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Քիմիայի դերն աշակերտների էկոլոգիական Քիմիայի դերն աշակերտների էկոլոգիական Քիմիայի դերն աշակերտների էկոլոգիական Քիմիայի դերն աշակերտների էկոլոգիական գիտակցությանգիտակցությանգիտակցությանգիտակցության    
զարգացման գործընթացումզարգացման գործընթացումզարգացման գործընթացումզարգացման գործընթացում    

Աղաջանյան Նաիրա Աղաջանյան Նաիրա Աղաջանյան Նաիրա Աղաջանյան Նաիրա     
    

Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. էկոլոգիա, քիմիա, դաստիարակություն, գործնական 
կարողություններ, հմտություններ, էկոլոգիական տրամաբանություն, բնության 
պահպանություն 

Ըստ Վ. Ի. Վերնադսկու «Կենսոլորտը մի անգամ չէ, որ անցնում է նոր էվո-
լյուցիոն իրավիճակի. դա մենք վերապրում ենք և հիմա, վերջին 10-20 հազար տա-
րիների ընթացքում, երբ մարդը, մշակելով սոցիալական միջավայրում գիտական 
միտք, ստեղծում է կենսոլորտում նոր երկրաբանական ուժ» [6]: 

Արդի ժանանակում հրատապ հարցերի թվին է դասվում շրջակա միջավայ-
րի 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՝ բնու-
թյան մեջ առաջացնելով հավասարակշության խախտում: Իսկ բնության մեջ հա-
վասարակշությունը կարող է խաթարվել երկու դեպքում. 

 1. երբ մարդը բնությունից կորզում և օգտագործում է ոչ այնքան, որքան կա-
րելի է, և ոչ այնտեղ, որտեղ կարելի է, 

 2. երբ մարդը բնություն է վերադարձնում արտադրություն այնքան թափոն-
ներ և այնքան քանակով, որ բնությունը չի հասցնում «մարսել», այսինքն՝ չի կարո-
ղանում 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 հիմնակա-
նում 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 հան-
դիպում են ծանր մետաղներ: Դրանցից հնարավոր չէ և նույնիսկ ցանկալի չէ ամ-
բողջությամբ ազատվել: Ամպրոպների ժամանակ առաջացած ազոտի օքսիդները 
փոխարկվում են նիտրատների, որոնք սնունդ են բույսերի համար, իսկ ծանր մե-
տաղները փոքր չափաքանակներով անհրաժեշտ են բույսերի և կենդանիների 
բնական կենսագործունեության համար: 

 Ասվածից երևում է, որ շրջակա միջավայրն աղտոտող նյութի ազդեցությու-
նը 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, կա-
րողանում 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 օրինաչա-
փությունների վրա անտրոպոգեն գործոնի ազդեցության առանձնահատ-
կությունները 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, ինչ-
պես նաև կանխարգելել տեխնոլոգիական և բնապահպանական աղետնե-
րը [3, 48]: 

 Քիմիայի դասաժամերին էկոլոգիական դաստիարակությունը ճիշտ և նպա-
տակային 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 էլեկտրո-
լիտների օգտագործում, բուֆերային համակարգեր և նրանց դերը ջրերի ինքնա-
մաքրման գործում: Թունավորում առաջացնող իոններ:  

5. «Ածխածնի ենթախումբ: Ածխածնի օքսիդներ»: Նյութերի շրջապտույտի 
ժամանակ օքսիդավերականգնման ռեակցիաներ, նրանց վերամշակման եղա-
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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 մթնո-
լորտը: Որպես ուժեղ օքսիդիչ և թունավոր նյութ: 

7. «Ազոտի ենթախումբ: Ամոնիակ»: Մտնում է բնությունը աղտոտող նյութե-
րի մեջ: 

Բնության աղտոտիչներ, թթվային անձրևներ: 
8. «Մետաղներ»: Բնության մեջ մետաղների իոնների երկակի դերը՝ կոն-

ցենտրացիայից կախված: Կոռոզիա: 
9. «I-III խումբ: Կալցիում և մագնեզիում: Ալյումին: Երկաթ»: Շրջակա միջա-

վայրի աղտոտման հետևանքով կալցիումի փոխարինումը ստրոնցիումով, ազդե-
ցությունը 

մարդու և կենդանիների օրգանիզմում: 
10. «Սահմանային ածխաջրածիններ»: Մթնոլորտում մեթանի երկակի ազդե-

ցությունը: Ֆրեոնները՝ որպես օզոնային շերտի քայքայողներ: 
11. «Չհագեցած ածխաջրածիններ»: Շրջակա միջավայրի աղտոտումը պո-

լիացետիլենի և պոլիպրոպիլենի օրինակով: 
12. «Արոմատիկ ածխաջրածիններ»: Թունաքիմիկատների ազդեցությունը 

մարդու ժառանգականության վրա: Պայքար մշակաբույսերի և մոլախոտերի դեմ 
կենսաբանական մեթոդներով: 

13. «Բնական ածխաջրածիններ»: Կենսոլորտի աղտոտումը բնական գազե-
րով, նավթով, նավթից ստացված արգասիքներով: Ջերմոցային էֆեկտ, խնդիրնե-
րի 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 թա-
փոնները՝ որպես աղտոտիչ նյութեր: 

Ժողովրդական տնտեսությունում էլեկտրոլիտների օգտագործում, բուֆերա-
յին համակարգեր և նրանց դերը ջրերի ինքնամաքրման գործում: 

Սովորողների էկոլոգիական մշակույթի ձևավորման համար, ուսումնական 
գործընթացից բացի, կարևոր դեր են խաղում նաև արտադասարանային և արտա-
դպրոցական ուսումնադաստիարակչական աշխատանքները: 

 Մի շարք գիտնականներ (Ի.Դ.Զվերև, Ա.Ն.Զախլեբնի, Ի.Տ.Սուբավեցինա և 
ուրիշներ) մշակել են դպրոցականների էկոլոգիական կրթության սկզբունքներ: 
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Այդ սկզբունքների թվին են պատկանում ուսուցման ընթացքում միջառարկայա-
կան կապերի օգտագործումը, շրջակա միջավայրի հետազոտությունը և էկոլո-
գիական խնդիրների հետ կապ ունեցող երևույթների հայտնագործումը [1, 386]: 

Ուսուցիչը քիմիայի դասերին փորձում է աշակերտների մեջ զարգացնել կա-
րողություններ, հմտություններ, որպեսզի վերջիններս կարողանան վերլուծել և 
գնահատել այն գործընթացը, որն իրականացվում է շրջակա միջավայրի պահ-
պանության գործում, և կիրառել ձեռք բերած գիտելիքները բնապահպանական 
խնդիրների պատճառները բացատրելու, ինչպես նաև նրանց համար համապա-
տասխան լուծումներ գտնելու [5]: 

Էկոլոգիական դաստիարակությունը սկսվում է «քիմիա» առարկայի առաջին 
դասերից, երբ ուսումնասիրում են «Անվտանգության կանոնները քիմիայի լաբո-
րատորիայում» թեման: Աշակերտները պետք է ընկալեն, որ քիմիայի լաբորատո-
րիան մի փոքրիկ «գործարան» է, որտեղ աշխատում են և ստանում նոր նյութեր: 
Պետք է սովորողների ուշադրությունը կենտրոնացնել նրա վրա, որ յուրաքանչ-
յուր գործնական աշխատանքից, ցուցադրվող կամ լաբորատոր փորձերից հետո 
ստացված նյութերը պետք է ոչնչացնել, չեզոքացնել կամ անհրաժեշտության դեպ-
քում պիտակավորել և պահել հետագայում օգտագործելու նպատակով: Հասկա-
նում են, որ նյութերի անցումը շրջակա միջավայր կատարվում է՝ անվտանգու-
թյան կանոններից ելնելով: Այդպիսի մոտեցումը յուրաքանչյուր աշխատանքի 
հանդեպ սովորողների մեջ ձևավորում է «Էկոլոգիապես մաքուր» ռեֆլեքս: 

Էկոլոգիական դաստիարակությունը զարգացնելու համար կարելի է առա-
ջադրել էկոլոգիական բնույթի խնդիրներ: Օրինակ՝ «Թթվածին» թեմայի ուսումնա-
սիրման ժամանակ [2, 19]. 

ԽնդիրԽնդիրԽնդիրԽնդիր    1111    
Ի՞նչ քանակությամբ մոլեկուլ է պարունակվում մեկ գրամ ջրում և մեկ գրամ 

թթվածնում: Ի՞նչ դեր ունեն այդ նյութերը երկրի կենսոլորտում: 
ԽնդիրԽնդիրԽնդիրԽնդիր    2222    
 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՝Լուծում՝Լուծում՝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 արտադրու-

թյունը: 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 ազդե-

ցությունը: 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 հե-
տազոտական 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 կենսա-
քիմիական պրոցեսներին, նպաստում և կարգավորում են նյութափոխանակու-
թյունը, ունեն դրական ազդեցություն աճի և վերարտադրության վրա, մասնակ-
ցում են բջջում իոնային կոնցենտրացիայի ստեղծմանը, ապահովում են կենսա-
կան պրոցեսները: 

Կիմանան կոռոզիայի երևույթի մասին՝ որպես շրջակա միջավայրի աղտո-
տիչի, 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 բու-

սական 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 ռո-
դանիդով և արյան կարմիր աղով). 

● առաջին բաժակում իջեցնել մեկ երկաթե մեխ, երկրորդում՝ երկաթե մեխ՝ 
փաթաթված պղնձե լարով, երրորդում՝ երկաթե մեխ՝ փաթաթված կապա-
րով, չորրորդում՝ երկաթե մեխ՝ փաթաթված կապարային միացություննե-
րով. 

● մեկ օր հետո վեց օր շարունակ վերցնել ջրի նմուշ և լրացնել ստորև բեր-
ված աղյուսակը: 
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ՕՕՕՕրրրրը,ը,ը,ը,    
բաժակբաժակբաժակբաժակ    №___,№___,№___,№___,    

ամիսամիսամիսամիս, , , , ամսաթիվամսաթիվամսաթիվամսաթիվ    
ԳույնըԳույնըԳույնըԳույնը    ՀոտըՀոտըՀոտըՀոտը    PHPHPHPH    

ԵԵԵԵրկաթիրկաթիրկաթիրկաթի    իոններիիոններիիոններիիոնների    
առկայությունըառկայությունըառկայությունըառկայությունը    

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 դասե-
րի ժամանակ: Օրինակ՝ քիմիայից «Թթվածին, օքսիդներ, այրում» թեման սերտո-
րեն կապված է էկոլոգիայի՝ «Անթրոպոգեն աղդեցությունը մթնոլորտի վրա», 
«Մթնոլորտ» թեմաների հետ:  

 Աշակերտներին կարելի է հանձնարարել ռեֆերատներ, փոքրիկ շարադրու-
թյուններ հետևյալ թեմաներով՝ «Թափոնների երկրորդային օգտագործում», «Ի՞նչ 
ջուր եմ խմում», «Ի՞նչ օդ եմ շնչում», կամ սովորողներն իրենք կարող են առաջա-
դրել էկոլոգիական բնույթի թեմաներ: 

Վերը նշված աշխատանքների շնորհիվ աշակերտների մեջ դաստիարակ-
վում է քաղաքացիական դիրքորոշում, պատասխանատվություն մարդկության և 
բնական միջավայրի նկատմամբ: 
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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 практи-
ческими 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. 
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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. 

  


