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ՀՏԴ 373.3 

ԿրտսերԿրտսերԿրտսերԿրտսեր    դպրոցականներիդպրոցականներիդպրոցականներիդպրոցականների    բարոյաբնապահպանականբարոյաբնապահպանականբարոյաբնապահպանականբարոյաբնապահպանական    
դաստիարակությունըդաստիարակությունըդաստիարակությունըդաստիարակությունը    ուսումնականուսումնականուսումնականուսումնական    գործընթացումգործընթացումգործընթացումգործընթացում    

ԵղիազարյանԵղիազարյանԵղիազարյանԵղիազարյան    ՀաՀաՀաՀայարփիյարփիյարփիյարփի        

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... բարոյական գիտակցություն, բնապահպա-
նական վարքագիծ, գոյապահպան գիտակցություն, բնապահպանական 
մշակույթ 

ՀոդվածիՀոդվածիՀոդվածիՀոդվածի    նորույթընորույթընորույթընորույթը:::: Մարդու կեցության միջավայրի` հենց մարդու 
կողմից ստեղծած բնապահպանական աղետի, մարդու գոյությանը սպառ-
նացող գլոբալ տաքացման, բնական ռեսուրսների սպառման վտանգի, 
շրջակա միջավայրի աղտոտման, դրա հետևանքների և մարդկային 
առողջության խնդիրների էլ ավելի առարկայական դառնալն է պահան-
ջում բարձրացնել մարդկության, նրա վաղ տարիքի` կրտսեր դպրոցա-
կանների բնապահպանական գիտակցությունը։  

Կրտսեր դպրոցականների բարոյաբնապահպանական դաստիարա-
կությունը մշտապես գտնվում է ուշադրության կենտրոնում։ Այս խնդիրը 
հատկապես արդիական է որոշ ահազանգերի արձանագրման արդյուն-
քում։ Այդպիսի մի ազդակ եղավ վերջին տարիներին մարդկային միլիո-
նավոր կյանքեր խլած համավարակի՝ աշխարհով մեկ տարածումը: 

«Մարդը և աշխարհը» կրթական ոլորտում բնապահպանության գոր-
ծառույթի իրականացումը կապված է կրտսեր դպրոցականների կողմից 
բնապահպանական մշակույթի տարրերի յուրացման, առողջության և 
առողջ ապրելակերպի գիտակցման, շրջակա բնության վիճակից կյանքի 
կախվածության հետ, այսինքն՝ կրտսեր դպրոցականների բնապահպա-
նական կրթությունը նպատակ ունի դաստիարակել շրջակա աշխարհը 
հասկանալու և սիրելու, դրան խնամքով վերաբերվելու ունակություն։ 

ՀետազոտությանՀետազոտությանՀետազոտությանՀետազոտության    արդիականությունըարդիականությունըարդիականությունըարդիականությունը։։։։    Պատմական բոլոր ժամա-
նակներում հասարակության մեջ եղել են բարոյական նորմեր և կանոն-
ներ, որոնք որոշում են մարդկանց վարքը։ Այդ առումով ավելի է կարևոր-
վում մարդու միջավայրի պահպանումն ու զարգացումը։ Որոշ երկրնե-
րում բնապահպանական կրթության ու դաստիարակության հայեցակար-
գում ռազմավարական խնդիր է ճանաչվում անհատի բնապահպանական 
մշակույթի ձևավորումը` որպես բնության հետ մարդու փոխգործակցու-
թյան կարգավորման ձև։ Ուստի կրտսեր դպրոցականների բնապահպա-
նական գիտակցության ձևավորմանն ուղղված կրթական աշխատանքի 
կատարելագործումն առաջնային է տարրական դպրոցի համար։  
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Վերջին տարիներին գիտության նվիրյալների և ուսուցիչների ուշադ-
րությունը բնապահպանական կրթության հիմնախնդիրների նկատմամբ 
մեծացել է։ Բնապահպանական կրթության միջոցների, ձևերի և 
մեթոդների բնութագրեր են տրվել հոգեբանների և մանկավարժների աշ-
խատանքներում, սակայն բարոյական դաստիարակության իրականա-
ցումը դպրոցական պրակտիկայում բավականաչափ զարգացած չէ։  

Հոդվածի նպատակն է`  
ա) բացահայտել «բարոյական և բնապահպանական դաստիարա-

կություն» հասկացության էությունը. 
բ) որոշել կրտսեր դպրոցականների բարոյական և բնապահպանա-

կան դաստիարակության իրականացման արդյունավետ միջոց-
ները, մեթոդները և մեթոդիկաները։  

Մարդկության նոր հարաբերությունների դարաշրջանը պահանջում 
է ոչ միայն նրա վարքագծի, այլև արժեքային կողմնորոշումների փոփո-
խություն։ 

Կրտսեր դպրոցականների տարիքը անհատի բարոյաբնապահպա-
նական հիմքերի ձևավորման փուլն է, որի դրսևորումներն ունեն իրենց 
առանձնահատկությունները։ Դրանք արժեքավոր են անհատի բնապահ-
պանական դաստիարակության գործում։ Այս փուլում տեղի է ունենում 
որակական թռիչք, որը որոշում է ապագայում անձի բնապահպանական 
դաստիարակության զարգացման գործընթացը և, ամենակարևորը, 
գիտակցական ճիշտ վերաբերմունքի ձևավորումը։  

Այս առումով կարևոր են դպրոցի առջև ճիշտ դրված խնդիրները. 
1. Բնապահպանական մշակույթի ձևավորում: 
2. Բնության հետ մարդու հարաբերությունների ներդաշնակության 

մշակույթի ձևավորում: 
3. Մարդակենտրոն գործոններից (թափոններ, աղտոտում, չարաշա-

հում, անտառահատում, չգիտակցված միջամտություն և այլն) 
բնության պաշտպանության մշակույթի ձևավորում։  

4. Բարոյաբնապահպանական կրթություն (աշակերտի համակող-
մանի զարգացում, խելամիտ սպառում): 

Բնապահպանական կրթության համակարգը մարդու մշակույթի ան-
բաժանելի մասն է, ուստի անձի ողջ կյանքում պետք է տեղի ունենա 
կյանքի մշակույթի ձևավորման և զարգացման գործընթաց` հավասարա-
կշռության և սիմբիոզի ամբողջական պահանջների հասնելու համար [3]:  

Դպրոցականների բնապահպանական մշակույթի ձևավորման նպա-
տակը բնության հանդեպ պատասխանատու վերաբերմունք դաստիարա-
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կելն է։ Դրան կարելի է հասնել դպրոցի նպատակաուղղված, համակարգ-
ված աշխատանքի շնորհիվ, շրջակա միջավայրի արժեքային կողմնորո-
շումների, դրանց ուսումնասիրության և պաշտպանության հմտություն-
ների ու կարողությունների ձևավորմամբ։ Բարոյական կրթությունը 
անհատի համակողմանի զարգացման հաղորդիչ գործոն է։ Մարդու 
բարոյական և հոգևոր արժեքները նրա կարևոր ձեռքբերումն են, ուստի 
մարդուն գնահատում են ըստ բարոյական արժեքների ձևավորման 
աստիճանի։  

Ըստ Ի. Ֆ. Խառլամովի`բարոյական դաստիրակությունը գործընթաց 
է, որն ուղղված է երեխայի անհատականության ամբողջական ձևավոր-
մանն ու զարգացմանը, երբ բարոյական դաստիարակությունը միավո-
րում է հայրենասիրական, բնապահպանական, գեղագիտական դաս-
տիարակությունը [5, 519]։  

Բարոյաբնապահպանական կրթությունը՝ որպես աշխարհը հասկա-
նալու միջոց, ավելի ու ավելի կարևոր է դառնում շրջակա իրականության 
զարգացման ու փոխակերպման գործում, սրանով իսկ դպրոցականների 
բարոյաբնապահպանական դաստիարակությունը դպրոցի աշխատան-
քում առաջնահերթություն ունի։  

Բնության պատմության դասերին երեխաները պատկերացում են 
կազմում բնության փոփոխությունների մասին, որոնք տեղի են ունենում 
մարդու ազդեցությամբ, համոզվում են բնությունը պաշտպանելու ան-
հրաժեշտության մեջ, ներգրավվում են իրագործելի բնապահպանական 
գործունեության մեջ։ Երեխաները ստանում են հատուկ գիտելիքներ մեզ 
շրջապատող բույսերի և կենդանիների մասին։ Մատչելի մակարդակով 
բացահայտվում են հասարակության ու բնության միջև առկա հակասու-
թյունները, ինչպես նաև դրանց լուծման ուղիները [3, 447]: 

Առաջին իսկ դասերից մարդը, բնությունը և հասարակությունը 
դիտարկվում են իրենց անբաժանելի, օրգանական միասնության մեջ: Սա 
հնարավորություն է տալիս դեռևս դպրոցական վաղ փուլերում երեխա-
ների մոտ ձևավորել շրջապատող աշխարհի, դրանում մարդու տեղի 
մասին ամբողջական բարոյահոգեբանական ըմբռնում: 

Բարոյական գիտակցությունը արտահայտվում է բարոյական հաս-
կացությունների ու համոզմունքների ձևով: Կարևորագույն բարոյական 
հասկացություններ են բարիքը, պարտքը, արդարությունը, խիղճը, 
պատիվը, երջանկությունը: Բարոյական հասկացության բովանդակու-
թյունը կապված է գնահատականի և արարքի, նրա դրդապատճառի հետ: 
Թեև բարոյականի հասկացության բովանդակությունը բացարձակ չէ, ժա-
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մանակ առ ժամանակ այն փոփոխելի է: Մարդու վարքը պայմանավոր-
ված է բարոյական նորմերով ու սկզբունքներով, որոնք կարգավորում են 
հասարակության մեջ մարդկանց հարաբերությունները:  

Բարոյական դաստիարակության տրամաբանական գործընթացի 
կարևոր խնդիրներից են սովորողների կողմից գիտելիքների տիրապե-
տումը և վարքի կանոնների ձևավորումը: Բնապահպանական դաստիա-
րակությունը բնապահապանական գիտակցության և վարքի միասնու-
թյունն է բնության հետ: Այսինքն՝ բնապահպանական դաստիարակու-
թյունը բարոյական դաստիարակության բաղադրամասն է:  

Կրտսեր դպրոցականների շրջանում բնապահպանական հասկացու-
թյունների ձևավորումն իրականացվում է առաջադրանքների օգնու-
թյամբ, որոնց նպատակահարմար է բնապահպանական կողմնորոշում 
տալ: Առաջադրանքները պետք է բացահայտեն ոչ միայն օրգանիզմների 
կապերը շրջակա միջավայրի հետ, այլև մարդու: Արդյունքում սովորող-
ներն ավելի հաճախ ինքնուրույն որոնում կիրականացնեն, կտիրապե-
տեն գործնական հմտությունների: Եթե երեխան հասկանա, որ իր բարե-
կեցությունը, վաղվա օրը, հարազատների երջանկությունը կախված են 
օդի ու ջրի մաքրությունից, առվակի ու սոճու կոնկրետ օգնությունից, նա 
կհամալրի բնության պաշտպանների շարքերը՝ որպես բնության ընկեր: 

Բնապահպանական հիմնախնդրի ձևավորման փուլում հատուկ դեր 
ունեն մեթոդները, որոնք խթանում են սովորողների ինքնուրույն գործու-
նեությունը: Հանձնարարականներն ու խնդիրներն ուղղված են հասարա-
կության և բնության փոխգործակցության հակասության բացահայտ-
մանը, խնդիրների ձևավորմանը և նոր գաղափարների ծագմանը՝ լուծելու 
ուսումնասիրվող առարկայի խնդիրը: Խթանվում են ուսումնական գոր-
ծունեության քննարկումները` հնարավորություն տալով բացահայտելու 
սովորողների վերաբերմունքը առաջացած խնդիրների, հնարավորու-
թյունների որոնման կապակցությամբ:  

Հնարների տեսական հիմնավորման փուլում հասարակության և 
բնության ներդաշնակ փոխներգործման կապերի առթիվ ուսուցիչը 
դիմում է պատմությանը, ինչը թույլ է տալիս ներկայացնել բնության 
պահպանման գիտական հիմունքներ: ճանաչողական գործունեությունը 
խթանում է բնապահպանական իրավիճակների ձևավորման բարոյական 
ընտրություն, որոնք ձևավորում են արժեքավոր կողմնորոշումներ, զար-
գացնում են դպրոցականների հետաքրքրությունները և պահանջները: 
Ակտիվանում է զգացմունքները և պահանջմունքները գեղագիտորեն ար-
տահայտելու պահանջը (նկար, պատմվածք և այլն):  
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Վերջին տարիներին հաճախ են հակադրում ավանդական և ինտե-
րակտիվ մեթոդները: Այս հակադրությունը կատարվում է այն համա-
տեքստում, որ ինտերակտիվ և աշակերտակենտրոն մոտեցումները 
բացարձակապես արդյունավետ են, իսկ ավանդական և ուսուցչակենտ-
րոն մոտեցումները՝ անարդյունավետ: Այս մոտեցումը գիտականորեն 
հիմնավորված չէ: Ինտերակտիվ մեթոդներն անհրաժեշտ են աշակերտ-
ներին մոտիվացնելու, ուսուցումը հետաքրքիր ու մասնակցային դարձ-
նելու համար: Բայց այդ ամենը չի բացառում նաև ավանդական մոտե-
ցումները: Հարց ու պատասխանը, նյութը վերհիշելը, ամփոփելը, վար-
ժանքները, ուսուցչի բացատրական և լրացուցիչ տեղեկատվությունը 
այսօր էլ կարևոր են ուսուցման համար: Բացի այդ՝ ինտերակտիվ ուսու-
ցումն իր թերություններն ունի: Թվում է, թե երեխաներն ակտիվ են, բայց 
վերջում պարզվում է, որ մնացորդային գիտելիքների մակարդակը ցածր 
է: Սա նշանակում է, որ նոր մոտեցումներում չպետք է լինի մեթոդների և 
հնարների հակադրում: Ուսուցման մեթոդներն ու հնարները պետք է 
ընկալել որպես գործիքներ, որոնց կիրառման մասին որոշումը կայաց-
նում է ուսուցիչը [1, 74]: 

Ուսուցման ժամանակակից և ավանդական մեթոդներից կիրառել 
կարելի է նրանք, որոնք թելադրում են ուսումնասիրության առարկան: 
Այդ մեթոդները պահանջում են ստեղծագործական մտածողության զար-
գացում՝ մարդու գործունեության հնարավոր հետևանքները կանխատե-
սելու կարողություն, որի համար ներգրավված են ինտելեկտուալ հմտու-
թյունների ձևավորումը ապահովող մեթոդիկաներ: 

Ուսուցիչների մեծամասնությունը նախապատվությունը տալիս է Ն. 
Ա. Ֆրոլովայի և Լ. Ս. Կվարցովայի մեթոդներին և մեթոդական հնարնե-
րին [4]: 

Դրանք են. 
▪ սովորողներին մղել շրջակա միջավայրի վերաբերյալ գիտելիքների 
անընդհատ համալրմանը, որի համար պահանջվում են դերային 
խաղեր, զրույցներ, վիկտորինաներ, 

▪ ստեղծագործական մտածողության զարգացում (լաբորատոր 
աշխատանք, դիտումներ), 

▪ սովորողների ներգրավում պրակտիկ գործունեության մեջ (զրույց-
ներ, տեսաֆիլմեր և այլն): 

Այսպիսով՝ ճիշտ կիրառելով դաստիարակության տարբեր մեթոդ-
ներ՝ ուսուցիչը կարող է ձևավորել բնապահպանորեն գրագետ և բարոյա-
պես դաստիարակված անձնավորություն: 



– 475 – 
 

Բնության նկատմամբ պատասխանատու վերաբերմունքը կարևոր 
բնութագիր է մարդու համար: Դա նշանակում է հասկանալ բնության 
օրենքները, որոնք որոշում են մարդու կյանքը. այն արտահայտվում է 
բնօգտագործման օրինական ու բարոյական սկզբունքների պահպան-
մամբ: 

ՀետազոտությանՀետազոտությանՀետազոտությանՀետազոտության    արդյունքներիարդյունքներիարդյունքներիարդյունքների    վերլուծությունըվերլուծությունըվերլուծությունըվերլուծությունը    
Հետազոտության օբյեկտը – բնապահպանական գիտելիքների ձևա-

վորման ընթացքը կրտսեր դպրոցականների մոտ: 
Հետազոտության առարկան – մանկավարժական պայմանների ձևա-

վորումը կրտսեր դպրոցականների մոտ շրջակա միջավայրի ուսուցմանն 
առընթեր: 

Հետազոտության խնդիրները. 
1. Հոգեբանամանկավարժական գրականության վերլուծության 

հիման վրա բացահայտել բնապահպանական գիտելիքները: 
2. Դիտարկել կրտսեր դպրոցականների բնապահպանական գիտե-

լիքների ձևավորման խնդիրը: 
3. Ուսումնասիրել կրտսեր դպրոցականների բնապահպանական 

գիտելիքների ձևավորման հնարավորությունները «Ես և շրջակա 
աշխարհը» առարկայի ուսուցման ժամանակ: 

4. Մշակել մեթոդիկաներ և բացահայտել 4-րդ դասարանցիների 
գիտելիքները և դրանց ձևավորման մակարդակը: 

Հետազոտության վայրը – Վանաձորի ծովակալ Իսակովի անվան 
թիվ 23 հիմնական դպրոց: Վերլուծության համար ընտրվել է հարցարկ-
ման մեթոդը: Կրտսեր դպրոցականներին ուղղված «հարց-առաջադրանք-
ներին» պատասխանել են 43 աշակերտներ անհատապես: 

Հետազոտության ընթացքը – Նախապես պատրաստված հարցերը 
պարզաբանման նախապատրաստական աշխատանքներից հետո հենց 
դասարանում 30 րոպեում գրավոր պատասխաններ ստացան: 

Պարզվեց, որ աշակերտները պատասխանել էին չափօրինակի 
օգտին: 

Մյուսը` «Քարտի մեթոդիկան», ամփոփում է էքսկուրսիայի ընթաց-
քում սովորողների ձեռք բերած գիտելիքները և կողմնորոշում բնության 
հետ նրանց կապի ընթացքում: 

Քարտի մեթոդիկան: Էքսկուրսիա դեպի բնություն: 
Երեխաներին տրամադրվել են քարտեր, որոնք պարունակում են 

հետևյալ հարցերը. 
1. Ի՞նչը քեզ ուրախացրեց անտառում 
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2. Ի՞նչը քեզ տխրեցրեց անտառում: 
Նրանց պատասխանների հիման վրա ձևավորվում են կողմնորո-

շումներ: 
Սովորողները նկատում են ամեն ինչ` որ ծառերը բարձր են, որ բույ-

սերի շատ տեսակներ կան, որ պտուղներ կան: Սակայն նրանց մտահո-
գեց բնության նկատմամբ մարդու ուշադրության պակասը, որ հատված 
ծառեր շատ կան, որ անտառի նկատմամբ խնամք է պետք, իսկ իրենք 
կարող են մատնացույց անել և հարցը խնամատարության ուղղել: Նրանք 
պատրաստ են դառնալ կրտսեր բնապահպաններ: Սա նշանակում է, որ 
կրտսեր բնապահպանները իրենց քաղաքի, իրենց բնության տերն են: 

Այսպիսով` «Ես և շրջակա աշխարհը» դասընթացի ուսումնասիրու-
թյան արդյունքում կրտսեր դպրոցականները տիրապետում են ծրագրա-
յին անհրաժեշտ գիտելիքների: 

Վերլուծության միջոցները և ձևերը հաստատեցին, որ էքսկուրսիան 
անհրաժեշտ բաղադրիչ է, և սովորողները հաճախ պետք է լինեն բնու-
թյան մեջ ու գործնականորեն ստուգեն իրենց գիտելիքները կամ նոր 
բացահայտումներ անեն ուսուցման շրջանակներում: 

    
ՀարցմանՀարցմանՀարցմանՀարցման    մեթոդմեթոդմեթոդմեթոդ    

 ՀարցՀարցՀարցՀարց----առաջադրանքներ առաջադրանքներ առաջադրանքներ առաջադրանքներ ((((մեթոդիկամեթոդիկամեթոդիկամեթոդիկա))))    ՉՉՉՉափօրինակափօրինակափօրինակափօրինակ    

1 Անտառը. 
ա) կենդանիների տունն է – 39 
բ) մարդու ապրուստի միջոց է – 3 
գ) հանգստի գոտի է – 1 

ա) կենդանիների տունն է 

2 Հողը. 
ա) ոչ մի օգուտ չի տալիս – 2 
բ) մարդուն սնունդ է տալիս – 20 
գ) բույսերի աճման վայրն է – 21 

բ) մարդուն սնունդ է 
տալիս 
 

3 Ո՞ր պնդումն է ճիշտ. 
ա) Մարդը և բնությունը միմյանց հետ կապ 
չունեն – 4 
բ) Մարդը բնության մի մասն է – 36 
գ) Մարդը բնության արքան է – 3 

բ) մարդը բնության մի 
մասն է 

4 Ո՞ր գործողությունն է սխալ. 
ա) ջրի խնայում – 6 
բ) անտառահատում – 28 
գ) թափառող կենդանիների խնամք – 9 

բ) անտառահատում 
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5 Կենդանիների մասին ի՞նչն է ընդունելի. 
ա) բնության սանիտարներ են – 13 
բ) նրանցից ստանում ենք հագուստ – 6 
գ) բնության մասնիկն են – 24 

գ) բնության 
 մասնիկն են 

6 Ի՞նչ դեր ունեն բույսերը մարդու կյանքում. 
ա) դեղաբույսեր են – 7 
բ) թունավոր են – 13 
գ) թթվածնի աղբյուր են – 23 

գ) թթվածնի աղբյուր են 

 
ՔարտերիՔարտերիՔարտերիՔարտերի    մեթոդիկամեթոդիկամեթոդիկամեթոդիկա        

Ի՞նչըԻ՞նչըԻ՞նչըԻ՞նչը    քեքեքեքեզզզզ    ուրախացրեցուրախացրեցուրախացրեցուրախացրեց    անտառումանտառումանտառումանտառում    Ի՞նչըԻ՞նչըԻ՞նչըԻ՞նչը    քեզքեզքեզքեզ    տխրեցրեցտխրեցրեցտխրեցրեցտխրեցրեց    անտառումանտառումանտառումանտառում    

1. Այն, որ բարձր ծառեր կան – 15 
2. Որ բույսերի շատ տեսակներ կան  

  – 21 
3. Այն, որ շատ պտուղներ կան – 7 

1. Որ շատ ծառեր էին կտրված – 11 
2. Որ հեռացել է մեր բնակավայրից 
   – 24 
3. Որ խնամք չկա անտառների 

նկատմամբ – 8 

Ուզու՞մ ես դառնալ կրտսեր 
բնապահպան 

Ի՞նչ կանեիր անտառի համար 

1. Այո – 26 
2. Ոչ – 4 
3. Երբ պատրաստ կլինեմ – 13 

1. Անտառը կհամալրեի նոր ծառերով 
  – 21 

2. Կմոտեցնեի մեր քաղաքին – 4 
3. Հազվագյուտ ծառերը կխնամեի – 18 

    
    

ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    
Հոդվածում քննության է առնվել կրտսեր դպրոցականի բարոյաբնա-

պահպանական դաստիարակությունը ուսումնական գործընթացում: 
Բարոյաբնապահպանական դաստիարակության նպատակը կրտսեր 

դպրոցականի բնապահպանական գիտակցության, մտածելակերպի և 
բնության հանդեպ հոգատար ու պատասխանատու վերաբերմունքի ձևա-
վորումն է: 

Բնապահպանական դաստիարակության բարոյահոգեբանական 
արժեքները ընդգծվել են մարդու լինելության ժամանակներում բնության 
փիլիսոփայությունը վարքականոն դարձնելու, մարդու և բնական միջա-
վայրի միջև համակեցության բնահարմար փոխհարաբերություններ ձևա-
վորելու և ամեն տեսակի գոյություն գիտակցորեն արժևորելու համար: 

Կրտսեր դպրոցական տարիքը անհատի բարոյաբնապահպանական 
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դրվածքի հիմքերի ձևավորման փուլն է, որի դրսևորումներն ունեն իրենց 
առանձնահատկությունները: 

Կրթության և դաստիարակության նպատակը անձի ներդաշնակ 
զարգացումն է: 

Լոկալ նյութերով համալրված և պատշաճ ներկայացված բնապահ-
պանական տեղեկատվությունը համոզմունք է զարգացնում բնությանը 
հրատապ օգնություն հասցնելու անհրաժեշտության հարցում` ցանկու-
թյուն առաջացնելով գոնե մասամբ փոխհատուցելու այն, ինչ երկար ժա-
մանակ վերցրել ենք բնությունից, մյուս կողմից` մարդուն զինում է 
անհրաժեշտ գիտելիքներով` բնության մարտահրավերներին դիմակայե-
լու համար: 

Բարոյաբնապահպանական դաստիարակությունը շրջակա միջա-
վայրի հանդեպ պատասխանատվության ձևավորումն է, որը կառուցվում 
է բնապահպանական հենքի վրա: Դա ենթադրում է բնօգտագործման 
բարոյական ու բնապահպանական սկզբունքների պահպանում: 

Ուսման ժամանակակից և ավանդական մեթոդներից կիրառելի են 
նրանք, որոնք թելադրում է ուսումնասիրության առարկան: Այդ մեթոդ-
ները պահանջում են ստեղծագործական մտածողության զարգացում` 
մարդու գործունեության հնարավոր հետևանքները կանխատեսելու 
կարողություն, որի համար կարևոր դեր ունեն ընտրված մեթոդները: 
Կրթության տարբեր մեթոդների ճիշտ կիրառմամբ ուսուցիչը կարող է 
ձևավորել բնապահպանորեն գրագետ և բարեկիրթ անհատականություն: 

Վերոնշյալ հայեցակարգով առաջնորդվելով` մեր հետազոտական 
աշխատանքում կիրառել ենք մեթոդիկաներ` բացահայտելու (հարցերի 
միջոցով և էքսկուրսիայի տպավորություններով), թե բնապահպանական 
ինչպիսի մոտեցում ունի կրտսեր դպրոցականը: 

Հետազոտվել է 43 աշակերտ` պատասխանելով հարցարկմանը, և 
իրենց գիտելիքներով հաստատել առարկայի պահանջվող ուսումնասիր-
վածությունը:  

Այսպիսով` կրտսեր դպրոցականների հետ տարվող աշխատանքի 
համակարգը ձևավորում է բնապահպանական գրագետ դրվածք և բարո-
յական սկզբունքներով անհատ: Եվ, եթե մարդը բնապահպանորեն 
կրթված է, ապա բնապահպանական վարքագծի նորմերն ու կանոնները 
ամուր հիմքեր կունենան: 
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В статье рассматривается нравственно-экологическое воспитание 
младшего школьника в процессе образования.  

Нравственно-психологические ценности экологического воспитания 
выделялись в процессе существования человека для морального воспри-
ятия философии природы, формирования подходящих взаимоотношений 
сосуществования между человеком и природной средой и для осмыс-
ленного оценивания любого образа жизни. 

Цель нравственно-психологического воспитания – формирование у 
младшего школьника экологического сознания и мышления, ответствен-
ного и заботливого отношения к природе. 

Младший школьный возраст является этапом заложения основ 
нравственно-экологической позиции личности, проявления которого 
имеют свои особенности. 

Цель образования и воспитания – гармоничное развитие личности. 
Пополненное локальными материалами и достойно представленная 

экологическая информация развивает убеждение о необходимости предос-
тавления быстрой помощи природе, пробуждая желание хотя бы частично 
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возмещать то, что долгое время забирали у нее. С другой стороны, надо 
вооружить человека необходимыми знаниями, чтобы устоять вызовам 
природы. 

Нравственно-экологическое воспитание – это формирование ответст-
венности за окружающую среду, которое строится на экологической 
основе. Это предполагает соблюдение нравственных и экологических 
принципов природопользования. Из современных и традиционных 
методов обучения применимы те, которые диктует предмет изучения. Эти 
методы требуют развития творческого мышления – умения прогнозировать 
возможные последствия деятельности человека, для чего важную роль 
играют выбранные методы. 

При правильном применении различных методов воспитания педагог 
может сформировать экологически грамотную, вежливую личность. 

Руководствуясь изложенной концепцией, в своей исследовательской 
работе мы использовали методики, позволяющие выяснить (путем опросов 
и экскурсионных впечатлений), какой экологический подход у младших 
школьников. 

Были анкетированы 43 школьника, которые ответили на анкету и 
подтвердили обязательность изучения предмета. 

Таким образом, система работы с младшими школьниками 
способствует формированию экологически грамотной позиции и личности 
с нравственными принципами. А если человек экологически образован, то 
нормы и правила экологического поведения будут иметь прочную основу. 
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The article examines the moral and environmental education of primary 
school students in the educational process. 

The moral and psychological values of environmental education have been 
emphasized in order to make the philosophy of natural behavior in human 
existence, to form the natural relations of coexistence between the humans and 
the natural environment, and to consciously value every kind of existence.  
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The goal of moral education is to develop elementary schoolchildren's 
environmental awareness, mindset, caring and responsible attitude towards 
nature. 

Junior school age is the stage of laying the foundations of an individual’s 
moral and environmental position, the manifestations of which have their own 
peculiarities. The purpose of education and upbringing is the harmonious 
development of an individual. Properly presented environmental information 
supplemented with local materials develops conviction in the need of providing 
urgent assistance to nature in order to bring up a desire to at least partially 
compensate what we have taken from nature for a long time, on the one hand 
and on the other hand, to equip a man with the necessary knowledge and to 
meet the challenges of nature. Ethical education is the formation of 
responsibility for the environment, which is built on an environmental basis. It 
presupposes the observance of moral and ecological principles of natural use of 
the modern and traditional teaching methods. These methods require the 
development of creative thinking, the ability to predict the possible 
consequences of human activity, for which the chosen methods play an 
important role. With the right application of different methods of education, 
the teacher can develop an environmentally literate, polite personality. Guided 
by the above-mentioned concept in our research work, we have used 
methodologies to find out (through questions and impressions) the kind of 
environmental approach that the primary school student has. 43 students were 
surveyed by answering the survey, and confirming the required study of the 
subject with their knowledge. Thus, the work system with primary school 
students develops an environmentally literate attitude, and creates an 
individual with moral principles. So, if a person is environmentally educated, 
then the norms and rules of environmental behavior will have a solid basis. 
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