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ՀՏԴ 37.018.26 

Համաճարակի պայմաններում մանկավարժների և ծնողների դերը Համաճարակի պայմաններում մանկավարժների և ծնողների դերը Համաճարակի պայմաններում մանկավարժների և ծնողների դերը Համաճարակի պայմաններում մանկավարժների և ծնողների դերը 
սովորողների տնային աշխատանքներսովորողների տնային աշխատանքներսովորողների տնային աշխատանքներսովորողների տնային աշխատանքների պատրաստման գործումի պատրաստման գործումի պատրաստման գործումի պատրաստման գործում    

Հովհաննիսյան Անահիտ Հովհաննիսյան Անահիտ Հովհաննիսյան Անահիտ Հովհաննիսյան Անահիտ     
Ասատրյան Նազելի Ասատրյան Նազելի Ասատրյան Նազելի Ասատրյան Նազելի     

    Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. ինքնավերահսկողություն, վերարտադրություն, 
պահանջների համակարգ, գիտելիքների յուրացում, ուշադրության 
կենտրոնացում 

Տնային առաջադրանքները հսկայական դեր են խաղում սովորողի 
ինքնուրույն ուսուցման հմտությունների զարգացման գործում: Տնային 
պայմաններում սովորողի համակարգված աշխատանքը հանգեցնում է 
նրան, որ ուսման գործընթացը չի ծանրաբեռնում սովորողին. նա ձեռք է 
բերում տեղեկատվություն որոնելու հնարավորություն, հմտություններ, 
սովորում է գործը կատարել ինքնուրույն, արդյունավետ և ժամանակին: 
Համացանցային ռեսուրսների հմուտ օգտագործումը սովորողի մոտ 
բարձրացնում է սովորելու դրդապատճառները, տվյալ թեմայի վերաբեր-
յալ համապարփակ գիտելիքներ ձեռքբերելու, սիրած և նախընտրելի 
աշխատանքներ անելու ցանկությունը։    

    Հոդվածի արդիականությունըՀոդվածի արդիականությունըՀոդվածի արդիականությունըՀոդվածի արդիականությունը պայմանավորված է նրանով, թե 
որքանով է հաջողվում տնային առաջադրանքների պատրաստումը, որից 
հաճախ կախված է նաև ուսման հաջողությունը։ Տնային առաջադրանք-
ներ կատարելու ժամանակ ուսուցիչների և ծնողների աջակցության 
չափը, դաստիարակչական ներգործության ուղղորդումը մեծապես կախ-
ված են աշակերտի զարգացման մակարդակից, նրա տարիքից և ինքնու-
րույնության աստիճանից, ուսման նկատմամբ ունեցած իր վերաբերմուն-
քից, պատասխանատվության զգացումից և անհատական զարգացման 
այլ գործոններից։ 

 Ժամանակակից իրողությունները ուսուցիչներից և ծնողներից պա-
հանջում են խթանել սովորողի ճանաչողական հետաքրքրությունը, 
տվյալ առարկայի, թեմայի վերաբերյալ հնարավորինս շատ ինֆորմացիա 
ստանալու ցանկությունը, ինքնուրույնության զարգացումը, տոկունու-
թյան, դժվարությունները հաղթահարելու համառությունը և պատասխա-
նատվության մշակումը: Որպեսզի երեխան հաղթահարի ուսման դժվա-
րությունները, ծնողները երբեմն նրա փոխարեն կատարում են տնային 
առաջադրանքները։ Տնային ուսումնական աշխատանքը պետք է նպաս-
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տի ինքնուրույնության զարգացմանը, ստեղծագործական մտածողության 
միջոցով դժվարությունները հաղթահարելու կարողությանը, տնային 
առաջադրանքներ կատարելիս լավագույն տարբերակը գտնելու ցանկու-
թյանը: 

 Ծնողների օգնությունը չի ձևավորում մտածողության ինքնուրույնու-
թյունը, հանձնարարված առաջադրանքի համար պատասխանատվու-
թյուն կրելը, և, ի վերջո, աշակերտի մոտ առաջացնում է ծուլություն, ոչ թե 
ցանկություն՝ պատասխանատվություն կրել սովորելու, կատարած գոր-
ծողությունների և դրսևորած վարքի համար: Ինքնուրույն ձեռք բերված 
գիտելիքների կիրառման համար պայմանների ստեղծումը սովորողի` իր 
միջավայրում հաջողության հասնելու բանալին է` հմտություններն ու 
կարողությունները բարելավելու խթան:  

Համաճարակի պայմաններում սովորողների տնային ուսումնական Համաճարակի պայմաններում սովորողների տնային ուսումնական Համաճարակի պայմաններում սովորողների տնային ուսումնական Համաճարակի պայմաններում սովորողների տնային ուսումնական 
աշխատանքներ կատարելու հիմնական թերություններն են.աշխատանքներ կատարելու հիմնական թերություններն են.աշխատանքներ կատարելու հիմնական թերություններն են.աշխատանքներ կատարելու հիմնական թերություններն են.    

1. Դասագրքից սովորելու ժամանակ շատ աշակերտներ կիսամե-
խանիկորեն են կարդում ուսումնասիրվող նյութը, անգամ նախադասու-
թյան վերջավորություններին ուշադրություն չեն դարձնում, չեն փորձում 
առանձնացնել ուսումնասիրվող նյութում գլխավորը և, հետևաբար, չեն 
իրականացնում իրենց կողմից գիտելիքի յուրացման ինքնավերահսկո-
ղությունը։ 

2. Հաճախ հանդիպող թերություններից է աշխատանքային ժամա-
նակահատվածի կազմակերպման անկարողությունը։ Այն կապված է 
ինտերնետ տարածքում գայթակղիչ տեսահոլովակներով, համակարգչա-
յին խաղերով տարվելով, արդյունքում տնային աշխատանքի շտապողա-
կանությունն է դրսևորվում, ուսումնասիրված նյութի մակերեսային 
յուրացում։ 

3. Շատ դպրոցականներ գրավոր առաջադրանքները կատարում են՝ 
առանց նախօրոք տեսական նյութը յուրացնելու: Արդյունքում սովորող-
ները չեն ընկալում տեսական նյութի և գործնական վարժությունների 
միջև գոյություն ունեցող կապը: 

4. Էական թերությունները կապված են աշակերտներին տնային 
առաջադրանքներով ծանրաբեռնելու հետ: Առանձին ուսուցիչներ, իրենց 
առարկայի ոլորտում ձգտելով ապահովել սովորողների խորացված 
գիտելիքների ձեռքբերումը, հանձնարարում են ծավալուն կամ չափից 
դուրս բարդացված տնային հանձնարարություններ։  

5. Դպրոցը միայն ակադեմիական գիտելիք տրամադրող տարածք 
չէ. այն հասակակիցների հետ հաղորդակցվելու, հասարակություն մեջ 
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ինտեգրվելու վայր է: Օնլայն կրթության դեպքում աշակերտը զրկվում է 
դրանից, ավելի հեշտ է դասից շեղվելը:  

6. Համակարգիչը, հեռախոսը, պլանշետը վնասում են տեսողու-
թյանը, ուսուցչի կենդանի խոսքը, ձայնը սթափեցնում են սովորողին, և 
դասն առավել ընկալելի է դառնում:  

Նշված թերությունները թույլ են տալիս հանգել եզրակացությանեզրակացությանեզրակացությանեզրակացության՝ ան-
հրաժեշտ է բարձրացնել դասարանային պարապմունքների որակը, 
սովորողների տնային հանձնարարությունների ծավալը դարձնել ավելի 
որոշակի և ուսուցիչների կողմից հատուկ ուշադրություն դարձնել 
տնային ուսուցման տեխնիկային տիրապետելու կարողությանը։ Այս 
հարցում դպրոցի առջև ծառացած խնդիրներից են` 

1. և՛ ուսուցիչները, և՛ սովորողները պետք է լավ իմաստավորեն 
տնային ուսումնական աշխատանքին ներկայացվող կանոնների 
և պահանջների համակարգը, 

2.  գործնականում ներդնել այդ կանոնների և պահանջների կատա-
րումը։ 

Բացահայտենք ուսումնական տնային աշխատանքին ներկայացվող Բացահայտենք ուսումնական տնային աշխատանքին ներկայացվող Բացահայտենք ուսումնական տնային աշխատանքին ներկայացվող Բացահայտենք ուսումնական տնային աշխատանքին ներկայացվող 
կանոնների և պահանջների համակարգըկանոնների և պահանջների համակարգըկանոնների և պահանջների համակարգըկանոնների և պահանջների համակարգը։։։։    

Սովորողների տնային առաջադրանքների կատարման կանոնները.Սովորողների տնային առաջադրանքների կատարման կանոնները.Սովորողների տնային առաջադրանքների կատարման կանոնները.Սովորողների տնային առաջադրանքների կատարման կանոնները.    
1. Սովորողները պետք է իմանան, որ գիտելիքների ընկալման և 

յուրացման գործընթացը պետք է կրի ոչ կենտրոնացված բնույթ: Սա նշա-
նակում է, որ ծրագրային նյութի համակողմանի ընկալման և ամուր 
յուրացման համար դասը պետք է մտածված սովորել մի քանի անգամ՝ 
որոշ ժամանակահատվածում, բայց ոչ մեկ անգամ սովորելու արդյուն-
քում՝ վերադառնալով այդ նույն նյութի յուրացմանը։ Միայն այդ պայման-
ներում է հիշողության մեջ մնում «խորը ծեծված հետքը», և գիտելիքը 
պահպանվում է երկար ժամանակ: Հոգեբան Մ. Ն. Շարդակովը համեմա-
տական տվյալներ ունի կենտրոնացված և ոչ կենտրոնացված հիշողու-
թյան արդյունավետության վերաբերյալ, որոնք ստացվել են փորձարա-
րական աշխատանքների ընթացքում [2, 173]։ 

2. Տնային առաջադրանքները անհրաժեշտ է կատարել դրանց 
ստացման օրը։ Հոգեբանների կողմից ապացուցվել է, որ դասի ժամանակ 
յուրացված նյութը ինտենսիվորեն մոռացվում է ընկալումից 10-12 ժամ 
հետո։ Հոգեբանական այդ երևույթն ունի իր ֆիզիոլոգիական բացատրու-
թյունը։ Ի. Պ. Պավլովը և իր աշակերտները ապացուցել են, որ առաջացող 
նոր նյարդային կապերը ամուր չեն և հեշտությամբ արգելափակվում են, 
ինչն առավել ցայտուն է արտահայտվում ժամանակավոր կապի ձևավո-
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րումից անմիջապես հետո: Հետևաբար մոռանալը տեղի է ունենում 
առավել ինտենսիվորեն ուսումնասիրված նյութի ընկալումից անմիջա-
պես հետո: Այդ է պատճառը, որ դասի ընթացքում ստացված գիտելիք-
ները մոռանալուց խուսափելու համար անհրաժեշտ է դասի ժամանակ 
յուրացված գիտելիքները ամրապնդել՝ իրականացնելով աշխատանքներ 
դրանց ընկալման օրը [1, 174]։ Այն, ինչ կրկնվում է դասի նախօրեին, 
հաջորդ օրն ավելի մեծ ծավալով է վերարտադրվում, ստեղծվում է 
ուսումնական առաջադիմության ավելի բարձր պատրանք, բայց հիշողու-
թյան մեջ ավելի վատ է պահպանվում: Հետևաբար ուսումնասիրված 
նյութը յուրացնելու և հիշողության մեջ պահպանելու նպատակով այն 
պետք է իրականացվի հենց նյութի ընկալման օրը, որին հաջորդում է 
կրկնությունը հաջորդ դասի նախօրեին: 

3. Պատրաստվելով կատարել տնային առաջադրանքները՝ անհրա-
ժեշտ է հոգեբանորեն տրամադրվել ճշգրիտ կատարելու և ուսումնասիր-
ված նյութը հիմնավոր յուրացնելու ուղղությամբ: Ինչպե՞ս դա անել: Պետք 
է մանրամասնորեն մշակել տնային հանձնարարությունները կատարելու 
նպատակը: Մի դեպքում աշակերտն ուզում է այն հնարավորինս շուտ 
ավարտել և գնալ զբոսնելու, մեկ այլ դեպքում սովորողը նպատակ է 
դնում առանց շտապելու հնարավորինս լավ կատարել առաջադրանքը, 
ձգտում է խորը ընկալել և յուրացնել հանձնարարված նյութը։ 

4. Եթե տնային առաջադրանքը ներառում է նյութի յուրացում և դա-
սագրքից տարբեր վարժությունների կատարում, ապա այն պետք է սկսվի 
դասագրքի վրա աշխատելուց հետո. նախ պետք է փորձել հիշել, թե ինչ է 
մնացել դասից հիշողության մեջ: Դրանից հետո ծնողը պետք է դիմի 
դասագրքի մի պարբերության կենտրոնացված ընթերցմանը՝ առանձնաց-
նելով դրանում առկա ամենակարևոր դրույթները, կանոնները, եզրակա-
ցությունները՝ ձգտելով դրանց խորը ընկալմանը և յուրացմանը:  

Այնուհետև անհրաժեշտ է կիրառել վերարտադրության և ինքնավե-
րահսկողության մեթոդներ՝ 1. նյութը բարձրաձայն կամ լուռ վերապատ-
մել, 2. կարդացածի համար կազմել պլան, 3. պատասխանել դասագրքի 
հարցերին և այլն: Եթե ինքնավերահսկողության գործընթացում դժվարու-
թյուններ են առաջանում, անհրաժեշտ է կրկին աշխատել դասագրքի հետ 
և հասնել ուսումնասիրվող նյութի ազատ, լիարժեք և ամբողջական 
վերարտադրությանը: 

5.  Նշված մեթոդաբանությունը վերաբերում է հիմնականում 
կրտսեր և միջին դասարաններին: Ավագ դպրոցում այն էապես փոխվում 
է: Այս դասարաններում սովորողները հաճախ, դասագրքին զուգահեռ, 
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օգտվում են գիտելիքների լրացուցիչ աղբյուրներից։ Ընդհանուր առմամբ 
տնային առաջադրանքների ընդհանուր համակարգը այստեղ պահպա-
նում է վերը նշված առանձնահատկությունները: Պակաս կարևոր չէ 
ավագ դպրոցում ինքնավերահսկման տեխնիկայի հնարների օգտագոր-
ծումը: 

 Ուսումնասիրված նյութի յուրացման գործընթացում մատնանշելով 
գիտելիքների ակտիվ վերարտադրության և ինքնատիրապետման մեծ 
դերը՝ Կ. Դ. Ուշինսկին ընդգծում էր, որ այս պարագայում ձեռք է բերվում 
գիտելիքների ըմբռնման և ուշադրության կենտրոնացման ավելի բարձր 
աստիճան, որոնք ավելի արագ և ամուր են մտապահվում [1, 175]: 

6.  Սակայն կան այնպիսի աշակերտներ, ովքեր ունեն թույլ հիշողու-
թյուն, ուշադրության կենտրոնացման պակասություն, հիպերակտիվու-
թյուն, չեն կարողանում վերարտադրել դասի ժամանակ ոսուցչի բացատ-
րածը: Այս դեպքում խորհուրդ է տրվում, որ առաջին ընթերցման ժամա-
նակ սովորողը ընդգծի և իմաստավորի թեմայի հիմնական հարցերը, 
վերարտադրի դասագրքի հարցերի պատասխանները։  

7. Իր առանձնահատկությունն ունի համեմատաբար բարդ կրթական 
նյութի յուրացման և վերարտադրության վերաբերյալ աշխատանքը։ Ցան-
կալի է, որ այդպիսի նյութը բաժանվի իմաստային մասերի, և յուրաքան-
չյուր մասն առանձին-առանձին կրկնվի, վերարտադրվի որոշակի ժամա-
նակի միավորով՝ մի մասի յուրացումը բաժանելով մյուսից 5-10 րոպե 
կարճ հանգստով: 

8. Գիտելիքների տևական և խորը յուրացման գործում մեծ նշանա-
կություն ունի հիշողությանհիշողությանհիշողությանհիշողության    կենտրոնացման դիրքորոշումը, համակենտրոնացման դիրքորոշումը, համակենտրոնացման դիրքորոշումը, համակենտրոնացման դիրքորոշումը, համակողկողկողկող----
մանի իմաստավորումը և ուսումնասիրված նյութի երկարատև պահմանի իմաստավորումը և ուսումնասիրված նյութի երկարատև պահմանի իմաստավորումը և ուսումնասիրված նյութի երկարատև պահմանի իմաստավորումը և ուսումնասիրված նյութի երկարատև պահպապապապա----
նումընումընումընումը: 

 Եթե սովորողը հոգեբանական նման վերաբերմունքով է սկսում իր 
ուսումնական աշխատանքը, ապա գիտելիքները յուրացնելու հարցում 
նա ոչ միայն համառություն և նպատակասլացություն է ցուցաբերում, այլ 
նաև ընտրում ուսուցման համապատասխան մեթոդներ՝ ձգտելով ինքնու-
րույն հաղթահարել դժվարությունները և ավելի ջանասիրաբար կատարել 
վարժությունները: 

Հոգեբանական հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ հիշողու-
թյան մեջ գիտելիքների պահպանումը նույնպես կախված է դրա բովան-
դակությունից: Ավելի արագ են մոռացվում ձևակերպումները, սահմա-
նումները և նկարագրական նյութերը: Ավելի երկարատև են պահպան-
վում օրինաչափությունների և պատճառահետևանքային կապերի ընկալ-
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ման վրա հիմնված գիտելիքները։ Սակայն դա չի նշանակում, որ ուսում-
նասիրվող նյութը յուրացնելիս պետք է հիմնական ուշադրությունը դարձ-
նել կանոնների ու եզրակացությունների մտապահման վրա։ Ն. Ա. Մեն-
չինսկու հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ անհրաժեշտ է սովո-
րողներին ուղղորդել, որ այս կամ այն երևույթը բնութագրող պատճառ-
ների ու փոխկախվածությունների յուրացումը տեղ է գտնում սովորողի 
գիտակցության մեջ՝ որպես ուսումնասիրվող նյութի վերլուծության տրա-
մաբանական հետևանք [1, 175]։ «Տնային աշխատանքների կատարումը 
ամեն օր նույն ժամին և նույն տեղում» կանոնը կարևոր է տնային առա-
ջադրանքների հաջողության համար: Այն նպաստում է ուսումնական 
առաջադրանքների կատարման ուշադրության կենտրոնացմանը, վար-
ժեցնում կարգապահություն, կարգավորում է սովորողի վերաբերմունքը 
ուսուցման գործընթացի հանդեպ: Տնային առաջադրանքները կատարե-
լուց հետո, կիրառելով ինքնավերահսկողության հնարներ, անհրաժեշտ է 
20-30 րոպե ընդմիջել և հետո կրկնել հաջորդ օրվա նյութը, իրականացնել 
գիտելիքների ոչ կենտրոնացված յուրացում։ 

Սովորողների հմտությունների և կարողությունների ձևավորումը Սովորողների հմտությունների և կարողությունների ձևավորումը Սովորողների հմտությունների և կարողությունների ձևավորումը Սովորողների հմտությունների և կարողությունների ձևավորումը 
տնային ուսումնտնային ուսումնտնային ուսումնտնային ուսումնական աշխատանքներումական աշխատանքներումական աշխատանքներումական աշխատանքներում     

Տնային ուսուցման կանոնների մեծ բազմազանությունն ու բարդու-
թյունը անհրաժեշտություն են առաջացնում սովորողների համապա-
տասխան հմտությունների և կարողությունների ձևավորման ուղղու-
թյամբ իրականացնել հատուկ աշխատանքներ: Դպրոցականներին պետք 
է օգնել տիրապետելու. 

▪ դասագրքի հետ աշխատելու ունակությանը,  
▪ ճիշտ մոտենալու գրավոր և գործնական առաջադրանքների կա-

տարմանը,  
▪ օգտագործելու ուսումնասիրվող նյութի ակտիվ վերարտադրու-

թյան և ինքնատիրապետման մեթոդներ,  
▪ մշակելու աշխատանքի և հանգստի ռացիոնալ ռեժիմ և այլն։  

Աշխատանքի մեթոդաբանությունը ստացած փորձարարական Աշխատանքի մեթոդաբանությունը ստացած փորձարարական Աշխատանքի մեթոդաբանությունը ստացած փորձարարական Աշխատանքի մեթոդաբանությունը ստացած փորձարարական 
տվյալների հիման վրատվյալների հիման վրատվյալների հիման վրատվյալների հիման վրա    

 Ճանաչողական գործունեություն կազմակերպելիս կրթական աշխա-
տանքը խթանելու համար անհրաժեշտ է ձևավորել սովորողների համա-
պատասխան կարիքներն ու շարժառիթները: Կարևոր է, որ դպրոցական-
ները զգան և հետաքրքրություն ցուցաբերեն գիտելիքին տիրապետելու 
անհրաժեշտության, մտավոր աշխատանքի ռացիոնալ կազմակերպման, 
կանոնների գործնական յուրացման ուղղությամբ: 
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 Նախատեսվող աշխատանքը հետազոտելու համար «ՀՀ Լոռու մարզի 
Վանաձորի Ս. Շահումյանի անվան թիվ 6 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ում 
2021 թ. մարտի 29-ից մինչև 2021 թ. ապրիլի 7-ը ժամանակահատվածում 
անցկացվել է հեռավար կրթության ընթացքում տնային հանձնարարու-
թյունների կատարման ժամանակի ուսումնասիրություն: Վարակի 
տարածման կանխարգելման նպատակով դպրոցն ուսումնական գործըն-
թացը 2021 թ. մարտի 25-ից իրականացնում էր հեռավար հարթակներով: 
Դպրոցի տնօրենության անմիջական միջնորդությամբ դպրոցի 5-9-րդ 
դասարանների ծնողներին` առցանց և ցանցից դուրս, տրամադրվեցին 
հարցաթերթիկներ, որոնց օգնությամբ պարզաբանվեց, թե հեռավար 
կրթության ընթացքում որքանո՞վ են աշակերտները ինքնուրույն կարո-
ղանում կատարել իրենց տնային հանձնարարությունները, որքանո՞վ է 
արդյունավետ հեռավար կրթությունը, որքա՞ն ժամանակում են երեխա-
ները կատարում օրվա տնային հանձնարարությունները, հատկապես ո՞ր 
առարկային են տալիս նախապատվությունը, որքանո՞վ են հասցնում 
ընկալել դասանյութի իմաստը: 

 Ըստ այդ հարցաթերթիկների վերլուծության` համավարակի պայ-
մաններում հեռավար ուսուցման ընթացքում սովորողները տնային 
հանձնարարությունները կատարելիս ավելի արագ են կողմնորոշվում, 
կարողանում են հմտորեն վերլուծել տնային առաջադրանքները, աշխա-
տանքը լիարժեք ինքնուրույն են կատարում, քանի որ աշակերտը հույսն 
իր վրա է դնում, օգտագործում է բոլոր կարողություններն ու հմտություն-
ները` պատասխանատվությամբ կատարելու իրեն հանձնարարված 
բոլոր աշխատանքները: Ծնողների հավաստմամբ՝ տնային աշխատանք-
ների կատարման համար սկզբում ծախսվել է 1-2 ժամ, գնալով այդ 
ժամանակը կրճատվել և դարձել է առավելագույնը 60-70 րոպե: Նվազա-
գույնի է հասցվել նաև ծնողների միջամտությունը տնային հանձնարա-
րությունների կատարման ժամանակ: Աշակերտները ինքնուրույն են 
որոնում, գտնում, ուսումնասիրում, պատասխանատվությամբ կատա-
րում ուսումնական առարկաներից իրենց տրված հանձնարարություն-
ները. նրանց ոչ ոք չի խանգարում, չի շեղում, և մշակելով հանգստի և 
աշխատանքի ռացիոնալ ռեժիմ՝ աշակերտը կարողանում է կենտրոնա-
նալ գրավոր և գործնական առաջադրանքների կատարման, ուսումնա-
սիրվող նյութի ակտիվ վերարտադրության և ինքնատիրապետման 
մեթոդների վրա, միաժամանակ մեծանում է դասագրքի հետ աշխատելու 
ունակությունը:  

 Ուսումնասիրության հիման վրա, ըստ դասարանների և օրերի, 
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կազմվել է համավարակի պայմաններում հեռավար կրթության ընթաց-
քում սովորողների տնային հանձնարարությունների կատարման ժամա-
նակի աղյուսակը, որտեղ հստակ երևում են հեռավար ուսուցման ժամա-
նակ տնային աշխատանքների կատարման արդյունավետությունը, 
ժամանակի նվազումը: 

ԱղԱղԱղԱղյուսակ յուսակ յուսակ յուսակ 1. 1. 1. 1.     
5555----9999----րդ դասարաններում տնային աշխատանքների կատարմանըրդ դասարաններում տնային աշխատանքների կատարմանըրդ դասարաններում տնային աշխատանքների կատարմանըրդ դասարաններում տնային աշխատանքների կատարմանը    

հատկացվող ժամանակհատկացվող ժամանակհատկացվող ժամանակհատկացվող ժամանակ    
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նե
ր     ՏնՏնՏնՏնայինայինայինային    աշխատանքին հատկացվող ժամաքանակ (րոպե)աշխատանքին հատկացվող ժամաքանակ (րոպե)աշխատանքին հատկացվող ժամաքանակ (րոպե)աշխատանքին հատկացվող ժամաքանակ (րոպե)    

ԱմսաթիվԱմսաթիվԱմսաթիվԱմսաթիվ    

 
29.03.21 30.03.21 31.03.21 01.04.21 02.04.21 03.04.21 05.04.21 06.04.21 07.04.21 

5 Ա 120 120 110 100 90 85 80 70 60 
5 Բ 120 110 100 90 80 75 70 65 60 
6 Ա 120 110 95 90 85 80 75 70 65 
6 Բ 120 120 110 100 95 90 85 80 70 
7 Ա 120 110 105 100 90 80 70 70 65 
7 Բ 120 110 100 90 80 75 70 65 60 
8-րդ 120 110 105 100 90 80 70 75 70 
9 Ա 125 120 110 100 100 90 80 80 70 
9 Բ 120 110 100 95 90 80 75 70 65 

        
 Սովորողների և ծնողների հետ Zoom հարթակում վարել ենք համա-

տեղ ժողովներ։ Նրանց առջև դրված է եղել խնդիր՝ յուրաքանչյուր աշա-
կերտ տնային աշխատանք կատարելիս պետք է ձգտի պահպանել 
մտավոր աշխատանքի կանոնները և դրա հիման վրա բարելավի իր 
ուսման առաջադիմությունը։ Դասղեկների և սովորողների նախաձեռնու-
թյամբ շատ դասարաններ իրենց համար վերցրել են հետևյալ նշանա-
բանները՝ «Կայուն գիտելիքների կողմնակից եմ», «Սովորելու եմ համա-
ձայն իմ խղճի», «Ես պահպանելու եմ մտավոր աշխատանքի կանոնները» 
և այլն։ Դաստիարակչական աշխատանքում հատուկ տեղ են զբաղեցրել 
աշակերտների և ծնողների հետ բովանդակալից բացատրական զրույց-
ները հետևյալ թեմաներով՝ «Տնային աշխատանքները կատարելու ընդ-
հանուր կանոնները», «Օրվա ռեժիմի պահպանումը հաջող ուսումնառու-
թյան հիմքն է», «Ուսումնասիրվող նյութի վերարտադրումը յուրացման 
նախապայման է» և այլն։ Աշակետների և նրանց ծնողների շրջանում 
հետաքրքիր ու բացատրական աշխատանքներ տարան դպրոցի տնօրենը, 
փոխտնօրենները, առարկայական ուսուցիչները: Տնային աշխատանք-
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ների բարելավման ուղղությամբ դասարաններում դասղեկական ժամե-
րին քննարկվել և պատրաստվել են պաստառներ՝ «Տնային աշխատանք-
ները կատարելու ընդհանուր կանոնները», «Օրվա ռեժիմի պահպանումը 
հաջող ուսումնառության հիմքն է», «Ուսումնասիրվող նյութի վերարտա-
դրումը յուրացման նախապայման է» և այլն։ Որոշված խնդրի իրագործ-
ման նպատակով դասարաններում շեշտը դրվել է ոչ միայն դասարանի 
կորիզի` ակտիվիստների վրա, ովքեր պետք է ներառվեն մտավոր աշխա-
տանքի մշակույթի տիրապետմանը և բարձրացնեն տնային ուսումնական 
աշխատանքի որակը, աշակերտական կոլեկտիվում ստեղծեն հիմք որոշ-
ված խնդիրների իրագործման համար, այլ նաև մնացած բոլոր աշակերտ-
ների վրա։ Ակտիվի հետ աշխատանքը ներառում էր անհատական և 
խմբային զրույցներ տնօրենի հետ։ Այդ հանդիպումներն օգնում էին լա-
վագույն սովորողներին խորությամբ պարզաբանելու առաջադիմության 
բարձրացման իրենց խնդիրները։ Ընդգծենք, որ ակտիվիստների հետ 
աշխատանքի արդյունավետությունը կախված է համակարգվածության, 
հստակության հետ. խուճապ չառաջացնելու համար նրանց չի կարելի 
միանգամից ներկայացնել շատ խնդիրներ: Ավելի արդյունավետ էր 
կոնկրետ հարցերի քննարկումը, օրինակ, դասարանում ակտիվի դերի 
ամրապնդումը դասի ժամանակ, ինչպե՞ս հաղթահարել դասերին հուշելը 
և տնային առաջադրանքների արտագրությունը, որոշել` ինչպե՞ս են ակ-
տիվիստները դրանք լուծելու։ Օգտակար է ամեն շաբաթ ակտիվիստնե-
րից լսել աշխատանքի արդյունքների, հաջողությունների վերլուծության 
մասին կարճ հաշվետվություններ։ 

Հետազոտությունները փաստում են, որ համակարգչով ակտիվորեն 
աշխատել կարողացող երեխաները տիրապետում են ինքնուրույն գոր-
ծելու զարգացման մակարդակին, լրատվական միջավայրում ավելի 
արագ են կողմնորոշվում, կարողանում են առանձնացնել գլխավորը, կա-
տարել եզրակացություններ, ընդհանրացնել նյութը [3, 41]։    Դա է պատ-
ճառը, որ դպրոցում կրթական գործընթացի կազմակերպման ժամանակ 
անհրաժեշտ է, որ մանկավարժները օգտագործեն լրատվական–հաղոր-
դակցական տեխնոլոգիաներ, ինչը կնպաստի սովորողների տնային 
աշխատանքի կատարման համակարգում գիտելիքների յուրացման և ամ-
րապնդման գործընթացին։ 

 Ինտերակտիվ անիմացիոն դասերը, նկարները հնարավորություն 
են տալիս աշակերտներին դասերի ժամանակ մանրակրկիտ ծանոթանա-
լու այնպիսի օբյեկտների և գործընթացների հետ, որոնց հետ իրականում 
աշխատելը դժվար է կամ անհնարին: 
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 Մեր հոգեբանամանկավարժական հետազոտությունները մեզ հնա-
րավորություն են տալիս հանգելու հետևյալ եզրակացությանը.եզրակացությանը.եզրակացությանը.եզրակացությանը. որպեսզի 
սովորողների մոտ ձևավորվեն մտավոր աշխատանքի կանոնների պահ-
պանման կարողություններն ու հմտությունները, պետք է ձգտել աշխա-
տանքի այնպիսի կազմակերպմանը, որը կվարժեցնի նրանց միշտ պահ-
պանելու մտավոր աշխատանքի կանոնները և միշտ գործելու որոշված 
ձևով։ Չափազանց կարևոր է օրինակի վրա ցույց տալ սովորողներին՝ 
ինչպես կատարել տնային հանձնարարությունը և ուսման մեջ հասնել 
հաջողությունների, այդ նպատակով տնային առաջադրանքների կատար-
ման ուղղությամբ ուսուցիչների ղեկավարությամբ սովորողների հետ 
տարբեր առարկաներից անցկացնել գործնական պարապմունքներ։  

 Տրված խնդրի լուծման գործում մեծ դեր է խաղում ճիշտ կառուցված 
մանկավարժական վերահսկողությունը, որը պետք է ուղղված լինի 
տնային աշխատանքի կատարման համակարգում գիտելիքների յուրաց-
ման և ամրապնդման գործընթացին։ Հաճախ վերահսկողության են 
ենթարկվում արդյունքները։ Հաճախ տնային առաջադրանքների կատար-
ման ժամանակ սովորողների մոտ առաջանում են բացասական հույզեր, 
ապրումներ։ Իրականում աշակերտները չգիտեն ինչպես սովորել կամ էլ 
չունեն գիտելիքներին ամուր տիրապետելու բավարար կամային ճիգեր և 
ուսուցչի կողմից լուրջ գործնական օգնության և նրբանկատ վերահսկո-
ղության կարիք ունեն։ 

    
ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    

1. Харламов И.Ф. Педагогика. – М.: Гардарики, 1999. – 520 с. 
2. Шардаков М.Н. Очерки психологии учения. – М., 1951, с. 67-69. 
3. Применение    информационно-коммуникационных технологий П 75 в 

образовании: материалы XII Всероссийской научно-практической 
конференции (8-9 октября 2015 г., – Йошкар-Ола). Статья «Примене-
ние информационно-коммуникационных технологий в средней 
базовой школе», Егорова О. Г., Жданова Л. В. /c. 41/ [Электронный 
ресурс]. – Йошкар-Ола: ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт 
образования», 2015. – 204 с. 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾՀԱՎԵԼՎԱԾՀԱՎԵԼՎԱԾՀԱՎԵԼՎԱԾ        
Հարցաշար ծնողներինՀարցաշար ծնողներինՀարցաշար ծնողներինՀարցաշար ծնողներին    

Հարգելի՛ ծնողներ, խնդրում ենք մտածել և պատասխանել տրված 
հարցերին 

1. Որքա՞ն ժամանակ է ծախսում Ձեր երեխան տնային աշխատանքը 
կատարելու վրա  

2. Ո՞ր առարկաներն են նրանից ավելի շատ ժամանակ խլում 
3. Ձեր երեխան տնային աշխատանքը կատարելիս միշտ հասկա-

նո՞ւմ է, թե ինչ պետք է կատարի 
4. Դուք ստիպվա՞ծ եք լինում օգնելու Ձեր երեխային կատարելու 

տնային աշխատանքը 
5. Ո՞ր առարկաներից եք օգնում Ձեր երեխային կատարելու տնային 

աշխատանքը 
6. Ձեր երեխային տնային աշխատանքը կատարելու համար միշտ 

օբյեկտի՞վ են գնահատում  
7. Ձեր երեխան միշտ գիտի՞ տարբեր առարկաներից տնային առա-

ջադրանքները 
8. Ինչպե՞ս է Ձեր երեխան հիմնավորում այն հարցը, թե ինչո՞ւ 

օրագրում չի նշել տնային առաջադրանքը 
9. Ըստ երեխայի կարծիքի՝ ուսուցիչը միշտ հիմնավորո՞ւմ է տնային 

աշխատանքի գնահատականը 
10. Սովորողները խոստովանո՞ւմ են, որ իրենց ժամանակը հաճախ 

խլում են օնլայն խաղերը, տեսահոլովակները և այլն։ 
 ԱՅՈ, ՈՉ 
11. Համաճարակի պայմաններում Ձեր սովորողների ուսման առաջա-

դիմությունը փոխվել է դեպի դրակա՞նը, թե՞ բացասականը։ 
Հիմնավորեք պատասխանը: 

 ԱՅՈ, ՈՉ 
12. Համաճարակի պայմաններում Ձեր սովորողների ուսման առաջա-

դիմությունը փոխվել է դեպի դրակա՞նը, թե՞ բացասականը։ 
Հիմնավորեք պատասխանը: 
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Роль педагогов и родителей в подготовке учащихся Роль педагогов и родителей в подготовке учащихся Роль педагогов и родителей в подготовке учащихся Роль педагогов и родителей в подготовке учащихся     
к выполнению домашних заданий во время пандемиик выполнению домашних заданий во время пандемиик выполнению домашних заданий во время пандемиик выполнению домашних заданий во время пандемии    

Оганесян Анаит Оганесян Анаит Оганесян Анаит Оганесян Анаит     
Асатрян Назели Асатрян Назели Асатрян Назели Асатрян Назели     

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова: самоконтроль, воспроизведение, система требова-

ний, усвоение знаний, концентрация внимания 
Актуальность статьи обусловлена тем, что успех учебы во многом 

зависит от эффективной подготовки домашнего задания в целом. 
Новизна исследования заключается в том, что    уровень поддержки 

учителей и родителей, направление воспитательного воздействия при 
выполнении домашних заданий во многом зависят от уровня развития 
ученика, его возраста, степени его самостоятельности, отношения к 
обучению, чувства ответственности и других факторов индивидуального 
развития личности. В статье изложены основные недостатки при 
выполнении учащимися домашних заданий во время пандемии. 
Исследование для выявления рассмотренных недостатков проводилось в 
основной школе № 6 г. Ванадзора Лорийской области РА. 

Указанные недочеты позволяют сделать определенные выводы: 
необходимо повысить качество классных практических занятий, 
конкретизировать объем домашних заданий учащихся, педагогам следует 
обратить особое внимание на способность учеников к овладению техники 
выполнения домашних заданий, педагогам и ученикам необходимо 
осмыслить систему требований и правил выполнения домашних заданий 
на практике. На основе экспериментальных данных, в статье представлена 
методологическая роль педагогов и родителей в подготовке учащихся для 
выполнения домашних заданий во время пандемии. 
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The relevance of the article is the fact that the success of studies largely 

depends on the effective preparation of homework in general. 
The novelty of the study consists in the following: the level of support of 

teachers and parents, the direction of educational influence when doing 
homework, largely depends on the level of development of the student, his/her 
age and degree of independence, attitude to learning, sense of responsibility and 
other factors of individual development of the personality. 

The article outlines the main shortcomings when students do homework 
during a pandemic. A study to identify the shortcomings was conducted in the 
basic school No. 6, Vanadzor, Lori region of the Republic of Armenia. 
Homework, teachers and students need to comprehend the system of 
requirements and rules for doing homework in practice. Based on experimental 
data, the article presents the methodological role of teachers and parents in 
preparing students for homework during the pandemic.    
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