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ՃԱՆԱՉՈՂԱԿԱՆՃԱՆԱՉՈՂԱԿԱՆՃԱՆԱՉՈՂԱԿԱՆՃԱՆԱՉՈՂԱԿԱՆ    ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ    
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ    ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ    

ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔՆԵՐԻՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔՆԵՐԻՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔՆԵՐԻՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔՆԵՐԻ    ԸՆԹԱՑՔՈՒՄԸՆԹԱՑՔՈՒՄԸՆԹԱՑՔՈՒՄԸՆԹԱՑՔՈՒՄ    
Վիրաբյան Վիրաբյան Վիրաբյան Վիրաբյան Քարմիլե Քարմիլե Քարմիլե Քարմիլե     

Հովհաննիսյան Հովհաննիսյան Հովհաննիսյան Հովհաննիսյան Անահիտ Անահիտ Անահիտ Անահիտ ՍմբատիՍմբատիՍմբատիՍմբատի    

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր. . . . ճանաչողական ակտիվություն, ինքնուրույնություն, 
մաթեմատիկական կարողություն, ուսուցման որակ, մտածողության զարգացում, 
ուսումնական գործունեություն: 

 
Ուսումնական գործընթացը մանկապարտեզում, ինչպես նաև դպրոցում, 

բնութագրվում է որպես երկու իրար հակադիր միտում. մի կողմից այն շատ խիստ 
հաջորդական և նպատակաուղղված է, մյուս կողմից, փորձում է անընդհատ 
բարձրացնել երեխաների ինքնուրույնությունը և ակտիվությունը` ստեղծագործե-
լու համար ստեղծելով անսահմանափակ տարածք: Սակայն կարող ենք նշել, որ 
առաջին միտումն այսօր ավելի առաջնային է, իսկ երկրորդն ոչ լիարժեք է ձևա-
վորվում` չնայած ուսուցման գործընթացում այս երկուսն էլ պետք է փոխկա-
պակցված և շարժուն լինեն:  

Ժամանակակից հոգեբանամանկավարժական ուսումնասիրությունները, 
որոնք ուղղված են նախադպրոցական տարիքի երեխաների ուսուցման գործըն-
թացին, ցույց են տալիս, որ գիտելիքների տիրապետման արդյունավետությունը և 
երեխաների մտավոր զարգացումը բարձր է, եթե հոգեբանորեն և մանկավարժո-
րեն ճիշտ են միավորվում դաստիարակների և երեխաների ակտիվությունը: Պա-
տահական չէ, որ դիդակտիկայում ակտիվության սկզբունքը փոխադարձաբար 
կապված է գիտակցականության սկզբունքի հետ: 

Իսկ ի՞նչ ենք հասկանում ճանաչողական ակտիվություն ասելով: 
Նախադպրոցական մանկավարժության մեջ բազմիցս փորձ է արվել բացա-

հայտել այդ բացառիկ հասկացությունը: Այն դիտարկվել է կամ որպես ճանաչո-
ղական հետաքրքրություն (Վ.Գ.Նեչաևա)[1] և մաթեմատիկական կարողություն 
(Ա.Մ.Լեուշինա) [2], կամ որպես մտածողության զարգացում (Ն.Ն.Պոդյակով) [3], 
«ուսուցման որակ» (Ա.Պ.Ուսովա) [4], մտավոր ակտիվություն: Սակայն նախա-
դպրոցական տարիքում ճանաչողական ակտիվության ձևավորումը պարապ-
մունքների ընթացքում լիարժեք ուսումնասիրված չէ: Մանկավարժական պրակ-
տիկան ցույց է տալիս, որ կա որոշակի դժվարություն` ուսուցման գործընթացում 
բարձր արդյունքի հասնելու գործում, քանի որ դեռևս լուծված չէ մաթեմատիկայի 
պարապմունքների ընթացքում ակտիվության ձևավորման խնդիրը: Դիտարկելով 
նախադպրոցականի ճանաչողական ակտիվության էությունը` Ա.Պ.Ուսովան 
գրում է, որ մանկավարժության առաջնային խնդիրն է ուսուցման գործընթացում 
հասնել բարձր ակտիվության: Այս դեպքում ճանաչողական ակտիվությունը 
կդիտվի որպես գործունեության նպատակ, հաջողության միջոց և արդյունք [4]: 

Նախադպրոցականի ճանաչողական ակտիվությունը բնութագրվում է որպես 
ինքնուրույնություն, նախաձեռնություն, գործունեության ընթացքում ստեղծագոր-
ծական կարողություն: Սա նաև հնարավորություն է տալիս ձգտել իմանալ, հասկա-
նալ, գտնել, զգալ ուրախություն ինքնուրույն արված գործից: Ճանաչողական ակտի-
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վության ձևավորման համար անհրաժեշտ է ստեղծել բարենպաստ պայմաններ, 
որի պատասխանատում համարվում է դաստիարակը: Կարևոր է ուսումնական 
գործունեության դրդապատճառի բացահայտումը, գիտելիքը և կարողությունը, ինչ-
պես նաև ուսուցման հուզական-դրական միջավայրի ստեղծումը: 

Օգտվելով մի շարք մանկավարժական, հոգեբանական գրականությունից, 
որոնք վերաբերվում են սովորողների ճանաչողական ակտիվության հիմնա-
խնդրին` մենք փորձ ենք արել բացահայտել նախադպրոցական տարիքի երեխա-
ների ճանաչողական ակտիվության մի քանի առանձնահատկություններ և գտնել, 
թե որտեղ է այն ի հայտ գալիս: 

Մեր կողմից կատարված ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ ակտի-
վությունը ի հայտ է գալիս, երբ երեխաները  

1. կարողանում են տեսնել և ինքնուրույն դնում են ճանաչողական խնդիրը, 
2. մշակում են պլան և գտնում են այդ խնդիրը լուծելու վստահելի և արդյու-
նավետ միջոց, 
3. հասնում են որոշակի արդյունքի:  
Այս խնդիրները ցույց են տալիս, որ երեխաների ճանաչողական ակտիվու-

թյունը չի կարելի դիտել որպես կամային, նպատակաուղղված գործունեություն, 
որտեղ նպատակը ի հայտ է գալիս անմիջական իրավիճակից: Նման դեպքում 
ճանաչողական ակտիվությունը մտավոր, բարոյակամային և ֆիզիկական ուժի 
միավորումն է, որն էլ հնարավորություն կտա հասնել ուսուցման կոնկրետ նպա-
տակի: Ուսուցման գործընթացում ակտիվությունը որոշվում է ոչ թե շարժողական 
գործունեությամբ, զբաղվածությամբ, այլ մտավոր ակտիվության մակարդակով, 
որտեղ պետք է առկա լինի ստեղծագործական տարրը: 

Հայտնի է, որ ճանաչողական գործունեությունը սկսվում է կենդանի հայեցո-
ղությունից` լայն իմաստով և զգացումով ու ընկալումով: Ուսուցման ընթացքում 
այն կապվում է կոնկրետ պրակտիկ և ճանաչողական գործողությունների հետ: 
Մաթեմատիկայի պարապմունքների ընթացքում երեխաները հաշվում են, լսում, 
չափում, համեմատում, համադրում, ուսումնասիրում են առարկաների և խաղա-
լիքների ձևը, գույնը, քանակը և այլն: Ուսուցման այս փուլը բնութագրվում է ակտի-
վությամբ: Այս դեպքում ճիշտ կլիներ խոսել ընդհանուր մտավոր ակտիվության 
մասին: Բացատրենք այս միտքը: Սկզբում երեխայի մոտ ձևավորվում է տեսնելու, 
լսելու, համեմատելու կարողություն, առանձնացնում է ձայները, չափը, մե-
ծությունը, գույնը և այլն: Որոշ ժամանակ անց ի հայտ է գալիս վերլուծելու, համե-
մատելու, համադրելու, եզրակացություն անելու կարողություն: Մտավոր գործու-
նեությունը ձեռք է բերում յուրահատուկ երանգ` ձգտել հասնել ինքնուրույնության: 

Մենք գտնում ենք, որ դաստիարակը կարող է գնահատել երեխաների ակտի-
վությունն ուսուցման գործընթացում, եթե հաշվի առնի հետևյալ ցուցանիշները. 

1. հետաքրքրությունն է ուսուցանվող նյութի նկատմամբ (ուշադրություն, 
կենտրոնացվածություն), 

2. կատարել բազմաբնույթ, հատկապես դժվար հանձնարարություններ, 
3. պարապմունքներին մասնակցելու ցանկություն (շատ երեխաներ իրենք 

են նախաձեռնում խաղեր, առաջարկում մեծահասակներին մասնակցել ճանաչո-
ղական գործունեության, գտնել լուծումներ), 

4. գործունեության համար միջոցների ընտրության ժամանակ դրսևորել ինք-
նուրույնություն, հասնել որոշակի արդյունքի, 
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5. օգտագործել գիտելիքները ինքնուրույն գործունեության ժամանակ (խա-
ղային, աշխատանքային, կերպարվեստային), 

6. դիմել դաստիարակին հարցերով, ցուցաբերելով հետաքրքրություն և լսել 
հարցերի պատասխանները, 

7. գիտելիքների և կարողությունների որակը (օպերատիվություն, ճկունու-
թյուն, գիտակցականություն): 

Վանաձոր քաղաքի մի շարք մանկապարտեզներում կատարած ուսումնա-
սիրությունները ցույց են տվել, որ շատ դաստիարակները ձևականորեն են հաս-
կանում երեխաների ակտիվությունը. եթե երեխան պարապմունքի ժամանակ 
ձեռք է բարձրացնում, պատմում է, պատասխանում է հարցերին` ակտիվ է, իսկ 
եթե ձեռք չի բարձրացնում, երկար է մտածում`պասիվ է: Այստեղ անհրաժեշտ է 
հաշվի առնել հետևյալ խնդիրը. խմբերում կան 30-35 նույնիսկ երբեմն ավելի թվա-
քանակով երեխաներ (եղել են դեպքեր, երբ խմբում եղել են մոտ 40 երեխա) և այդ-
քան մեծաթիվ երեխաների հետ դաստիարակը հարկադրված է միայն իրակա-
նացնելու ուսումնական ծրագրերով նախատեսված աշխատանք: Հետևաբար, 
դաստիարակը չի կարողանում լիարժեք ճանաչել յուրաքանչյուր երեխայի ըստ 
նրա հոգեբանական, տարիքային (երբեմն խումբը ձևավորվում է տարբեր տարի-
քի երեխաներով) և անհատական առանձնահատկություններով և ըստ նրա ըն-
կալման և իմացական ունակությունների: Ավագ խմբերում դաստիարակը ավելի 
շատ ուշադրություն է դարձնում երեխաների ակտիվությանը` ելնելով կոնկրետ 
առաջադրանքների կատարման ճշտությունից:  

Ելնելով պարապմունքների կառուցվածքից, կարող ենք նշել, որ երեխաներն 
ոչ միշտ են կարողանում ձեռք բերած գիտելիքներն օգտագործել ինքնուրույն աշ-
խատանքի ժամանակ: Հիմնականում երեխաներն ինքնուրույն աշխատանք են կա-
տարում գիտելիքների ամրապնդման փուլում: Դաստիարակը սկզբում բացատ-
րում, ցույց է տալիս ցուցադրվող նյութի հետ կատարվող աշխատանքի մի քանի 
եղանակներ, իսկ հետո առաջարկում է երեխաներին իրենք ընտրեն այն եղանակը, 
որը կամրապնդի գիտելիքները: Մաթեմատիկայի պարապմունքի ժամանակ 
դաստիարակը բացատրում է ամբողջի և կեսի գաղափարը` օգտագործելով տար-
բեր դիդակտիկ նյութեր: Ինքնուրույն աշխատանքի ժամանակ երեխաները կատա-
րում են այն, ինչ տեսել և լսել են: Երեխաները չեն խորանում ուսուցանվող նյութի 
էության մեջ: Պարապմունքների ժամանակ շատ հաճախ լսում ենք. «Կրկնի´ր հիմա 
դու, չե՞ս կարող, մի անգամ էլ լսիր, հիմա´ կրկնիր»: Դաստիարակը հասնում է այն 
բանին, որ երեխաները մեխանիկորեն կրկնեն, կամ ամենալավ դեպքում` հիշեն: 
Բնական է, որ նման ուսուցման դեպքում ցածրանում է երեխաների ակտիվու-
թյունը: Նրանք ամեն անգամ հանդիպում են դժվարությունների, որոնք կապված են 
արդեն իմացած գիտելիքների և նոր ձեռք բերածի միջև, զգում են անվստահություն 
իրենց ուժերի նկատմամբ, միշտ սպասում են օգնություն դաստիարակից: 

Ուսումնական գործընթացում հազվադեպ են օգտագործում պրոբլեմային 
հարցեր, իրավիճակներ: Ի միջիայլոց, շատ դաստիարակներ պրոբլեմային հար-
ցեր են համարում միայն դժվար հարցերը, որոնց երեխաներն անմիջապես չեն 
կարողանում պատասխանել: Մի կողմից դա այդպես է, իսկ մյուս կողմից հենց 
պրոբլեմային իրավիճակները, հարցերն են երեխաներին մղում հասկանալ նոր և 
հին խնդիրների միջև եղած հակասությունները, նրանց լուծումները (եթե կա): 
Դաստիարակը պետք է երեխաների ուշադրությունը գրավի այդ հակասություն-
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ների վրա: Միայն այդ դեպքում դրանք կդառնան հասանելի և հասկանալի: Օրի-
նակ` տարրական մաթեմատիկական պատկերացումների զարգացման պարապ-
մունքի ժամանակ դաստիարակը մինչև չափման միավորի հետ ծանոթացնելն 
առաջարկում է հաշվել ինչ-որ առարկաներ, այսինքն` պատասխանել, թե քանի՞ 
առարկա կա: Դաստիարակը նկատում է, որ բոլորն էլ լավ են հաշվում և ճիշտ են 
պատասխանում «քանի՞ առարկա կա» հարցին: Դրանից հետո առաջարկում է այլ 
խնդիր, նորից քանակի հետ կապված. «Ինչքա՞ն ջուր կա ծաղկամանի մեջ: Ինչ-
պե՞ս այն կարող ենք իմանալ»: Առաջանում է պրոբլեմային իրավիճակ: 

Պարապմունքների ընթացքուն ձեռք բերած գիտելիքները, որոնց տիրապե-
տում են ակտիվ երեխաները, թույլ չեն տալիս որոշել ջրի քանակը: Այստեղ ան-
հրաժեշտ է գործողության նոր եղանակ`չափել: Ստեղծված իրավիճակում դաս-
տիարակը կարող է օգնել երեխաներին ինքնուրույն գտնել այն` նրանց ուշադրու-
թյունը կենտրոնացնելով եղած միջոցների վրա, որոնք կօգնեն լուծել ճանաչողա-
կան խնդիրները: Ինչքան շատ են երեխաների մոտ ի հայտ գալիս առաջարկելու, 
կարծիք հայտնելու գաղափարները տվյալ հարցի էության մասին, այնքան լավ է 
նրանց զարգացման համար: Սակայն մանկավարժական պրակտիկայում նման 
իրավիճակները շատ քիչ են: Անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել այն փաստի 
վրա, որ ուսուցման գործընթացում ավելի շատ ուշադրություն են դարձնում գի-
տելիքների ձեռք բերման վրա, իսկ տարբեր գործողություններին տիրապետելը 
մնում է երկրորդ պլան: 

Մեր կողմից կատարված ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ տար-
բեր գործողություններ (չափել, կշռել, կառուցել, խաղալ) կատարելու միջոցով 
բարձրացնում ենք երեխաների ճանաչողական ակտիվությունը: Տարբեր եղանակ-
ներով գորոծողություններ կատարելը կապված է դիդակտիկական միջոցների 
առկայության հետ: Դրանք կարող են լինել խաղալիքներ, սխեմաներ, աղյուսակ-
ներ, նկարներ, որտեղ կա համեմատելու, հմադրելու, վերլուծելու, խոսքը զար-
գացնելու, ընդհանրացնելու հնարավորություն: 

Մանկավարժական գործունեության ընթացքում մենք եկել ենք այն համոզ-
ման, որ ճանաչողական ակտիվությունը միշտ կրում է անհատական բնույթ: Մի 
խումբ երեխաների մոտ այն բարձր է, իսկ մյուսների մոտ` ցածր: Ինչպես ցույց են 
տվել մեր կողմից կատարված ուսումնասիրությունները, բարձրացնել բոլոր երե-
խաների ճանաչողական ակտիվությունը և յուրաքանչյուրինը`առանձին, հնարա-
վոր է հետևյալ ճանապարհով. 

1. ամեն մի պարապմունքի համար ընտրված ուսումնական նյութը մատչելի 
դարձնել յուրաքնչյուր երեխայի համար, պարապմունքի ամեն մի մասի միջև 
ստեղծել կապ (սկիզբ, ընթացք, ավարտ), 
2. լավագույն պայմաններ ստեղծել ինքնուրույն աշխատանքի համար, 
3. կոլեկտիվ և անհատական աշխատանքի համաձայնեցում պարապմունք-
ներին և պարապմունքներից դուրս, 
4. պարապմունքների ծրագրային բովանդակության, մեթոդների և մեթոդա-
կան հնարների միջև ստեղծել համապատասխանություն: 
Համախմբելով ամեն մի պարապմունքի ծրագրային խնդիրները` փորձել ենք 

հասնել այն բանին, որ ուսումնական գործունեությունը միաժամանակ ազդի 
ամեն մի երեխայի մտավոր, հուզական, բարոյակամային ոլորտի վրա: Սա պար-
տադրում է կատարելագործել ամենից առաջ ուսուցման մեթոդները և միջոցները, 
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ավելացնել տարաբնույթ խնդիրներ` ինքնուրույն աշխատանքի համար: Որպեսզի 
երեխաները հասկանան պարապմունքի ամբողջական նպատակը, դաստիարակը 
հաղորդում է պարապմունքի թեման, ճանաչողական խնդիրը, պարզ բացատրե-
լով, թե ի՞նչ նոր բան են սովորելու: Դաստիարակը չի շտապում տալ պատրաստի 
գիտելիք, այլ թողնում է, որ երեխաները ինքնուրույն ստանան այն: Օրինակ` 
դաստիարակի սեղանին դրված են մի քանի խաղալիքներ և նրանց համապա-
տասխան արկղեր` տարբեր մեծության և գույների: Երեխաների խնդիրն է տե-
ղադրել խաղալիքներն իրենց համապատասխան արկղերի մեջ: Խնդիրը բարդ է: 
Նրա լուծումը պահանջում է կատարել վերլուծություն տարբեր ուղղություններով. 
համեմատել խաղալիքները և արկղերը, գտնել խաղալիքների գույներին և չափե-
րին համապատասխան արկղեր: Երեխաները պետք է հիմնավորեն, թե ինչո՞ւ այս 
խաղալիքը դրեցին այդ արկղի մեջ: 

Երեխաների ճանաչողական ակտիվությունը պետք է գտնվի պարապմունքի 
հիմնական խնդրի և գիտելիքի ու կարողության ձևավորման փուլում: Առաջին 
հերթին դաստիարակի ակտիվությունը պետք է գտնվի բարձր մակարդակի վրա: 
Նա պարտավոր է ցույց տա գործողության կատարման հնարները` համապա-
տասխան հաջորդականությամբ: Ոչ հաճախ են դաստիարակները ձգտում երե-
խայի ակտիվությունը բարձրացնել միայն «ի՞նչ է սա» ռեֆլեքսային հարցի հաշ-
վին: Նրանք օգտագործում են հանելուկային, բազմաբնույթ դիդակտիկ նյութեր: 
Մեր կողմից կատարված ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ հենց նման 
մոտեցման շնորհիվ, երբ բավարավում է երեխաների հետաքրքրասիրությունը, 
անմիջապես իջնում է երեխայի ակտիվությունը: Բոլորն էլ կարող են պատկերաց-
նել նման իրավիճակ. լսվում է դռան թակոց, բացում են դուռը և ներս են բերում 
տարբեր խաղալիքներ: Երեխաները սկզբում հաճույքով են դիտում այն, իսկ հե-
տո`մոռանում: Շատ մեծ քանակությամբ վառ, բազմաբնույթ դիդակտիկ նյութերը 
ոչ միշտ են արդարացված: Երեխաները հաճախ շեղվում են ճանաչողական 
խնդրից` հենց այդ վառ, սյուժետային դիդակտիկ նյութերի առատությունից: 

Նախապատրաստվելով ամեն մի պարապմունքի` դաստիարակը պարտա-
վոր է շատ խիստ վերաբերվել ոչ միայն բովանդակությանը, այլ նաև կահավորան-
քին: Անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել այնպիսի դիդակտիկական միջոցների 
վրա, որոնք կբարձրացնեն երեխաների ճանաչողական ակտիվությունը: Իհարկե, 
միշտ ուշադրության կենտրոնում պետք է լինեն այն երեխաները, որոնք ավելի 
դժվար են յուրացնում ուսումնասիրվող նյութը: Դաստիարակը պարապմունքից 
առաջ կարող է որոշակի տեղեկություն հաղորդել ուսումնասիրվող նյութի մասին, 
իսկ պարապմունքից առաջ` հիշեցնել: Նման աշխատանքից հետո երեխաներն 
ավելի ակտիվ կլինեն: 

Ելնելով վեր նշվածից, մենք գալիս ենք այն համոզման, որ տարրական մա-
թեմատիկական պատկերացումների զարգացման պարապմունքների ընթացքում 
իրականացնելով ճանաչողական գործունեություն` դաստիարակը ձգտում է հաս-
նել նրան, որ երեխաների հետ անհատական աշխատանքի ընթացքում ձևավորվի 
վերլուծելու, համեմատելու, համադրելու, ընդհանրացնելու կարողություն: Ան-
հրաժեշտ է ստեղծել պայմաններ երեխաների ինքնուրույնության, ստեղծագոր-
ծության և նախաձեռնության համար, որպեսզի հենց երեխաները գտնեն եղա-
նակներ` ճանաչողական խնդիրներ լուծելու համար: 
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