоров-борцов.
Методика и организация исследования. Для изучения тренирующего эффекта
применения разнообразных вариантов специальной силовой подготовки выполнены три серии модельных экспериментов в естественных условиях спортивной подготовки танцоров-борцов. Модельный эксперимент был проведен с участием 16-18
– летних танцоров-борцов (экспериментальная группа – 12 человек, в каждой возрастной группе по 4 человека), (контрольная группа – 18 человек, в каждой возрастной группе по 6 человек).
В ходе экспериментов проверялась эффективность различных вариантов сочетания методики тренировки с интенсивными отягощениями.
Сопряженно-последовательная методика силовой подготовки применялась в
6-недельном микроцикле (07 Марта по 21 Апреля 2017 года). Были применены
сопряженно-последовательный, вариационно-прогрессивный и интегральный методы силовой подготовки танцоров-борцов (рисунок 1).
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Рисунок 1. Динамика изменения тренировочной нагрузки в специальной силовой
танцоров--борцов в шестинедельном мезоцикле
подготовке танцоров
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Все шестинедельные мезоциклы соответствовали базовым этапам силовой
подготовки танцоров-борцов. В контрольной группе силовая подготовка осуществлялась на основе традиционных для танцоров-борцов способов (подъем гантели,
гирь, штанги средних весов и занятия с партнером).
На рисунке 2 приведена схема принципиальной модели интенсивных методов специальной силовой подготовки, разработанные и апробированные в практике, тренировки танцоров-борцов в группе спортивного совершенствования. Показаны два основных, по нашему мнению, варианта динамики силовой подготовки - в
условиях подготовки Джавахкских региональных соревнований.
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Рисунок 2. Модель применения интенсивных методов
танцоров--борцов на этапе базовой физической подготовки в
тренировки танцоров
процентах к общей нагрузке
С помощью инерционного динамографического стенда оценивалась динамика уровня специальной силовой подготовленности танцоров-борцов экспериментальной и контрольной группы спортивного совершенствования. (Рисунок 3 и 4).
Показатель максимума взрывного усилия ( ), стартовая сила мышц () и
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мощность усилия (N), зарегистрированных при разгибании ноги.
Результаты исследования. Максимум взрывного усилия ( ). Данные исследования показали экспериментальной группе танцоров-борцов влияние
сопряженно-последовательного метода специальной силовой подготовки, позволило выявить вольнообразную динамику величины прироста максимума взрывного
усилия (рисунок 3). Но колебание величины динамики максимума взрывного усилия находилось в пределах от + 5 до + 8 % по отношению к исходному уровню.
Во втором шестинедельном цикле базовой силовой подготовки применение
вариационно-прогрессивной методики привело в целом к более выраженному приросту максимума взрывного усилия танцоров-борцов, по сравнению с первым методом.
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Рисунок 3. Динамика прироста показателей скоростноскоростно-силовых качеств у
танцоров--борцов экспериментальной группы (-ускоряющая сила мышц,
танцоров
показатель максимума взрывного усилия, -мощность усилия)

Наиболее выраженный прирост  , был зафиксирован на пятой и шестой
неделе специальной силовой подготовки (соответственно + 10 и + 11%), а наиболее
низкий уровень – на первой и второй неделе (соответственно + 3 и + 6%).
В третьем шестинедельном цикле силовой подготовки, когда использовался
интегральный метод, самая высокая величина прироста  была зафиксирована
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на 6 неделе (+18), а относительная, низкая – на первой неделе (+3%). На 3 и 4
неделе наблюдался прирост  с 7 до 11%.
В контрольной группе танцоров-борцов были зафиксированы следующие показатели  (рисунок 4). В первом мезоцикле наиболее выраженный прирост
 (одного из показателей скоростно-силовых качеств танцора-борца) был зафиксирован на четвёртой и пятой неделе базовой подготовки (соответственно + 6 и +
3%), а наименее выраженный – на первой и второй неделе. В следующем (втором)
мезоцикле наиболее высокий уровень прироста  был зафиксирован на четвертой и шестой неделе и был выше, чем в первом мезоцикле (соответственно + 10 и +
9%). В третьем мезоцикле традиционная силовая подготовка танцоров-борцов не
привела к каким-либо существенным изменениям  , по сравнению с предыдущим мезоциклом.
В целом, сумма прироста  по отдельным мезоциклам составила в контрольной группе танцоров-борцов (соответственно 16, 27 и 23%) показатели во всех
случаях ниже, чем наблюдалось при анализе  в экспериментальной группе.
Средняя величина прироста показателя  составила в экспериментальной
группе в первом мезоцикле 6,3%, во втором – 9,3 и в третьем – 11,7%,
соответственно в контрольной группе – 4,1, 7,8 и 6,2%.
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Рисунок 4. Динамика прироста показателей скоростно
танцоров--борцов контрольной группы.
качеств у танцоров
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Стартовая сила мышц (). От уровня развития стартовой силы во многом зависит успешность выполнения технико-тактических действий танцора-борца, как в
стойке, так и в партере. Наши исследования показали, что наибольший прирост
стартовой силы у танцоров-борцов был зафиксирован в экспериментальной группе
при выполнении вариативно-прогрессивного метода силовой подготовки. У них
сумма прироста  составила 29%, а средний показатель прироста – 6%. Применение интегрального метода в специальной подготовке танцоров-борцов привело к
приросту стартовой силы за один мезоцикл в сумме на 19%, а в среднем за один недельный микроцикл – на 5,6%.
Меньше всего в экспериментальной группе повлияло на величину прироста
стартовой силы сопряженно-последовательный метод (в 18% и средний показатель
- 3,2%).
Мощность работы (). Известно, что под мощностью подразумевается работа,
отнесенная к единице времени  = АЛ, то есть, «механическая работа» на «время»,
за которое она произведена [6].
Наши исследования показали, что значительный относительный прирост
мощности работы у танцоров-борцов был зафиксирован в экспериментальной
группе при выполнении интегрального (сумма прироста составила 28%) и вариативно-прогрессивного метода (сумма прироста составила за один мезоцикл 24%).
Сопряженно-последовательная методика развития мощности работы у танцоровборцов оказалась менее эффективной (сумма прироста составила за один мезоцикл
18%).
Преимущество всех трех вариантов программ силовой подготовки танцоровборцов в развитии скоростно-силовых качеств, по сравнению с традиционными
методами. Это в своем большинстве связано с более рациональным построением
тренировочной организованной нагрузки по принципу постепенного наращивания
или вариации её тренирующего потенциала в пяти – шести недельном мезоциклах.

Выводы. Результаты исследования эффективности системного применения
средств специальной силовой подготовки позволяют сделать следующее заключение:
1. Система специальной силовой подготовки будет эффективна, если тренирующий вес вводимых в тренировку танцоров-борцов, последовательно нарастает.
Длительное применение одних и тех же средств в тренировке танцоров-борцов спортивного совершенствования неэффективно.
2. В условиях неуклонного наращивания тренирующего потенциала силовой
и скоростно-силовой нагрузки (на этапе базовой подготовки) огромное значение
имеют предсоревновательные и соревновательные этапы, связанные с непосредст– 169 –

венной подготовкой и участием танцоров-борцов в соревнованиях, на которых выполняется в основном специфическая силовая подготовка.
3. По нашему мнению, оптимальная продолжительность базового этапа подготовки танцоров-борцов с применением трех вариантов применения интенсивных
средств специальной силовой подготовки составляет шестинедельный микроцикл,
или полтора мезоцикла.
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ՊարողՊարող-ըմբիշների հատուկ ուժային պատրաստությունը
«Կոխ»
Կոխ» հայկական ազգային ըմբշամարտում
(արևմտահայկական տարատեսակում)
տարատեսակում)
Խաչատուր
Յուզբաշյան Խ
աչատուր
ԱՄՓՈՓՈՒՄ

բառեր.. պարող-ըմբիշներ, միջնափուլ, մարզական ծանրաՀանգուցային բառեր
բեռնվածություն, հայկական «Կոխ», Ջավախք, ուժ
Սույն հոդվածում դիտարկվում է պարող-ըմբիշի ակտիվ ծանրաբեռնվածությունը մարզման մեթոդիկայի մի շարք տարբերակների կիրառման արդյունավետությունը ուժային դրսևորումների տեսանկյունից: Մենք եկել ենք այն եզրակացության, որ մեկնարկային ուժի զարգացման մակարդակից է կախված պարողըմբիշի տեխնիկակամարտավարական գործողությունների կատարման հաջողությունը ինչպես կանգնած, այդպես էլ ծնկադիր կամ ծնկած դրությունում:

Special Force Preparation of DancersDancers-Wrestlers of the “Kokh”
Armenian National
National Wrestling (the WesternWestern-Armenian Varieties)

Yuzbashyan Khachatur
SUMMARY

Key words: dancing wrestlers, medium stage, sport loading, Armenian “Kokh”,
Javakhk, force
In the given article, the effectiveness of the usage of different variants of the
training technique of a dancer-fighter with intensive poundage is considered from the
standpoint of force manifestations. We have established that the success of the
performance of technical and tactical actions of a dancer-fighter, both in the stance and
in the referee's position, largely depends on the level of the development of the starting
force.
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Խնդրի մաթեմատիկական
մաթեմատիկական մոդելի մշակումը՝
որպես համակարգչի վրա դրա լուծման
գործընթացի առաջնային փուլ
Օհանյան Հեղինե
Կյուրեղյան Արմենուհի
Քանարյան Գայանե
Հանգուցային բառեր. մոդել, մոդելավորում, ալգորիթմ, իրական թիվ, լուծման մեթոդ, ծրագրավորում
Վաղուց արդեն ծրագրավորումը՝ որպես մասնագիտություն, դարձել է ամենապահանջված և տարածված մասնագիտություններից մեկը: Սակայն և՛ դասավանդման, և՛ առօրյա պրակտիկայում ծրագրավորման ուսումնասիրության և կիրառման նկատմամբ հաճախ, ցավոք, գերիշխում է մակերեսային, ռեցեպտուրային մոտեցում, որի ժամանակ ալգորիթմական լեզվի տիրապետման տարրական
գրագիտությունը ներկայացվում է որպես մասնագիտության գրեթե սպառիչ բովանդակություն: Խզումը մաթեմատիկոս-ծրագրավորողի ստացած բարձր մաթեմատիկական լիցքի և ծրագրի կազմման ամենօրյա սովորական աշխատանքի
միջև որոշ մասնագետների մոտ ստեղծում է իրենց մաթեմատիկական հմտությունների որոշակի արժեզրկման զգացում:
«Պատկերավոր ասած, ծրագրավորման դասավանդման մեր ներկայիս մեթոդները սահմանափակվում են նրանով, որ մենք առաջին կուրսի ուսանողներին
տալիս ենք քերականության դասագիրք ու բառարան և ասում նրանց, որ այսուհետ իրենք մեծ գրողներ են: Իսկապես, մինչև այժմ չենք հանդիպել ո՛չ ոճաբանության ձեռնարկի, ո՛չ ծրագրերի Անթոլոգիայի: Եվ այստեղ, և այնտեղ նախապատվությունը տրվում է հակիրճությանը: Վերլուծելով լավ գրական լեզվի ուսուցման
մեթոդը՝ շարադրությունների գրելը, զեկույցների և ելույթների կազմելը, ըստ
որոնց՝ գնահատվում են ուսանողների նվաճումները, մենք միանգամից կնկատենք, որ ծրագրավորման դասավանդման մեջ նման մոտեցումը բացակայում է:
Ցավոք, քիչ ծրագրավորողներ իրոք ունեն այն, ինչ անվանում են ոճ, և ձգտում են
ստեղծել իսկական արվեստի գործեր ծրագրավորման ոլորտում» [2]10:
Այն լեզուն, որով ուսանողին սովորեցնում են արտահայտել իր մտքերը, խորը ազդեցություն է գործում նրա մտածողության հմտությունների և գյուտարարական ընդունակությունների վրա: Ներկայումս օգտագործվող լեզուների կառուցվածքները և հատկությունները հաճախ չեն ենթարկվում համոզիչ ու տրամաբանական բացատրությանը, չեն համապատասխանում համակարգված դատողություններին սովոր մտածողությանը: Արդյունքում ծրագրավորման լեզուներում
տիրող անկանոնություններն անմիջականորեն ազդում են ուսանողների մոտ
ձևավորվող ծրագրավորման ոճի վրա:
Ծրագրավորման «արդյունավետ ոճ» հասկացությունը պարզաբանելու հա10 Эшенхерст Р. Н., Лекции лауреатов премии Тьюринга за первые двадцать лет 1966-1985.
Пер. с англ., 1993 г., 560 с.
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մար ուսումնասիրենք համակարգչի վրա խնդրի լուծման գործընթացի հիմնական
փուլերը [1]11.
● խնդրի մաթեմատիկական դրվածք,
● խնդրի լուծման մեթոդի ընտրություն,
● ալգորիթմի մշակում,
● ծրագրի կազմում,
● ծրագրի կարգաբերում,
● ելակետային
տվյալների պատրաստում և ծրագրի անմիջաբար
կատարում:
Յուրաքանչյուր փուլ ունի իր առանձնահատկություններն ու իրականացման
դժվարությունները: Մանրամասն ուսումնասիրենք առաջին փուլը և դրա հետ
կապված խնդիրները:
Խնդրի մաթեմատիկական դրվածք: Դա նշանակում է, որ պետք է կառուցվի
ուսումնասիրվող խնդրի մաթեմատիկական մոդելը: Նախ և առաջ նշենք, որ
ուսանողներից շատերը դժվարությամբ են մշակում խնդրի մաթեմատիկական
մոդելը: Մաթեմատիկական մոդելը շատ պարզ և միաժամանակ կարևոր հասկացություն է, որը սահմանվում է որպես կամայական իրադրության մաթեմատիկական նկարագրություն: Մաթեմատիկական մոդելի կառուցվածքը կարող է լինել և՛
շատ պարզ, և՛ շատ բարդ` կախված ուսումնասիրվող իրադրությունից: Կազմել
խնդրի մաթեմատիկական մոդելը, նշանակում է խնդրի պայմանները ներկայացնել մաթեմատիկական ձևով, որոշել խնդրի բոլոր տվյալների միջև առկա մաթեմատիկական կապերը [3]12:
Առանձնացնենք ուսանողների մոտ մաթեմատիկական մոդելների կառուցման դժվարությունը բացատրող մի քանի փաստարկ:
Առաջին. գոյություն ունեն անվերջ քանակությամբ խնդիրներ, ուստի անհնար է առաջարկել մաթեմատիկական մոդելի կառուցման համապիտանի,
հստակ, քայլային հրահանգներ: Յուրաքանչյուր խնդրի մոդելի մշակման համար
ուսանողը պետք է հիմնվի ոչ միայն իր գիտելիքների, այլ նաև ստեղծագործական,
ալգորիթմական մտածելակերպի և, ինչու չէ, նաև ինտուիցիայի վրա:
Երկրորդ. ուսումնառության ժամանակ ուսուցանողները ևս գործում են
սխալ՝ առաջարկելով խնդիրներ, որոնց պայմանները արդեն գրառված են մաթեմատիկական տերմիններով: Օրինակ՝ տրված է 5 իրական թիվ կամ տրված է 10x7
երկչափ զանգված, որի տարրերը կենտ թվեր են կամ գտնել զանգվածի մեծագույն
տարրը: Շատ ժամանակ ուսանողը նույնիսկ չի էլ կասկածում, որ այդ ամենը
կրում է որոշակի գործնական, ֆիզիկական իմաստ՝ կախված խնդրի առարկայական ոլորտից:
Այժմ փորձենք ձևակերպել մի քանի մեթոդական խորհուրդներ, որոնք
կպարզեցնեն այս փուլի աշխատանքների կատարումը: Առանձնացնենք այն երեք
կարևորագույն հիմնահարցերը, որոնց վրա պետք է ուշադրություն դարձվի
11
Самарский А. А., Михайлов А. П. Математическое моделирование. Идеи. Методы.
Примеры. — 2-е изд., испр. — М.: Физматлит, 2001. — ISBN 5-9221-0120-X.
12 https://www.edsd.ru/ru/princypy/cikl_razrabotki_po
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առաջին հերթին [1]13:
1. Յուրաքանչյուր խնդիր ներկայացվում է տեքստով, որում առկա է բաց,
ակներև ինֆորմացիա`թվեր, արժեքներ և այլն:
2. Յուրաքանչյուր խնդրում առկա է թաքնված ինֆորմացիա` այն տեքստը,
որը ենթադրում է կատարողի մոտ խնդրի լուծման համար անհրաժեշտ լրացուցիչ
գիտելիքների առկայություն: Բացի դրանից՝ մաթեմատիկական ինֆորմացիան
հաճախ թաքնված է լինում պարզ բառերի հետևում, և դրանք մնում են աննկատ:
3. Յուրաքանչյուր խնդրում պետք է գտնել կապը տվյալների միջև: Այդ կապը կարող է ներկայացված լինել պարզ, բացահայտ ձևով, օրինակ՝ ինչ - որ բան
հավասար է ինչ-որ բանի, ինչպես նաև անբացահայտ ձևով: Սակայն պարզ ու հասարակ փաստերը հաճախ անտեսվում են, և այդ պատճառով ճիշտ մոդելը հնարավոր չի լինում կազմել: Անհրաժեշտ է գրառել մեծություններին վերաբերվող
հայտնի սահմանափակումները, նրանց միջև կապերը` բանաձևերի, հավասարումների, անհավասարությունների տեսքով, նաև որոշել ալգորիթմի ավարտի
պայմանները:
Նշենք, որ այս երեք նկատառումները կիրառելու համար անհրաժեշտ է
խնդիրն ուշադիր կարդալ մի քանի անգամ: Նաև առաջարկենք մի քանի հնարքներ, որոնք ևս կպարզեցնեն խնդրի մաթեմատիկական մոդելի կառուցման պրոցեսը: Խնդրում մասնակցող բոլոր ֆիզիկական մեծություններին պետք է տրվեն
մաթեմատիկական նշանակումներ: Առավել հարմար է օգտագործել ընդունված
նշանակումները՝ h-բարձրություն, l-երկարություն, s-մակերես, և այլն, սակայն
թույլատրվում է բոլոր մեծությունները նշանակել կամայականորեն, սեփական
հայեցողությամբ: Իհարկե, որպեսզի չմոռանանք այդ նշանակումները, անհրաժեշտ է նրանց գրառել՝ կապելով համապատասխան ֆիզիկական մեծությունների
հետ: Այս գործողությունը կարելի է անվանել «հիշողության բաշխում», քանի որ
յուրաքանչյուր մեծություն պետք է պահվի համակարգչի հիշողությունում: Բացի
դրանից՝ պետք է որոշել յուրաքանչյուր փոփոխականի, այսպես կոչված, «կարգավիճակը», այսինքն՝ որոշել, թե որ տեսակին է այն պատկանում [2]14.
● ելակետային տվյալներ, այդ մեծությունները հայտնի են խնդրի պայմանից,
● արդյունք, այդ մեծությունները պահանջվում է գտնել,
● միջանկյալ տվյալներ, այդ մեծությունները նախօրոք հայտնի չեն, բայց
որոշվում են խնդրի լուծման ընթացքում արդյունքը գտնելու համար:
Փորձենք կիրառել տրված խորհուրդները որոշակի օրինակների վրա՝ պարզաբանելով մաթեմատիկական մոդելի կառուցման պրոցեսը:
Դիտարկենք առաջին խնդիրը: Պողոսը վերադարձել է ձկնորսությունից և
հպարտությամբ ներկայացրել է ընտանիքին ձկան առատ որսը: Պարզվում է, որ
8-ը հյուսիսային ծովերի ձկներ են, բոլոր ձկների 20%-ը՝ հարավային ծովերի
ձկներ են, և չկա ոչ մի ձուկ տեղական գետից, որում ձկնորսում էր Պողոսը: Քանի՞
13 Самарский А. А., Михайлов А. П. Математическое моделирование. Идеи. Методы.
Примеры. — 2-е изд., испр. — М.: Физматлит, 2001. — ISBN 5-9221-0120-X.
14 Эшенхерст Р. Н., Лекции лауреатов премии Тьюринга за первые двадцать лет 1966-1985.
Пер. с англ., 1993 г., 560 с.
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հատ ձուկ է գնել Պողոսը խանութից:
Բոլոր այս բառերը պետք է վերածել ինչ-որ հավասարման: Այդ նպատակով
պետք է մաթեմատիկական կապ հաստատել այս խնդրի բոլոր տվյալների միջև:
Նախ և առաջ առանձնացնենք տվյալները: Ուսումնասիրենք առաջին կետը: Ո՞րն
է այս խնդրի տեքստում բացահայտ ձևով ներկայացված մաթեմատիկական
ինֆորմացիան: Իհարկե, 8 ձուկ և 20%: Այժմ ուշադրություն դարձնենք երկրորդ
կետի վրա: Մենք փնտրում ենք անբացահայտ ձևով ներկայացված ինֆորմացիան:
Այն տրված է տեքստում հետևյալ բառերով. «բոլոր ձկների 20%-ը»: Այս դեպքում
մենք պետք է լրացուցիչ տեղեկություններ ունենանք տոկոսի և դրա հաշվարկման
վերաբերյալ: Հակառակ դեպքում խնդիրը չի լուծվի: Խնդրում առկա է նաև բացարձակ անբացահայտ տեսքով ներկայացված մաթեմատիկական ինֆորմացիա:
Դա խնդրի հարցն է. «Քանի՞ հատ ձուկ է գնել ...»: Դա ևս որոշակի թիվ է, և առանց
այդ թվի մոդելը հնարավոր չէ կառուցել: Այդ թիվը կնաշանակենք «x»-ով: Մենք
դեռևս չգիտենք «x»-ի արժեքը, սակայն այս նշանակումը շատ օգտակար է՝ «x» հատը ձկների ընդհանուր քանակն է: Այս խնդրում հարավային ձկները տրվում են
տոկոսներով, սակայն այն անհրաժեշտ է ներկայացնել հատերով, քանի որ յուրաքանչյուր խնդրում մոդելը պետք է ներկայացնել նմանատիպ մեծություններով:
Քանի որ մենք ունենք լրացուցիչ գիտելիքներ տոկոսների վերաբերյալ, ապա
պարզ է, որ տրված է տոկոսը ձկների ընդհանուր քանակից, որը նշանակել ենք
«x»-ով: Հետևաբար, չնայած հարավային ձկների քանակը մենք դեռևս չենք կարող
հաշվել, սակայն կարող ենք գրառել 0.2*x տեսքով: Այսպիսով, խնդրի տեքստից
մենք ստացանք ամբողջ ինֆորմացիան՝ և՛ բաց, և՛ թաքնված: Այժմ անցնենք երրորդ կետին: Պետք է գտնենք մաթեմատիկական կապը խնդրի տվյալների միջև:
Այդ կապը այնքան պարզ է, որ շատերը կարող են այն չնկատել: Այս պարագայում
օգտակար է պարզապես արձանագրել բոլոր ստացված տվյալները և մանրամասն
ուսումնասիրել գրառումները: Այսպիսով, առկա են 8 հատ հյուսիսային ձուկ, 0.2*x
հատ հարավային ձուկ, և x-ը ձկների ընդհանուր քանակն է: Հնարավո՞ր է արդյոք
ինչ-որ ձևով կապել այս տվյալները: Այո, հեշտությամբ. ձկների ընդհանուր քանակը հավասար է հարավային և հյուսիսային ձկների գումարին: Կգրառենք
x=8+0.2*x: Այս հավասարումը կլինի խնդրի մաթեմատիկական մոդելը: Ուշադրություն դարձնենք, որ այս խնդրում մեզ չեն հարկադրում գումարել որոշակի մեծություններ: Մենք ինքնուրույն հասկանում ենք, որ հարավային և հյուսիսային ձկների գումարը հավասար կլինի ձկների ընդհանուր քանակին: Դա այնքան ակներև
է, որ կարող ենք ուշադրություն չդարձնել: Սակայն առանց այդ ակներևության
հնարավոր չի լինի կառուցել խնդրի մաթեմատիկական մոդելը: Այժմ լուծելով
ստացված գծային հավասարումը՝ կստանանք խնդրի պատասխանը` x=10:
Այժմ կառուցենք մեկ այլ խնդրի մաթեմատիկական մոդելը: Պողոսին հարցրին. «Որքա՞ն գումար դու ունես: Նա պատասխանեց. «Ես ունեմ շատ քիչ գումար:
Եթե ես ծախսեմ իմ գումարի կեսը, այնուհետև մնացորդի կեսը, ապա կմնա միայն
մեկ տոպրակ գումար»: Որքա՞ն գումար ունի Պողոսը:
Կրկին աշխատենք ըստ տրված երեք կետերի:
1. Խնդրի տեքստում փնտրում ենք բացահայտ տեսքով ներկայացրած ինֆորմացիան: Նշենք, որ այն բավականին սակավ է` մեկ տոպրակ գումար:
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2. Փնտրում ենք անբացահայտ տեսքով ներկայացված ինֆորմացիան: Դա
կեսերի հասկացություններն են, նաև խնդրի հարցը. «Որքա՞ն գումար ունի Պողոսը»: Գումարի քանակը կնշանակենք «x»-ով: Եվս մեկ անգամ կարդալով խնդրի
պայմանը՝ կարող ենք օգտագործել հետևյալ գրառումները` 0.5*x-ը Պողոսի գումարի կեսն է, 0.5*0.5*x=0.25*x-ը մնացորդի կեսն է: Այժմ ամբողջ թաքնված ինֆորմացիան բացահայտ ձևով գրառված է:
3. Փնտրում ենք կապը խնդրի բոլոր տվյալների միջև՝ մաթեմատիկորեն
գրառելով Պողոսի բացատրությունները. «Եթե ես ծախսեմ իմ գումարի կեսը,
այնուհետև մնացորդի կեսը, ապա կմնա միայն մեկ տոպրակ գումար»: Ծախսելը
մաթեմատիկորեն նշանակում է հաշվել տարբերությունը`х-0.5*х-0.25*х=1:
Լուծելով ստացված գծային հավասարումը, կստանանք պատասխանը`х=4:
Սակայն հարց է ծագում`4 ի՞նչ: Իհարկե տոպրակ, քանի որ այս մաթեմատիկական մոդելում միավոր է ծառայել տոպրակը:
Դիտարկված խնդիրները շատ պարզ են, սակայն դրանց օրինակի վրա հասկանալի են երեք նշված կետերի կիրառման սկզբունքները:
Այսպիսով, համակարգչի վրա խնդրի լուծման գործընթացը առաջին հերթին
պահանջում է խնդրի մաթեմատիկական դրվածքի հստակ ձևակերպում, արդյունավետ մաթեմատիկական մոդելի մշակում: Իսկ մաթեմատիկական մոդելի կառուցումը ենթադրում և պահանջում է անհրաժեշտ մաթեմատիկական գիտելիքների առկայություն, դրանց ճիշտ կիրառման կարողություն, ինչը հաճախ անտեսվում է թե՛ ծրագրավորման լեզուները ուսուցանողների, և թե՛ առավել ևս սովորողների կողմից: Բացի դրանից՝ նշենք, որ մաթեմատիկական գիտելիքների պաշարի ճիշտ օգտագործումը կնպաստի այնպիսի մաթեմատիկական մոդելի կառուցման, որը կհանգեցնի առավել արդյունավետ ալգորիթմի մշակման և ծրագրային իրացման: Հոդվածում առաջարկված են մի քանի մեթոդական խորհուրդներ և գործնական հնարքներ, որոնք կպարզեցնեն սովորողների կողմից մաթեմատիկական մոդելի կառուցման փուլի իրականացումը:
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Разработка математической модели задачи,
как первичный этап процесса решения на компьютере
Оганян Гегине
Армену
Кюрегян Армен
уи
Канарян Гаяне
РЕЗЮМЕ

Ключевые слова: модель, моделирование, алгоритм, действительное число,
метод решения, программирование
Процесс решения задачи на компьютере в первую очередь требует четкой
математической формулировки, разработки эффективной математической модели.
Построение математической модели предполагает и требует наличия необходимых
математических знаний и способности их правильного использования. Кроме того,
отметим, что правильное использование ресурсов математических знаний
способствует построению такой математической модели, которая приведет к
разработке более эффективного алгоритма и соответствующего программного
обеспечения.

Development of the Mathematical Model of the Problem,
Problem,
as the Primary Stage
Stage of the Process
Process Solutions on the Computer
Hegh
Ohanyan Heg
hine
Kyureghyan Armenuhi
Kanaryan Gayane
SUMMARY

Key words: model, modeling, algorithms, real number, method of solution,
programming
The process of solving a problem on a computer first of all requires a clear
mathematical formulation, the development of an effective mathematical model. The
construction of a mathematical model presupposes and requires the availability of the
necessary mathematical knowledge and the ability to use them correctly. In addition, we
note that the proper use of resources of mathematical knowledge helps to build a
mathematical model that will lead to the development of a more effective algorithm and
appropriate software.
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История развития самбо в школе
высшего спортивного
портивного мастерства города Ванадзор
Республики Армения
Эвоян Завен
Школа высшего спортивного мастерства по единоборству города Ванадзор,
бывшего Кировакана, основана в 1960-ых годах 20-ого столетия, при поддержке
первого секретаря горкома С.Х. Оганяна. Основателем и бессменным руководителем школы стал заслуженный тренер Армянской ССР С. Петросян.
Главной задачей ШВСМ города было и является создание условий для развития спорта высших достижений, как основы подготовки спортсменов для сборной
команды Армении по борьбе самбо. ШВСМ действует в целях эффективного решения вопросов обеспечения лидирующих позиций спортсменов, создания условий
для высококачественного учебно-тренировочного процесса, целенаправленной
подготовки резерва сборной команды Армении, осуществления мер по социальной
защите тренеров и спортсменов. С первых дней особое внимание уделяется созданию условий для организации непрерывного учебно-тренировочного процесса. За
годы, прошедшие со дня основания школа намного видоизменилась, усовершенствовалась. Это не только известное в Армении учебное заведение, но и спортивный
центр Лорийской области, выпускники которого выступают на международных соревнованиях разных уровней.
До 70-ых годов 20-ого века в школе отсутствовал вид борьбы - самбо. По
настоянию руководителя школы было решено открыть группу этого вида борьбы.
Для работы был рекомендован мастер спорта СССР по самбо
Г.Г. Геворгян, который по всему региону набирал особо одаренных ребят.
Можно с уверенностью констатировать, что с этого периода в городе Кировакан
была основана спортивная секция самбо. Уже долгие годы этот спортивный
комплекс является признанным центром подготовки борцов самбо. ШВСМ ведет
пропаганду борьбы самбо в стране. В школе самбо часто проводятся борцовские
чемпионаты разных уровней: первенства Армении трех возрастных групп: юношей,
молодежи и взрослых, первенство ЦС «Динамо» среди юношей и т.д. ШВСМ города
оснащена современным тренировочным оборудованием, созданы условия для подготовки спортсменов высшей квалификации. Ванадзорская ШВСМ обеспечивает
себя и другие школы высокопрофессиональным тренерско-преподавательским
составом. Достижения были бы невозможны без тренерско-преподавательского
состава.
Среди тренеров Ванадзорской ШВСМ нужно отметить мастера спорта СССР
по самбо, заслуженного тренера Арм ССР, судью всесоюзной категории Г.Г. Геворгяна, с 1982-1991гг. – главного тренера сборной Арм.ССР по борьбе самбо, с 19912000гг. – президента федерации самбо РА: заслуженного тренера Арм ССР, заслуженного тренера СССР, судью международной категории – Б.А. Сарояна; З.Х.
Эвояна – м/с СССР, заслуженного тренера Арм ССР, судью международной экстра
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категории, с 1997-2000гг. – главного тренера сборной Арм. ССР по борьбе самбо,
ныне президент федерации самбо города Ванадзор; А.А. Саргисяна- м/с СССР,
заслуженного тренера Арм ССР, судью международной категории. С 1998-по
сегодняшний день тренером Ванадзорской ШВСМ является мастер спорта СССР,
заслуженный тренер Армении А.А. Галстян.
С момента создания школы и до развала СССР Ванадзорская ШВСМ подготовила высококвалифицированных самбистов, таких как: трехкратный чемпион мира,
обладатель кубка мира, трехкратный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта
СССР Г.С.Казарян, который и после развала Союза в 1991, 1996 гг стал пятикратным чемпионом мира, а в 1994г. – обладателем кубка мира, с 2001-2004 – был
главным тренером сборной команды Армении по борьбе самбо, заслуженый тренер
Армении. О.А. Манукян – чемпион девятой спартакиады народов СССР, неоднократный призер СССР, продолжил спортивную карьеру и в 1991, 1993. 1995 гг. стал
чемпионом мира, в 1992, 1994, 1995 – чемпионом Европы, в 1998-ом году – обладателем кубка мира. Он заслуженный мастер спорта Армении и заслуженый тренер
республики. А.В. Марандян – мастер спорта СССР, победитель первенства мира
среди юниоров и двухкратный победитель первенства СССР среди юношей. Выпускником ШВСМ является мастер спорта СССР, победитель первенства СССР и
спартакиады школьников К.А. Арзуманян и другие. Ванадзорская ШВСМ имеет
свою историю, традиции, которые продолжаются по сей день. Выпускники школы
выступают на чемпионатах разных уровней. Около пятнадцати спортсменов школы
стали победителями первенства мира и Европы среди юниоров и юношей (табл.1).

Достижения
Таблица 1. Дости
жения самбистов Ванадзорской ШВСМ
№ Ф.И.
1
2
1 Алоян Гарик

2
3
4

Арутюнян Спартак
Сардарян Арарат
Арзуманян Камо

5

Казарян Арсен

6
7
8

Варданян Ашот
Николян Овик
Шахназарян Севак

9

Марандян Артур

Разряд Достижения
3
4
м/с
1973-1974гг. П-во СССРсреди юношей
IIIм;
1976г. П-во СССР среди юниоров; IIIм.
м/с
1976г. П-во СССР среди юношей; IIIм.
м/с
1977г. П-во СССР среди юношей; IIIм.
м/с
1980г П-во СССР среди юношей; IIIм.
1981г. П-во СССР среди юношей; Iм.
1981г. Спартакиада школьников; СССР, Iм;
1982г. П-во СССР среди юниоров; IIм.
м/с
1979г. П-во СССР среди юношей; IIIм.
1980г. П-во СССР среди юношей; IIм.
м/с
1980г П-во СССР среди юношей; IIIм;
м/с
1980г. П-во СССР среди юношей; IIм.
м/с
1981г. П-во СССР среди юношей; IIм.
1982г. П-во СССР среди юниоров; Iм.
П-во СССР среди юношей IIм., Iм.
м/с
1982г. П-во СССР среди юниоров; Iм.
1982г. П-во мира среди юниоров; Iм.
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Тренер
5
Г.Геворгян

Г.Геворгян
Г.Геворгян
З.Эвоян

Б.Сароян
Б.Сароян
Г.Геворгян
Г.Геворгян

Г.Геворгян

№
1

Ф.И.
2

10 Алавердян Артем
11 Казарян Гагик

Разряд Достижения
3
4
1983г. П-во СССР среди юношей; Iм.
1984г. П-во СССР среди юниоров; IIм.
1986г. Спартакиада народов СССР; IIм.
м/с
1984г. П-во СССР среди юношей; IIIм.

Тренер
5

Змс
СССР

Б.Сароян

12 Сафарян Каджик

м/с

13 Мацакян Г.
14 Абраамян Гамлет
15 Манукян Овик

м/с
м/с
змсАр
м

1985г. Всесоюзные юношеские игры; Iм.
1986г. П-во СССР среди юношей; IIм.
1987г. П-во СССР среди юниоров; IIIм.
1988г. П-во мира среди юниоров; Iм.
1988г.Чм. СССР; Iм.
1988г. Чм. Мира; Iм.
1989г. Молодежные игры СССР, Iм.
1989г. Чм. СССР; Iм.
1989г. Чм. мира; Iм.
1989г. Кубок СССР; Iм.
1989г. Кубок мира; Iм.
1990г. Чм. СССР ; Iм.
1990г. Чм. Мира; Iм.
1991г. Спартакиада народов СССР; IIIм.
1991г. Чм. мира; Iм.
1991г. Ч-т Европы; IIIм.
1994г. Кубок мира; Iм.
1994г. Чм. мира; III м.
1996г. Чм. мира; Iм.
1986г. Спартакиада народов СССР III м.
1992г. Ч-т Европы; IIIм.
1986г Кубок СССР III м.:
1988г. П-во СССР среди юниоров; IIм.
1986г. П-во СССР среди юношей; IIIм;
1986г. Кубок СССР; IIIм.
1988г. П-во СССР среди юниоров; IIм.
1989г. Молодежные игры СССР; IIIм.
1989г. Чм. СССР; IIм.
1991г. Спартакиада народов СССР Iм.
1991г. Чм. мира; Iм.
1992гЧ-т Европы; Iм.
1992г. Чм. мира; IIIм.
1993г. Ч-т мира; Iм.
1994г. Ч-т Европы; Iм.
1994г. Ч-т мира; IIм.
1995г. Ч-т Европы; Iм.
1995г. Чм. мира; Iм.
1996г. Ч-т Европы; IIIм.
1998г. Кубок мира; Iм.
1999г. Ч-т Европы; IIIм.
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Б.Сароян

Г.Геворгян
Г.Геворгян
Г.Геворгян
Г.Геворгян

№ Ф.И.
1
2
16 Оганян Артур

17 Меликян Ваграм

18 Казарян Аршак

19 Саргисян Арарат
20 Джагацпанян Алик
21 Геворгян Артур

22 Кешишян Зорик
23 Саргисян Эдик
24 Авагян Лаерт

25 Казарян Мигран
26 Эвоян Завен

27 Меликсетян Арутюн
28 Сардарян Мгер
29 Киракосян Тигран

Разряд Достижения
3
4
м/с
1988г. П-во СССР среди юношей; IIIм.
1989г. Молодежные игры СССР; IIIм.
1991г. Ч-т Европы; IIIм.
1991г. Чм. мира; IIIм.
1993г. Ч-т Европы; IIIм.
1993г. Чм. мира; IIIм.
м/с
1991г П-во мира среди юниоров; IIIм.
1992г П-во мира среди юниоров; IIIм.
1992г Ч-т Европы; IIIм.
м/с мк 1996г. П-во Европы среди юношей IIIм;
2002г. Ч-т России; IIм.
2002г. Ч-т Европы; I м.
м/с
1988г. Всемирные юношеские игры; I м.
м/с
1988г. Всемирные юношеские игры; IIIм;
м/с мк 1999г. П-во мира среди юниоров; IIIм.
2000г. Чм. мира; IIIм.
2001г. Чм. мира; IIм.
2001г.Ч-т Европы; IIIм.
м/с
2000г. П-во Европы среди юношей; IIм.
2001г. П-во Европы среди юниоров;III м.
м/с
1999г. П-во Европы среди юношей; IIм.
1999г. П-во Европы среди юношей; IIIм.
м/с мк 2001г. П-во Европы среди юношей; IIIм.
2002г. П-во Европы среди юношей; IIIм.
2003г. П-во Европы среди юниоров; Iм.
2003г. П-во мира среди юниоров; Iм.
2004г. П-во Европы среди юниоров; IIм.
2004г. П-во мира среди юниоров; IIIм.
2005г. Чм. мира; IIм.
м/с
2002г. П-во мира среди юношей; Iм.
2003г. П-во Европы среди юниоров; IIм.
м/с
2000г. П-во мира среди мастеров; Iм.
2000г. Чм. Мира до 7млн, населения; Iм.
2004г. Ч-т Европы. среди мастеров; IIм;
2004г. Чм. Мира среди мастеров; IIIм.
2007г. Чм. Мира среди мастеров; IIм.
2010г. Чм. Мира среди мастеров; IIIм.
м/с
2002г. П-во мира среди юниоров; IIIм.
м/с
1996г. Ч-т России; IIIм.
м/с мк 2009г. П-во Европы среди юношей IIм.
2010г. П-во Европы среди юношей IIIм.
2010г П-во мира среди юношей IIIм.
2011г. П-во Европы среди юниоров; IIIм.
2011г. П-во мира среди юниоров; IIIм.
2012г. П-во Европы среди юниоров; Iм.
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Тренер
5
Б.Сароян

Б.Сароян

З.Эвоян

З.Эвоян
Б.Сароян
Б.Сароян

Г.Геворгян
Г.Геворгян
Г.Казарян

З.Эвоян
Г.Геворгян

Б.Сароян
З.Эвоян
А.Галстян

№
1

Ф.И.
2

30 Казарян Арсен

Разряд Достижения
Тренер
3
4
5
2012г. Чм. мира; IIIм.
2013г. Чм. мира; IIIм.
2013г. Ч-т Европы; IIм.
2013г. Чм. Мира; IIIм.
2013г. Всемирные студенцхеские игры; Iм.
2014г. 2016г. ЭК/М Iм.
2015г. Ч-т Европы Iм.
2015г. Чм. Мира; IIм.
2015г. ЭК/М; Iм.
2016г. Чм. Мира; IIIм.
2016г. Ч-т Европы; IIм.
2016г. ЭК/М; Iм.
2016г. ЭК/М; Iм.
2017г. 2016г. ЭК/М; Iм.
м/с мк 2016г. Ч-т Европы; IIIм.
Казарян Г.
2017г. Ч-т Европы; IIIм.

Таким образом, эффективность работы Ванадзорской ШВСМ-а оценивается
достижениями спортсменов высшего разряда. В частности, особо нужно отметить
результативность спортсменов клуба единоборств имени Г. Казаряна в
постсоветский период с 1997 - по 2017гг.

1.
2.
3.
4.

Литература
Аракелян В.Б., Сагьян Б.З., «Борьба самбо», Ереван 2007г. (стр. 182, 250, 268)
Архив федерации самбо города Ванадзор
Государственный городской архив г. Ванадзор
Испирян М. «История физической культуры и спорта», Ереван 2002г. (с. 289291, 297)
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Սամբոյի զարգացման պատմությունը ՀՀ Վանաձորի սպորտի
վարպետության բարձրացման դպրոցում
Էվոյան Զավեն
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Վանաձորի ՍՎԲԴ գլխավոր խնդիրը եղել է և մնում է ՀՀ սամբոյի հավաքական թիմի համար բարձրակարգ մարզիկների պատրաստումը:
Վանաձոր քաղաքի ՍՎԲԴ ունի զարգացման յուրահատուկ պատմություն,
ավանդույթներ, որոնք շարունակվում են մինչ օրս:
Դպրոցի շրջանավարտները մասնակցում են աշխարհի, Եվրոպայի և աշխարհի գավաթի առաջնություններում:
1970թ. ՍՎԲԴ-ում պատրաստվել են մի շարք բարձրակարգ մարզիկներ
սամբո ըմբշամարտից:

The History of the Development of Sambo
at the Vanadzor School
School of Mastering Sports Skills
Evoyan Zaven
SUMMARY
The major task of Vanadzor School of Mastering Sports Skills (SMSS) has been and
is to train high-class athletes for the National Sambo team.
Vanadzor Sport Skills School has its unique history of development and traditions
that continue up to our days.
The graduates of the school participate in the World, European and World Cup
championships.
Since 1970 the SMSS has trained a number of high-profile athletes in Sambo
Wrestling.
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ՀԱՄԱՌՈՏ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Ալեքսանյան Սերինե – բակալավրիատի երրորդ կուրսի ուսանողուհի,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան,
serineananyan.123@gmail.com
Աղաբաբյան Էլինա – մագիստրատուրայի երկրորդ կուրսի ուսանողուհի,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան,
elina.aghababyan@mail.ru
Աղանյան Գևորգ – մանկավարժական գիտությունների թեկնածու,
դասախոս, Մ.Նալբանդյանի անվան Շիրակի պետական
համալսարան, aghanyangevorg75@mail.ru
Աղաջանյան Նաիրա – ուսուցչուհի, Լոռու մարզի Շահումյանի
հիմնական դպրոց
Աշրաֆյան Արամայիս – ուսուցիչ, Վանաձորի թիվ 16 հիմնական դպրոց,
aramayisseyran@mail.ru
Ավագյան Էդվարդ – ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների
թեկնածու, դոցենտ, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական
համալսարան, avagyanedward@mail.ru
Ափինյան Նառա – ուսուցչուհի, Լոռու մարզի Արջուտի հիմնական
դպրոց
Բաղդասարյան Արևիկ – դասախոս, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան
պետական համալսարան, arevikbagdasaryan@list.ru
Բաղդասարյան Ժորա – ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների
թեկնածու, դոցենտ, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական
համալսարան
Բաղդասարյան Սասուն – աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու,
դոցենտ, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական
համալսարան, sbaghdasaryan@inbox.ru
Գասպարյան Կարինե – ուսուցչուհի, Վանաձորի թիվ 16 հիմնական
դպրոց, martin.grigoryan.1981@mail.ru
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Գրիգորյան Կարինե – կենսաբանական գիտությունների թեկնածու,
Մ.Նալբանդյանի անվան Շիրակի պետական համալսարան,
karagrig@mail.ru
Գրիգորյան Հասմիկ – կենսաբանական գիտությունների թեկնածու,
դոցենտ, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական
համալսարան, grigoryanasmik@list.ru
Դանիելյան Ալիսա – ուսուցչուհի, Լոռու մարզի Սպիտակի թիվ 2
հիմնական դպրոց
Դրմեյան Հենրիկ –տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր,
Մ.Նալբանդյանի անվան Շիրակի պետական համալսարան, drmhenrik@mail.ru
Եդոյան Ռաֆիկ – գյուղատնտեսական գիտությունների դոկտոր,
պրոֆեսոր,Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական
համալսարան, rafikedoyan@gmail.com
Զալինյան Սերգեյ – կենսաբանական գիտությունների թեկնածու,
դոցենտ, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական
համալսարան, sergey.zalinyan@gmail.com
Էվոյան Զավեն – դոցենտ, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական
համալսարան
Թովմասյան Մարտուն – ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների
թեկնածու, դոցենտ, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական
համալսարան, martuntovmasyan@mail.ru
Խանզադյան Հասմիկ – քիմիական գիտությունների թեկնածու,
դոցենտ,Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական
համալսարան, khanzadyan47@mail.ru
Կյուրեղյան Արմենուհի – ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների
թեկնածու, դոցենտ, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական
համալսարան, akyuregyan@mail.ru
Հայրապետյան Աշոտ – բակալավրիատի երրորդ կուրսի ուսանող,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան,
Armineghazaryan1974@mail.ru
Հարությունյան Ասյա – մագիստրատուրայի երկրորդ կուրսի
ուսանողուհի, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական
համալսարան
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Հարությունյան Վիկտորյա – տնտեսագիտական գիտությունների
թեկնածու, դոցենտ, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական
համալսարան, VikaVHarutyunyan@gmail.com
Հովհաննիսյան Արմինե – ուսուցչուհի, «Վանաձորի մաթեմատիկական և
բնագիտական առարկաների խորացված ուսւցմամբ հատուկ դպրոց»
ՊՈԱԿ, armine.hovhannisyan.89@mail.ru
Հովհաննիսյան Անի – մագիստրատուրայի երկրորդ կուրսի ուսանողուհի,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան,
ani.h950@gmail.com
Ղազարյան Արմինե – քիմիական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան,
armash1974@mail.ru
Ղազարյան Հրաչիկ – քիմիական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան
Ղուբաթյան Հասմիկ – ուսուցչուհի, Վանաձորի թիվ 16 հիմնական դպրոց,
ghubatyan.lena@mail.ru
Մակիչյան Լուսինե – բակալավրիատի երրորդ կուրսի ուսանողուհի,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան
Մատինյան Թամարա – ուսուցչուհի, Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան
պետական համալսարանի հենակետային վարժարան,
tomamatinan@gmail.com
Մխիթարյան Հասմիկ – ՀՀ ԳԱԱ բուսաբանության ինստիտուտի հայցորդ,
hasmik-mkhitaryan88@mail.ru
Մկրտումյան Գոհար – մագիստրատուրայի առաջին կուրսի
ուսանողուհի, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական
համալսարան, goharmkrtumyan1996@mail.ru
Յուզբաշյան Խաչատուր – մեթոդիստ, «Ջավախք» մարզամշակութային
միություն, arpine2010@mail.ru
Նազարյան Գոհար – մագիստրատուրայի առաջին կուրսի ուսանողուհի,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան,
gohariknazaryan@mail.ru
Ներսեսյան Սուրեն – երկրաբանական գիտությունների թեկնածու,
դոցենտ, Երևանի պետական համալսարան, suren2001@yandex.ua
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