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ՀՏԴ  37.02 

Առաջանցիկ ուսուցման մոդելի կիրառման արդյունավետությունը Առաջանցիկ ուսուցման մոդելի կիրառման արդյունավետությունը Առաջանցիկ ուսուցման մոդելի կիրառման արդյունավետությունը Առաջանցիկ ուսուցման մոդելի կիրառման արդյունավետությունը 
քիմիայի ուսուցման գործընթացումքիմիայի ուսուցման գործընթացումքիմիայի ուսուցման գործընթացումքիմիայի ուսուցման գործընթացում    

Նալբանդյան ԿատյաՆալբանդյան ԿատյաՆալբանդյան ԿատյաՆալբանդյան Կատյա    
Հակոբյան ՄետաքսյաՀակոբյան ՄետաքսյաՀակոբյան ՄետաքսյաՀակոբյան Մետաքսյա    

Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. կրթական բարեփոխումներ, միջառարկայա-
կան և ներառարկայական կապեր, զանգվածի պահպանման օրենք, 
ասոցիատիվ-առաջանցիկ կապեր, ստեղծագործական և համատեքս-
տային առաջադրանքներ, «կաղապարային» թեստեր, հաշվարկային 
խնդիրներ 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
Փոփոխվող աշխարհում գիտելիքների մեծ ծավալը գործնականորեն 

կորցրել է իր արժեքը, քանի որ նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառման 
հետևանքով ցանկացած տեղեկույթ ավելի հասանելի է դարձել։ Փոխվել 
են ուսումնական գործընթացի նպատակներն ու խնդիրները, ինչպես նաև 
ուսուցչի գործառույթը՝ ուսումնական տեղեկույթ փոխանցողից դարձել է 
կազմակերպող, հարցեր առաջ քաշող և խնդիրներ տրամադրող։ Ուսուց-
ման այսպիսի համակարգում գլխավոր դերակատարը աշակերտն է, իսկ 
ուսուցիչը դառնում է ուղղորդող, վերահսկող։ 

 Մանկավարժական աշխատանքի արգասիքը ուսումնադաստիա-
րակչական գործընթացում առանձին վերցրած յուրաքանչյուր աշակերտի 
գիտելիքի, կարողությունների, հմտությունների, նրա զարգացվածության, 
արժեքային համակարգի մակարդակն է: Որքան ուսուցիչը պարզ է պատ-
կերացնում մանկավարժական օրինաչափությունները, այնքան ազատ և 
արդյունավետ կարող է լինել նրա անձնական գործունեությունը։ 

Ուսուցման գործընթացում վերոնշյալ խնդիրներն իրագործվում են 
տարաբնույթ մեթոդների և տեխնոլոգիաների կիրառմամբ։ Առավել արժե-
քավոր են այն մեթոդները, որոնք հիմնվում են բովանդակության հենքի 
վրա կառուցվող մեթոդաբանական գաղափարների վրա։ 

Աշխատանքի նպատակն է ցույց տալ, թե ինչպես կարելի է բարձրաց-
նել քիմիայի դասավանդման արդյունավետությունը՝ կապված առաջան-
ցիկ ուսուցման մի մոդելի կիրառմամբ՝ հաշվի առնելով «Քիմիա» առար-
կայի և սովորողների տարիքային առանձնահատկությունները: Այդ նպա-
տակով բացահայտված է «Քիմիա» առարկայի ծրագրային նյութում առկա 
այն հասկացությունների, գաղափարների ամբողջությունը, որի վրա ան-
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հրաժեշտ է հենվել առաջանցիկ ուսուցման իրականացման ժամանակ, 
կոնկրետ օրինակներով ցույց են տրված առաջանցիկ ուսուցման 
դրսևորումներ: 

ԲովանդակությունԲովանդակությունԲովանդակությունԲովանդակություն    
Արդի տեղեկատվական դաշտում գիտելիքների լայն պաշարը 

համակարգված ներկայացնելու համար յուրաքանչյուր աշակերտի 
համար անհրաժեշտ է ապահովել ուսուցման այնպիսի գործընթաց, որի 
ընթացքում զարգանան մտածողությունը, տրամաբանությունը և ինքնու-
րույն աշխատելու կարողությունը։ Ըստ հոգեբանների հետազոտություն-
ների՝ մարդու մոտ մտածողության բազային ձևավորումը ավարտվում է 
14 տարեկանում։ Աշակերտների շրջանում իրականացված հարցումները 
ցույց են տալիս, որ բնագիտական ցիկլի առարկաների նկատմամբ սովո-
րողների հետաքրքրություններն էապես ցածր են: Օրինակ, քիմիայից 
գրավոր աշխատանքները, որոնցում ընդգրկված են եղել հիմնականում 
հաշվարկային խնդիրներ, արձանագրել են ցածր մակարդակի գիտելիք-
ներ։ Հետևաբար՝ անհրաժեշտություն կա կատարելագործելու այդպիսի 
խնդիրների դասավանդման մեթոդիկան: 

Հաշվարկային խնդիրների լուծման մեթոդաբանությունը կարևոր 
նշանակություն ունի քիմիայի ուսուցման գործընթացում։ Հաշվարկային 
խնդիրներ լուծելու կարողությունը քիմիայի դպրոցական ծրագրի յուրաց-
ման կարևորագույն մասն է, քանի որ այն հանդիսանում է քիմիայից 
ակադեմիական գիտելիքների իմացության ճշտման չափանիշներից 
մեկը։ Քիմիայի ուսուցման գործընթացում այսպիսի վերջնարդյունքի 
հասնելու համար կարևոր է նաև աշակերտների մոտ այնպիսի հաշվար-
կային հմտություններ զարգացնելը, որոնք կարող են ապահովել խնդիր-
ներում վերջիններիս կիրառումը: Շատ ուսուցիչներ ուշադրություն չեն 
դարձնում այս կարևոր խնդրին՝ դժգոհելով ժամանակի սղությունից և 
երեխաների իմացական ցածր մակարդակից։ Արդյունքում, ավարտական 
և միասնական պետական քննություններին նախապատրաստվելու 
համար նախատեսված «կաղապարային» թեստերի քննարկման ժամա-
նակ չեն դրսևորվում աշակերտների ինքնուրույնությունը և գիտակցված 
գործունեությունը։  

Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ վերոնշյալ դժվարություն-
ները հաղթահարելու համար անհրաժեշտ է համակարգված մոտեցում 
ցուցաբերել այդպիսի խնդիրների լուծման գործընթացին, այսինքն՝ 
տարանջատել այն խնդիրները, որոնց լուծման հիմքում ունեն միևնույն 
մոտեցումը: 
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Հաշվարկային խնդիրներ լուծելու հմտությունների ձևավորման 
գործընթացը ալգորիթմական ճիշտ գործողությունների կատարման և 
տարաբնույթ կրկնությունների իրականացման արդյունք է։ Վերջինիս 
հասնելու համար անհրաժեշտ են նպատակասլաց աշխատանք և ժամա-
նակ: Սակայն առաջանցիկ ուսուցման տարրերի կիրառումը թույլ կտա 
տեսական նյութի ուսուցման ժամանակ սովորողներին նախօրոք նախա-
պատրաստել հաշվարկային խնդիրների լուծմանը: 

Առաջանցիկ ուսուցման վերաբերյալ գոյություն ունեցող մոդելնե-
րում հիմնականում շեշտը դրվում է հետագա ուսումնառության որոշ 
նյութ ընթացիկ ուսուցում տեղափոխելու վրա։ 

Կարելի է ենթադրել, որ քննվող եզրույթի նման իմաստը շատ նեղ է և 
մասամբ է արտացոլում նրա էությունը։ Դրա համար առաջարկվում է այլ, 
ոչ ավանդական, բայց զգալիորեն լայն տեսանկյունից դիտարկել «առա-
ջանցիկ ուսուցում» եզրույթը։ 

[2, 258-265], [5, 363-369] և այլ աշխատանքներում ներկայացված են 
առաջանցիկ ուսուցման մի մոդելի էությունը, որը էապես տարբերվում է 
գործող մոդելներից։ Ըստ այդ մոդելի՝ առաջանցիկ ուսուցումը պետք է 
հիմնվի գիտական ճանաչողության ընդհանուր մեթոդների վրա, 
ինչպիսիք են ինդուկցիան, դեդուկցիան, անալոգիան, մոդելավորումը և 
այլն։ Տրամաբանական է, որ այդ դեպքում առաջանցիկ ուսուցման նյութը 
չի կարող ունենալ կոնկրետ բովանդակություն. այն առավելապես համա-
պիտանի (ունիվերսալ), հիմնարար գաղափարների և հասկացություն-
ների, մեթոդաբանական սկզբունքների և այլնի ամբողջություն է։ Ուսուց-
ման գործընթացը պետք է հիմնվի ոչ միայն սովորողների նախկին փորձի 
վրա, այլ նաև կողմնորոշված լինի նրանց հետագա ուսումնական գործու-
նեությանը՝ ստացած գիտելիքների շարունակականության ապահով-
մանը, հիմնարար գաղափարների, համընդհանուր ճանաչողության 
մեթոդների իմացության հիմքերի ստեղծմանը։ Առաջանցիկ ուսուցման 
հիմնական նպատակը ուսուցման որակի բարձրացումն է՝ ընթացիկ 
ուսուցման ժամանակ ճանաչողության համընդհանուր մեթոդների օգնու-
թյամբ հետագայի համար ասոցիատիվ կապեր ստեղծելու միջոցով։ Այդ 
նպատակին հասնելու համար անհրաժեշտ է նոր տեսանկյունից դիտել 
դասին ներկայացվող պահանջները, որոշել ուսուցման մեջ առաջ անց-
նելու հնարավոր ուղիները և միջոցները, մշակել առաջանցիկ ուսուցման 
իրականացման մեթոդաբանական հիմքերը և այն իրականացման 
համար առաջանցիկ նյութի ընտրության հիմնական չափանիշներն ու 



– 188 – 

պահանջները, մշակել առաջանցիկ ուսուցման մեթոդաբանական 
հիմքերը, մշակել և հիմնավորել այդպիսի ուսուցման մեթոդական համա-
կարգը, որն ապահովում է առաջանցիկ ուսուցման արդյունավետու-
թյունը [1, 172-173]։  

 Եթե միջառարկայական և ներառարկայական կապերի իրականաց-
ման ժամանակ շեշտը դրվում է սովորողների՝ նախկինում ստացած 
գիտելիքների և հմտությունների փոխանցման վրա, ապա առաջանցիկ 
ուսուցման ժամանակ շեշտը դրվում է առավել լայն ընդգրկում ունեցող 
ընդհանուր մեթոդաբանական հարցերի վրա։ Կարելի է պնդել, որ ուսուց-
ման պրոցեսն ամբողջությամբ իրենից ներկայացնում է մի կողմից անցած 
նյութի արտացոլում նոր իրավիճակներում, մյուս կողմից՝ նոր գիտելիք-
ների և հմտությունների ձեռքբերման նախադրյալների ստեղծում։ Դա 
նշանակում է, որ ընթացիկ ուսուցման ժամանակ պետք է նախագծվի 
հետագա ուսուցմանն ուղղված մտագործունեության հետագիծը [1, 173]։  

Ինչպես յուրաքանչյուր դպրոցական առարկա, այնպես էլ քիմիան, 
ունի առաջանցիկ ուսուցման իրականացման իր առանձնահատկություն-
ները, բայց, անկախ իրենց բազմազանությունից, յուրաքանչյուր առարկա-
յում որպես առաջանցիկ ուսուցման նյութ հանդիսանում է տվյալ առար-
կայի բովանդակային բաղադրիչը՝ ընդհանուր գաղափարները, հասկա-
ցությունները, բնութագրերը, տեսությունները, սկզբունքները:  

Ներկայացնենք քիմիայի ուսուցման գործընթացում առանջանցիկ 
ուսուցման կիրառման առանձնահատկությունները և իրականացման 
առավելությունները։ 

Քիմիայի ուսուցման գործընթացում ավագ դպրոցի հոսքային 
դասարաններում աշակերտների ստեղծագործական բնույթի մտածողու-
թյան զարգացման միջոցներից են ստեղծագործական առաջադրանքները։ 
Ստեղծագործական բնույթի առաջադրանքները խնդրահարույց և 
տարբերակված են. սրանց հիմնական առանձնահատկությունն այն է, որ 
հնարավորություն են տալիս աշակերտներին ազատ արտահայտվելու, 
տարբեր մոտեցումներ դրսևորելու միևնույն հարցի շուրջ, և արդյունքում 
բոլոր արտահայտված մտքերը լինեն ճիշտ։ Այսպիսի ստեղծագործական 
առաջադրանքները աշակերտներից պահանջում են մտածողության մեջ 
լինել անկախ։ Ներկայացնենք ստեղծագործական առաջադրանքների 
օրինակ, որը կիրառում ենք քիմիայի դասավանդման ընթացքում։ 

1. Պատկերացրեք, թե ի՞նչ տեղի կունենա, եթե երկաթ քիմիական 
տարրն անհետանա Երկրագնդից։ 
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2. Բնական մեղրը պարունակում է գլյուկոզ և ֆրուկտոզ։ Առաջար-
կեք արհեստական մեղր ստանալու մեթոդ [4, 199]։ 

Այս բնույթի առաջադրանքների լուծումը ներառում է տարբեր 
պատասխաններ, որոնք կախված են ոչ միայն քիմիական գիտելիքների 
առկայությունից, այլև աշակերտի՝ տեղեկատվություն որոնելու և այն 
կիրառելու կարողությունից։ Նման առաջադրանքները նպաստում են ոչ 
միայն գիտելիքների ուղղակի որոնմանը, այլև դրանք վերլուծելու, ոչ 
ստանդարտ իրավիճակներում կիրառելու և առարկայի նկատմամբ 
ճանաչողական հետաքրքրվածության զարգացմանը, որն էլ բերում է 
ուսուցման գործընթացի որակի բարելավմանը։ 

Շատ հաճախ աշակերտները դասի ընթացքում ուսուցչին հարցնում 
են՝ այս կամ այն դասը իրենց որտե՞ղ է անհրաժեշտ։ Աշակերտները 
հետաքրքվում են և սիրում առարկան այն դեպքում, երբ տեսնում են 
կիրառման բնագավառները, կարևորում են ստացած գիտելիքներն ու կա-
րողությունները։ Այսպիսի իրավիճակներից ելքը դասապրոցեսին համա-
տեքստային առաջադրանքներ կիրառելն է։ Որպես օրինակ դիտարկենք 
հետևյալ համատեքստային առաջադրանքը։ Կան մի ամբողջ խումբ 
տարրեր, որոնց գործառույթները դեռևս ուսումնասիրված չեն։ Այդ 
տարրերին անվանում են «խելացի»։ Այդ տարրերի մասին կարելի է ասել, 
որ նրանցով է պայմանավորված մարդու ինտելեկտուալ զարգացումը։ 
Աշակերտներին տալ հետևալ հարցադրումներով առաջադրանք. 

1. Ո՞ր հիմնական քիմիական տարրերով է որոշվում մարդու ուղեղի 
ինտելեկտուալ հնարավորությունը։  

2. Որոնել տեղեկույթ այս տարրերի մասին։ 
3. Կարո՞ղ եք հաշվել ոսկու, թելուրի, անագի զանգվածները միլի-

գրամներով մարդու գլխուղեղում։  
4. Բացահայտել այդ տարրերի յուրահատկությունը։ 
5. Առաջարկեք այնպիսի սննդամթերք, որի կիրառումը կբերի ինտե-

լեկտուալ հնարավորությունների զարգացմանը։ 
6. Որոշել, թե ինչ է անհրաժեշտ մարդուն իր ինտելեկտուալ կարո-

ղությունները բարձրացնելու համար [4, 200]։  
Համատեքստային առաջադրանքների լուծումը հնարավորություն է 

տալիս աշակերտներին դուրս գալու կաղապարված գիտելիքների շրջա-
նակից, որի արդյունքում զարգանում են ստեղծագործական կարողու-
թյունները, գործնական խնդիրների լուծման հմտությունները [3]։ 

Դիտարկենք հետևյալ գծապակերը. 
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Նկար 1. Առանջացիկ ուսուցման կապն արտահայտող գծապատկերՆկար 1. Առանջացիկ ուսուցման կապն արտահայտող գծապատկերՆկար 1. Առանջացիկ ուսուցման կապն արտահայտող գծապատկերՆկար 1. Առանջացիկ ուսուցման կապն արտահայտող գծապատկեր    

    
  Քիմիական հավասարումը արտահայտում է նյութի զանգվածի 

պահպանման օրենքը և պատկերվում է քիմիական տարրերի և նշանների 
միջոցով: Յուրաքանչյուր տարրի ատոմների թիվը հավասարման աջ և 
ձախ մասում պետք է լինի նույնը: Այսպիսով, հաստատվում է նյութի 
զանգվածի պահպանման օրենքը: Եթե հայտնի է փոխազդող նյութերից 
որևէ մեկի զանգվածը, կարելի է հաշվել հավասարմանը մասնակցող 
ցանկացած նյութի զանգվածը: Դրա համար կազմում են ստեխիոմետրիկ 
համեմատություն, որի հիմքում ընկած է ստեխիոմետրիկ օրենքը` 
քիմիական ռեակցիային մասնակցող նյութերի զանգվածների հարաբե-
րությունը հավասար է այդ նյութերի մոլյար զանգվածների և ռեակցիայի 
հավասարման մեջ նրանց գործակիցների արտադրյալների հարաբերու-
թյանը:  

Զանգվածի պահպանման օրենքի էությունը այն է, որ, անկախ 
նրանից՝ քիմիայի դասավանդման ընթացքում ինչ թեմայի քննարկում էլ 
որ լինի, ինչպիսի ռեակցիայի հավասարում էլ որ լինի, հիմքում ընկած է 
զանգվածի պահպանման օրենքը: Ասվածը հիմնավորենք թեմաների 
օրինակներով` հիդրոլիզ, էլեկտրոլիտիկ դիսոցում, ռեակցիաների տե-
սակներ և այլ ցանկացած թեմա, ինչքան էլ որ նոր լինի, միևնույն է, 
հիմքում գործում է զանգվածի պահպանման օրենքը։ 

Վալենտականությունը ցույց է տալիս տվյալ տարրի ատոմի՝ այլ 
տարրի որոշակի թվով ատոմների իրեն միացնելու կամ տեղակալելու 
ընդունակությունը: 

Այդ պատճառով վալենտականությունը քանակապես որոշվում է այն 
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քիմիական կապերի թվով, որոնք այդ ատոմն առաջացնում է ուրիշ 
ատոմների հետ: Վալենտականության թվական արժեքը համապատաս-
խանում է մոլեկուլում տվյալ ատոմի առաջացրած կապերի թվին: Քանի 
որ կովալենտ կապն առաջանում է չզույգված էլեկտրոնների ատոմական 
օրբիտալների վերածածկման հետևանքով, ապա տարրի վալենտակա-
նությունը որոշվում է ատոմի՝ քիմիական կապին մասնակացող չզույգ-
ված էլեկտրոնների թվով: Մոլեկուլում ատոմի վիճակը քանակապես 
բնութագրելու համար մտցված է «օքսիդացման աստիճան» հասկացու-
թյունը: Օքսիդացման աստիճան ասելով հասկանում են մոլեկուլում 
ատոմի էլեկտրական լիցքը: Վերջինս հաշվում են` ելնելով այն ենթա-
դրությունից, որ մոլեկուլը կազմված է միայն իոններից: Օքսիդացման 
աստիճանը որոշելիս պայմանականորեն ընդունում են, որ տվյալ ատոմը 
մյուսների հետ միացնող էլեկտրոնային զույգերը պատկանում են առավել 
էլեկտրաբացասական ատոմին: Այստեղից հետևում է, որ օքսիդացման 
աստիճանը պայմանական մեծություն է: Օքսիդացման աստիճանը 
կարող է լինել դրական, բացասական և զրոյական: Տարրի դրական օքսի-
դացման աստիճանի մեծությունը համապատասխանում է տվյալ 
ատոմից շեղված էլեկտրոնային զույգերի թվին, իսկ բացասական օքսի-
դացման աստիճանի մեծությունը համապատասխանում է դեպի ատոմը 
շեղված էլեկտրոնային զույգերի թվին: Չբևեռացված մոլեկուլներում 
ատոմի օքսիդացման աստիճանն ընդունվում է հավասար զրոյի, քանի որ 
նրանցում էլեկտրոնային զույգը շեղված չէ: Այս պատճառով տարրի օքսի-
դացման աստիճանը հաճախ չի համապատասխանում նրա վալենտա-
կանությանը: Քիմիայում այս գաղափարները բացատրելիս ընթացիկ 
ուսուցման ժամանակ ճանչողության համընդհանուր մեթոդների օգնու-
թյամբ հետագայի համար (քիմիայի բոլոր թեմաների համար) ասոցիա-
տիվ կապեր են ստեղծվում: Անկախ թեմայից, եթե գրում ենք քիմիական 
ռեակցիա, ապա հիմքում ընկած է զանգվածի պահպանման օրենքը, որը 
իրականացվում է ատոմների վերախմբավորման հաշվին, իսկ բանա-
ձևում պարտադիր պահպանվում են վալենտականությունը և օքսիդաց-
ման աստիճանը: Օրինակ, մինչ դասաժամին հիդրոլիզ թեման ուսումնա-
սիրելը, արտադասարանական խմբակների ժամանակ կարելի է կիրառել 
առաջանցիկ ուսուցման գաղափարը, որը կարող է կապ հաստատել 
հիդրոլիզ և pH ջրածնային ցուցիչ թեմաների միջև: Մինչ էլեկտրոլիզ 
թեմայի ուսումնասիրելը նախօրոք աշակերտներին գաղափար ենք տա-
լիս դիսոցում, օքսիդավերականգնման ռեակցիաներ, էլեկտրոդներ, էլեկ-
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տրոդների հաստատուն հոսանք հասկացությունների մասին: Օրգանա-
կան քիմիայում դեռևս առանձին նյութերի դասերը չուսումնասիրած` 
տալիս ենք հետևյալ բազմանպատակ գաղափարները` իզոմերիա, հոմո-
լոգիական տարբերություն, կառուցվածքային իզոմերիա, միջդասային 
տարածություն և այլն: 

Էլեկտրոլիտային դիսոցման հիմքում ընկած են հետևյալ գաղափար-
ները` էլեկտրական լիցքի պահպանման օրենքը, քիմիական կապերի 
տեսակների համապատասխանության առկայություն (լուծույթ, լուծիչ), 
զանգվածի պահպանման օրենք:  

Էլեկտրոլիտիկ դիսոցման տեսությունը կարելի է ներկայացնել 
հետևյալ դրույթներով` 

1. Ջրում լուծելիս էլեկտրոլիտները դիսոցվում են դրական և բացա-
սական լիցքավորված իոնների: Լուծված նյութի կառուցվածքից 
կախված` դիսոցումը կատարվում է տարբեր ձևով: 

2. Էլեկտրական հոսանքի ազդեցությամբ դրական իոնները ձգվում 
են բացասական էլեկտրական դաշտի կողմից, իսկ բացասական 
իոնները` դրական էլեկտրական դաշտի կողմից: 

3. Դիսոցումը դարձելի պրոցես է: Մոլեկուլների՝ իոնների դիսոց-
վելու հետ միաժամանակ տեղի է ունենում ասոցում` իոնների 
միացումը մոլեկուլների: Այստեղից հետևում է, որ ոչ բոլոր 
էլեկտրոլիտներն են հավասարաչափ դիսոցվում իոնների: 

Դիսոցման հավասարումը գրելիս դրվում է դարձելիության նշան։ 
Էլեկտրոլիտիկ դիսոցման Արենիուսի տեսության համաձայն՝ թթուներ են 
կոչվում այն էլեկտրոլիտները, որոնք, ջրային լուծույթում դիսոցվելով, 
առաջացնում են ջրածնի H+ իոններ և բացի H+ իոններից՝ ուրիշ 
կատիոններ չեն առաջացնում: 

Հիմքեր են կոչվում այն էլեկտրոլիտները, որոնք, ջրային լուծույթում 
դիսոցվելով, առաջացնում են հիդրօքսիդ OH- իոններ և բացի OH- 
իոններից ուրիշ անիոններ չեն առաջացնում: 

Պրոտոլիտիկ տեսությունն առաջարկվել է Բրենստեդի և Լոուրիի 
կողմից: Այս տեսության համաձայն՝ թթուներ են հանդիսանում այն նյու-
թերը, որոնք տվյալ ռեակցիայի ընթացքում տալիս են պրոտոն (պրոտոնի 
դոնոր), և հիմքեր են հանդիսանում այն նյութերը, որոնք միացնում են 
պրոտոն (պրոտոնի ակցեպտոր):  
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ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    
 Այսպիսով՝ քիմիայի դասաթեմաների ուսուցման արդյունավետու-

թյունը հնարավոր է բարձրացնել առաջանցիկ ուսուցման այնպիսի 
մոդելների կիրառմամբ, որոնք ենթադրում են ընթացիկ դասի ժամանակ 
հետագա ուսումնառություն որոշ գաղափարների տեղափոխում։ Այն 
հնարավորություն է տալիս ընթացիկ նյութը ծառայեցնել հետագա 
ուսումնառությանը։ Այդ մոդելի փիլիսոփայությունը կրթության և ուսուց-
ման դիալեկտիկան է։ Դպրոցական քիմիայի դասընթացում առկա են 
շատ երևույթներ և պրոցեսներ, որոնց հիմքում ընկած են նմանատիպ 
օրինաչափություններ, և որոնցում հանդիպում են միևնույն գաղափարի 
տարբեր դրսևորումները։ Առաջանցիկ ուսուցման վերոնշյալ մոդելը թույլ 
է տալիս կարևորել այդպիսի գաղափարները և առանձին օրինակներով 
ցույց տալ դրանց հետագա հնարավոր դրսևորումները։ Այն հիմնակա-
նում իրականացվում է գիտական ճանաչելիության մեթոդների օգնու-
թյամբ` ասոցիատիվ-առաջանցիկ կապերի միջոցով։ Դասավանդման 
փորձը և հետազոտությունները ցույց են տվել, որ քիմիայի ուսուցման 
գործընթացում քիմիական տարբեր գաղափարների, հասկացություն-
ների, տեսությունների կարևորումը էապես բարձրացնում է դասավանդ-
ման արդյունավետությունը և թույլ է տալիս ուսուցումը կազմակերպել 
հիմնարար գաղափարների վրա։ Մյուս կողմից այն թույլ է տալիս էապես 
ուժեղացնել դասավանդման մեթոդաբանական ուղղվածությունը։ 
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ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    

1. Ծատուրյան Ա. Մ., Թումանյան Մ. Գ., Պապյան Ա. Ռ., Առաջանցիկ 
ուսուցման կիրառումը ֆիզիկայի ուսուցման ժամանակ /Վանա-
ձորի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր, պրակ Բ, 
2018, էջ 169-178: 

2. Ծատուրյան Ա. Մ., Շահբազյան Ա. Խ., Ֆիզիկայի ուսուցման ժա-
մանակ առաջանցիկ ուսուցման կազմակերպման դիդակտիկա-
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 Вместе с образовательными реформами меняются требования к 
учебному процессу, меняются цели и задачи образовательного процесса, 
функции учителя и ученика. Вышеуказанные задачи реализуются с 
использованием различных методов и технологий. Они должны способст-
вовать самостоятельной творческой работе учеников, ориентации в различ-
ных ситуациях правильным образом искать информацию, развивать 
мышление и самое главное правильно применять полученные знания на 
практике. 

 В работе представлена одна из важнейших моделей в учебном 
процессе за последнее время – опережающее обучение, которое 
стимулирует мышление учеников, в результате чего становится эффектив-
ным процесс обучения предмета «химии». 

 В этой статье представлена идея опережающей модели обучения 
вычислительных задач по химии, которая является новинкой в методоло-
гии вычислительных задач. В результате студент выходит из «стереотип-
ного» мышления, становится более свободным, способным более точно 
подходить к проблеме задачи, гибко и легко выразить полученные 
академические знания. В качестве современного опережающего образа мы 
также представили творческие и контекстные задания. 

 Творческие задания требуют от учащихся быть независимым в своем 
мышлении. 

Контекстные задания позволяют ученикам выйти за пределы отфор-
мованных знаний, в результате чего развиваются их творческие способ-
ности и навыки решения практических задач. 
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SummarySummarySummarySummary 
    KKKKeywords:eywords:eywords:eywords: educational reforms, interdisciplinary connections , the law of 

conservation of mass, associative advancing connections, creative and 
contextual tasks, “template” test computational problems    

 In parallel with the educational reforms, the requirements for the 
learning process are changing. The goals and objectives of the educational 
process and the functions of the teachers and learners are also changed. The 
above-mentioned issues are implemented using various methods and 
technologies. They should contribute to the students’ independent creative 
work and independent orientation in different situations. They should 
necessarily come up with the searching of the information correctly, the 
development of thinking and most importantly and application of the acquired 
knowledge in practice properly. The paper presents one of the most important 
models in the teaching process in recent years - advancing teaching, which 
mainly stimulates the learners’ thinking, which results in making the process of 
teaching chemistry effective. In the article, we have presented the idea of the 
model of advancing learning for solving computational problems in Chemistry, 
which is something new in problem-solving methodology. 

 The learner gets out of the so-called stereotyped thinking, becomes freer 
and able to approach the requirement for the problem more accurately, and, 
can present the acquired academic knowledge flexible and unconstrained. 

 As a modern form of advancing learning, we have also presented in the 
article creative and contextual tasks. 

 Creative tasks require the learners to be independent in their thinking, 
while contextual tasks provide learners with the opportunity of going out of the 

framework of stereotyped knowledge which results in developing their creative 

abilities and skills in solving practical problems. 
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