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Քիմիայի ուսուցումըՔիմիայի ուսուցումըՔիմիայի ուսուցումըՔիմիայի ուսուցումը    տարիքային տարբեր խմբի տարիքային տարբեր խմբի տարիքային տարբեր խմբի տարիքային տարբեր խմբի 
աշակերտներիաշակերտներիաշակերտներիաշակերտների    հետ գյուղհետ գյուղհետ գյուղհետ գյուղականականականական    քիչ քիչ քիչ քիչ թվովթվովթվովթվով    աշակերտներ աշակերտներ աշակերտներ աշակերտներ 

ունեցող դպրոցունեցող դպրոցունեցող դպրոցունեցող դպրոցներներներներումումումում    
ԱփինյանԱփինյանԱփինյանԱփինյան    ՆառաՆառաՆառաՆառա        

    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառեր.բառեր.բառեր.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 աշակերտնե-
րի համար ստեղծելով մի շարք խնդիրներ: 

Այդպիսի դասերին բնորոշ են թերի կազմակերպվածությունը, բայց հեշտ են 
լուծվում առարկայի խնդիրները: Մանկավարժների և աշակերտների փոխազդե-
ցությունը առանձնանում է արդյունավետությամբ: Թվում է՝ այդպիսի պայման-նե-
րում պետք է աշակերտներն ունենան ուսումնական բարձր առաջադիմություն, 
բայց պարզվում է, որ գյուղում սովորող աշակերտների ուսուցման դրդապատճառ-
ները, ճանաչողական հետաքրքրությունները զգալիորեն ցածր են քաղաքում սո-
վորող աշակերտների հետաքրքրություններից ու դրդապատճառներից [4, 16-18]:  

Մանկավարժների համար ստեղծվում է կազմակերպչական և մեթոդական 
խնդիր. հաշվի առնելով դասարաններում աշակերտների քանակի քչության առա-
վելությունները՝ գտնել վերը նշված խնդիրների լուծման եղանակներ: 

Աշխատանքային փորձը ցույց է տվել, որ կրթական պրոցեսի արդյունավե-
տության բարձրացման եղանակներից մեկը ուսումնական պրոցեսի մեջ պարապ-
մունքների ընթացքում աշակերտների տարբեր տարիքային խմբեր ներգրավելն է: 

Հաշվի առնելով գյուղական դպրոցի խնդիրները՝ առանձնահատկություննե-
րը սահմանվել են վերջինիս զարգացման հիմնական գաղափարներով, որոնք 
ուղենիշ են քիմիայի ուսումնական պարապմունքների կազմակերպման ժամա-
նակ. 

•  մանկավարժների, աշակերտների և ծնողների համագործակցության գա-
ղափար, 

•  շրջապատող աշխարհի հետ կապերի ընդլայնման գաղափար, 
•  տարբեր տարիքի երեխաների փոխհամագործակցության գաղափար, 
•  դպրոցի սոցիալական շրջապատի մանկավարժականացման գաղափար: 
Սրանք ենթադրում են փոխհամագարծակցություն տեղական կազմակեր-

պությունների հետ, ինչպես նաև դպրոցի ազդեցություն գյուղական հասարակու-
թյան զարգացման և հարստացման վրա: 

Ուսումնական պարապմունքների, էքսկուրսիաների, քիմիա առարկայից 
կոնֆերանսների կազմակերպման եղանակների և բովանդակության հարստաց-
մանը կարող է օժանդակել գյուղատնտեսության մասնագետների, գրադարանա-
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վարի, բուժաշխատողների ներգրավումը: Այսպես, օրինակ, հանքաքարի, նրա 
պահպանման եղանակներին ծանոթացման համար կարելի է ներգրավել տեղա-
կան մասնագետներին, գյուղատնտեսին: Այս ամենը ուսումնական պարապ-
մունքների կազմակերպման մեջ կմտցնի բազմազանություն: Դպրոցի և հասարա-
կության, 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 պայ-
մաններում 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, ուսումնասիր-
վող թեմայից և պարապմունքների ձևից, կարելի է միավորել երկու և ավելի դա-
սարաններ: 

Այսինքն՝ խոսում ենք սկզբունքորեն այլ կերպ կազմակերպված պարապ-
մունքների 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 ընդհա-
նուր, մյուս կողմից՝ յուրաքանչյուրի համար առանձին, անհատական: Տարիքային 
տարբեր խմբերի ուսումնադաստիարակչական պոտենցիալը, նրա սոցիալ-ման-
կավարժական գործառույթների իրականացումը կախված է տարբեր տարիքային 
խմբերում պարապմունքների՝ մանկավարժական տեսանկյունից նպատակասլաց 
կազմակերպված լինելուց: Անհրաժեշտ է ղեկավարվել ոչ միայն ընդհանուր դի-
դակտիկ, այլև տարբեր տարիքային խմբերում պարապմունքների կառուցման 
սկզբունքներով: 

1. Տարբեր տարիքի աշակերտների ուսուցման մեթոդների, բոՏարբեր տարիքի աշակերտների ուսուցման մեթոդների, բոՏարբեր տարիքի աշակերտների ուսուցման մեթոդների, բոՏարբեր տարիքի աշակերտների ուսուցման մեթոդների, բովանվանվանվանդադադադակուկուկուկու----
թյան, խնդիրների ինտեգրման և տարբերակման սկզբունքներըթյան, խնդիրների ինտեգրման և տարբերակման սկզբունքներըթյան, խնդիրների ինտեգրման և տարբերակման սկզբունքներըթյան, խնդիրների ինտեգրման և տարբերակման սկզբունքները իրագործելով՝ 
մանկավարժը իրականացնում է հետևյալ գործողությունները: 

•  Ընտրում է բոլոր դասարանների համար ընդհանուր խնդիրները, որ դառ-
նում են տարբեր տարիքի երեխաների միավորման հիմք, ապա տարիքա-
յին 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 աշ-
խատանքի եղանակներ, որոնք համապատասխանում են ուսումնասիրվող 
թեմայի ընդհանուր բովանդակությանը: 
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•  Հաշվի առնելով խնդիրները` մի կողմից՝ ուսումնասիրվող նյութից առանձ-
նացնում է այն հարցերը, որոնք փոքրերին հասանելի չեն, բայց պետք է ըն-
կալվեն ավագների կողմից, մյուս կողմից՝ փոքրերի ուսուցման և ամրա-
պնդման համար անհրաժեշտ այն հարցերը, որոնք անհետաքրքիր են 
ավագների համար: 

•  Հաշվի առնելով ուսումնական նյութի բովանդակությունը՝ յուրաքանչյուր 
դասարանի համար ընտրում է պարապմունքների խմբակային և անհա-
տական ձևերը: 

Պայմանավորված ուսումնասիրվող նյութի բովանդակությամբ, որը կախված 
է աշակերտների տարիքային խմբերից, տարբեր դասարանների աշակերտների 
ուսումնական գործունեությունը կարելի է կազմակերպել առանձին կամ համա-
տեղ` ավագ աշակերտների ղեկավարությամբ: Վերջին մոտեցումը նպատակա-
հարմար է այն դեպքում, երբ ավագ աշակերտները կրկնում, ամրապնդում և 
ակտուալացնում են այն թեման, որն անհրաժեշտ է նոր գիտելիքների և գործու-
նեության եղանակների ըմբռնման համար: Տվյալ սկզբունքը քիմիայի պարապ-
մունքներին հնարավոր է իրականացնել ուսումնական ծրագրի բովանդակության 
շնորհիվ, որի ընթացքում տեղի է ունենում քիմիական հասկացությունների հա-
ջորդական զարգացում, հիմնական գաղափարների, տեսության, գիտական գոր-
ծոնների ընկալում. օրինակ՝ 7-րդ դասարանում ատոմի կառուցվածքի վերաբեր-
յալ հասկացությունները, ատոմի մեջ էլէկտրոնների վիճակը: Քիմիական կապերը 
խորանում են 8-9-րդ դասարաններում, գիտելիքների ընդյալնումը տեղի է ունե-
նում 10-րդ դասարանում, հետևաբար այս թեմաների վերաբերյալ 7- 10-րդ դասա-
րանների 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 կենսաբա-
նության 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, 119-
125]:  

2.2.2.2. ԱշակերտնեԱշակերտնեԱշակերտնեԱշակերտների ուսումնական գործունեության մանկավարժական րի ուսումնական գործունեության մանկավարժական րի ուսումնական գործունեության մանկավարժական րի ուսումնական գործունեության մանկավարժական 
սկզբունքի սկզբունքի սկզբունքի սկզբունքի համաձայն՝ ավագ աշակերտներին վերագրվում են մի շարք գործա-
ռույթներ՝ կրտսեր ընկերների նկատմամբ հսկողություն, նրանց նոր նյութի բա-
ցատրում, ուսումնական դժվարությունների հաղթահարման գործում օգնություն 
և այլն: Այս դեպքում աշակերտները ձեռք են բերում մանկավարժական գործու-
նեության 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, հան-
դես 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 դասարանցի-
ներին՝ որպես ուսումնական պարապմունքի կազմակերպիչների, այն է՝ 

● խմբերի ղեկավարների հետ անցկացնի խորհրդատվություն, 
● ցույց տա տարբեր տարիքային խմբերում պարապմունքների կազմակերպ-
ման 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 առաջադրանք-
ների լուծումը, պարապմունքի ընթացքում դերերի բաշխումը, խմբի և յու-
րաքանչյուր աշակերտի աշխատանքների արդյունքների գնահատման 
մեթոդիկան, 

● մի կողմից՝ բարձրացնի խորհրդատուի հեղինակությունը, մյուս կողմից՝ 
խթանի նրանց պատասխանատվությունը և հետաքրքրվածությունը: 
 

Քիմիայի ուսուցման մեթոդական մոտեցումները Քիմիայի ուսուցման մեթոդական մոտեցումները Քիմիայի ուսուցման մեթոդական մոտեցումները Քիմիայի ուսուցման մեթոդական մոտեցումները     
տարբեր տարիքային խմբերումտարբեր տարիքային խմբերումտարբեր տարիքային խմբերումտարբեր 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 հա-
մար: 

4. Տարբեր տարիքային խմբերում իրականացվող պարապմունքների նպա-
տակը զարգացնող խնդիրներն են, այն է՝ գործունեության ինտելեկտուալ և գործ-
նական ոլորտների, հաղորդակցման ունակությունների, նոր իրավիճակներում 
արագ կողմնորոշվելու հատկանիշի զարգացումը և այլն: 

5. Դրված խնդիրներին համապատասխան՝ տարբեր դասարանների ուսում-
նական ծրագրերից ընտրվում է թեման, որոշվում է նրա ընկալման մակարդակը: 
Թեման պետք է լինի գիտական և միաժամանակ հասանելի լինի բոլոր աշակերտ-
ներին: 

6. Դրված խնդիրների լուծմանը, դասի նպատակին հասնելը իրականաց-
վում է դասի ընթացքում աշակերտի անձի լավագույնս դրսևորման համար պայ-
մաններ ստեղծելու, համապատասխան մեթոդների ընտրության և ուսումնադաս-
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տիարակչական գործընթացի ճիշտ կազմակերպման միջոցով: Օրինակ՝ «Հիմքեր» 
թեմայի վերաբերյալ պարապմունքները 8-րդ դասարանի աշակերտների համար 
կլինի նոր նյութի ուսումնասիրման պարապմունք, իսկ 9-րդ դասարանի աշա-
կերտների համար՝ գիտելիքների ընդհանրացման և ամրապնդման պարապ-
մունք: 

Գոյություն ունեն ուսուցման կազմակերպման մի քանի ձևեր՝ փոքր կազմով 
տարբեր տարիքային խմբեր, տարբեր տարիքային զույգեր, ֆրոնտալ, անհատա-
կան: 

Համակցված են կոչվում այն պարապմունքները, որոնց ընթացքում խելա-
մտորեն միավորվում են գիտելիքների ուսումնասիրման, նախնական ամրա-
պնդման և հետագա համակարգման, ինչպես նաև ընդհանրացման աշխատանք-
ները: Դրանց բազմաթիվ համադրություններով որոշվում են համակցված պա-
րապմունքների տարատեսակները: Խաղային պարապմունքների կիրառումը 
(օրինակ՝ «Սև արկղ», «Քիմիական էստաֆետ», պատմվածք-խնդիր և այլն) պա-
րապմունքը դարձնում է ավելի հետաքրքիր, օժանդակում է աշակերտների ճա-
նաչողական գործունեության ակտիվացմանը: 

Բեմականացման էլէմենտներով պարապմունքները աշակերտների կողմից 
ընկալվում են մեծ հետաքրքրասիրությամբ: Այսպես՝ 8, 9-րդ դասարանների պա-
րապմունքին «Թթվային օքսիդներ: Ոչ մետաղներ» թեմայի վերաբերյալ 8-րդ դա-
սարանի 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 տա-
րիքի աշակերտների փոխազդեցության համար արդյունավետ է համարվում կո-
լեկտիվ ճանաչողական գործունեությունը, որի դեպքում յուրաքանչյուր աշակեր-
տի դրսևորման և զարգացման համար ստեղծվում են անհրաժեշտ պայմաններ:  
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РЕЗЮМЕ 

ККККлючевые словалючевые словалючевые словалючевые слова:::: внеклассная работа, учебная программа, познавательная 
деятельность, лабораторная работа, практическая работа, контрольная работа 

 В статье представлены особенности учебно-воспитательных процессов, кото-
рые проводятся в сельских малочисленных двухкомплектных классах. Представле-
ны 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 объяс-
нить темы как учитель. 
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SUMMARY 

KeyKeyKeyKey    wordswordswordswords:::: 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. 

 
 
 
 
 
 
 
    
    

  


