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ՀՏԴ 37.02 

««««ԹԹԹԹվայինվայինվայինվային    գրագիտությոգրագիտությոգրագիտությոգրագիտություւււնննն    ևևևև    համակարգչայինհամակարգչայինհամակարգչայինհամակարգչային    գիտությոգիտությոգիտությոգիտություւււնննն»»»»    
((((ԹԳՀԳԹԳՀԳԹԳՀԳԹԳՀԳ) ) ) ) դպրոցականդպրոցականդպրոցականդպրոցական    դասընթացիդասընթացիդասընթացիդասընթացի    չափորոշչայինչափորոշչայինչափորոշչայինչափորոշչային    պահանջներիպահանջներիպահանջներիպահանջների    ևևևև    

դասավանդմանդասավանդմանդասավանդմանդասավանդման    խնդիրներիխնդիրներիխնդիրներիխնդիրների    վերլուծությունվերլուծությունվերլուծությունվերլուծություն 

ՆահապետյանՆահապետյանՆահապետյանՆահապետյան    ԳոհարԳոհարԳոհարԳոհար    

Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.    դասավանդման մեթոդիկա, տարիքային 
առանձնահատկություններ, առանցքային գաղափարներ, մեթոդաբանա-
կան ուղղվածություն, կարողունակություններ, գիտելիքների տեղա-
փոխում    

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
Հանրակրթական բոլոր առարկայական ծրագրերը ժամանակի ըն-

թացքում ենթարկվում են փոփոխությունների, որոնք պայմանավորված 
են ինչպես համապատասխան գիտության ճյուղի զարգացմամբ, այնպես 
էլ առօրյա կյանքի պահանջներով և դիդակտիկական նկատառումներով։ 
Վերջինիս հետ կապված դասավանդման մեթոդիկայում անհրաժեշտ է 
լինում կատարելագործել ուսուցման այն տեխնոլոգիաները, որոնք առա-
վելապես ուղղված են սովորողների մտածողության և ստեղծագործական 
ունակությունների զարգացմանը։ Կրթության զարգացման ժամանակա-
կից տենդենցը ենթադրում է ուսուցման տեղեկատվական բնույթի ցան-
ցում անցում կատարել մեթոդաբանականին, որը թույլ է տալիս կարևորել 
ոչ այնքան գիտելիքների քանակը, որքան նոր գիտելիքներ ձեռք բերելու 
ունակությունները։ Այս խնդրի լուծման համար անհրաժեշտ է ուսուցումը 
կառուցել հիմնարար գաղափարների հենքի վրա և կարևորել դրանցում 
գիտական ճանաչելիության մեթոդների լայն կիրառումը։ 

Ի տարբերություն հանրակրթական այլ առարկաների՝ վերջին մի 
քանի տասնամյակներում «Ինֆորմատիկա» առարկայի ծրագրերն առա-
վելապես կարիք են ունեցել վերանայման և փոփոխության, որը պայմա-
նավորված է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) ոլորտում տեղի 
ունեցող բուռն զարգացումներով և առօրյա կյանքում դրանց կիրառական 
նշանակության մեծ աճով։ Ծրագրավորման տարբեր լեզուների առկայու-
թյունը և դրանց կիրառման ծավալների մեծացումը պահանջում է 
անընդհատ կատարելագործել բազային կրթության բովանդակությունն 
ու մեթոդաբանությունը։ 

Քանի որ հանրակրթական դպրոցներում ուսումնասիրվում են 
առարկաների հիմունքները, ապա հարց է առաջանում. որո՞նք են այն 
հիմնարար գաղափարները և հասկացությունները, որոնք պետք է տեղ 
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գտնեն ինֆորմատիկայի ուսուցման հանրակրթական ծրագրերում՝ 
հաշվի առնելով սովորողների տարիքային առանձնահատկություններն 
ու մաթեմատիկական պատրաստվածությունը։ Բացի այդ, երբ նախա-
տեսվում է հանրակրթական դպրոցներում առավել վաղ տարիքից ծանո-
թանալ հաշվողական տեխնիկային և թվային գրագիտությանը, ապա 
առաջանում են բազմաթիվ խնդիրներ՝ կապված ծրագրային նյութի ընտ-
րության, ըստ տարիների դրանց բաշխման և դասավանդման նոր տեխ-
նոլոգիայի ներդրման հետ։ 

Ներկայում ՀՀ տարրական դպրոցներում «ինֆորմատիկա» առար-
կայի դասավանդման փորձ, որպես այդպիսին, չկա, և հետևաբար դաս-
վարները կամ ինֆորմատիկայի ուսուցիչները բախվում են մի շարք 
խնդիրների և հարցերի, ինչպիսիք են՝ ուսուցման բովանդակության և 
դասավանդման մեթոդների ընտրությունը, ինֆորմատիկայի և այլ առար-
կաների միջև միջառարկայական կապերի ստեղծումը։ 

Սովորողների մոտ համապատասխան կարողությունների ձևավոր-
ման և վերջնարդյունքին հասնելու ուղիների ընտրության տեսանկյունից 
չափորոշչային պահանջները սպառիչ պատասխան չեն կարող տալ: 
Խոսքը ոչ միայն սովորողների տարիքային առանձնահատկություններին 
համապատասխան դասավանդման մեթոդների ընտրության և կիրառ-
ման մասին է, այլ նաև՝ դասավանդումը հիմնարար գաղափարների 
հենքի վրա կառուցելու և մեթոդաբանական ուղղվածություն տալու:  

Աշխատանքի նպատակն է, ընդհանուր կողմերով վերլուծելով 
«Թվային գրագիտություն և համակարգչային գիտություն» դպրոցական 
դասընթացի նոր չափորոշչային պահանջները, նախանշել մեթոդների, 
մոտեցումների այն ամբողջությունը, որոնց կիրառումը կարող է բարձ-
րացնել առարկայի դասավանդման արդյունավետությունը՝ այն դնելով 
մեթոդաբանական հիմքերի վրա: Այդ նպատակին հասնելու համար 
խնդիր է դրվել վերհանելու դասընթացի հիմնարար գաղափարները ընդ-
հանրացնելու հնարավոր մեթոդները, դասավանդման գործնական և 
մեթոդաբանական ուղղվածությունը ուժեղացնելու ուղիները:  

ԲովանդակությունԲովանդակությունԲովանդակությունԲովանդակություն    
 Ինֆորմատիկան որպես գիտություն սկիզբ է առել 20-րդ դարի 

երկրորդ կեսերից, երբ ի հայտ եկավ և տարածվեց ԷՀՄ-ն (էլեկտրա-
հաշվիչ մեքենա): Հաշվիչ մեքենաները 40-50-ական թվականներին 
ինֆորմատիկայի համար ստեղծեցին անհրաժեշտ տեսական բազա, 
այսինքն՝ այն որպես գիտություն զարգացման նպաստավոր միջավայր: 
Ինֆորմատիկայի համար որպես գլխավոր ֆունկցիա հանդես է գալիս 
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տեղեկատվության վերամշակման գործընթացի կազմակերպման մեջ 
դրանց օգտագործումը:  

Տարբեր երկրներում ինֆորմատիկան որպես հանրակրթական 
առարկա հանդես է եկել տարբեր ժամանակներում: Օրինակ, Ռուսաս-
տանում 20-րդ դարի 90-ական թվականների սկզբում ի հայտ եկավ 
հանրակրթական դպրոցների 7-11-րդ դասարանների սովորողների 
համար «Ինֆորմատիկա» առարկայի ուսումնամեթոդական համակարգի 
«Պերմյան տարբերակը»: [7, 67-74] աշխատանքում ներկայացված է այդ 
համակարգի դերը 1994 թվականից մինչև 2018 թ. սովորողների թվային 
գրագիտության զարգացման գործում: Նկարագրված է հիմնական հաս-
կացությունների և պատկերացումների ուսուցման ժամանակ «սպիրա-
լաձև» մոտեցման սկզբունքը, ըստ որի՝ յուրաքանչյուր թեմայի հիմնական 
(առանցքային) հասկացությունները ներմուծվում են ինֆորմատիկայի 7-
9-րդ դասարանների (հիմնական դպրոց) բազային դասընթացում, իսկ 
այնուհետև 10-11-րդ դասարաններում (ավագ դպրոց) տեղի է ունենում 
դրանց վերադարձ՝ առավել բարձր մակարդակով: Աշխատանքում անդ-
րադարձ է կատարվել թվային գրագիտության հետ կապված հարցերի, և 
կարևորվել են դրանք: Այն գիտելիքների և կարողությունների խումբ է, 
որն անհրաժեշտ է թվային տեխնոլոգիաների և խնդիրների ռեսուրսներից 
անվտանգ և արդյունավետ օգտվելու համար: Հեղինակն իրավացիորեն 
նշում է, որ կյանքի ժամանակակից իրողությունների մեջ թվային գրագի-
տության զարգացումը անհրաժեշտ է սկսել մանկական տարիքից, ընդ 
որում՝ դրանում դպրոցը պետք է խաղա գլխավոր դերը: Սովորողների 
մոտ թվային գրագիտության զարգացման հիմնական ծանրաբեռնվածու-
թյունը ընկնում է ինֆորմատիկայի ուսուցչի ուսերին: Այդ իսկ պատճա-
ռով շատ կարևոր է, որ «ինֆորմատիկա» առարկայի ծրագրում և համա-
պատասխան ուսումնամեթոդական համակարգում մշտապես հաշվի 
առնվեն ժամանակի նոր պահանջները: 

Այս խնդրի լուծումը հնարավոր է կրտսեր դպրոցականների ինֆոր-
մատիկայի ուսուցման ժամանակ միջառարկայական կապերի որոնման և 
վերլուծության պայմաններում: Հաշվի առնելով, որ միջառարկայական 
կապերը թույլ են տալիս ոչ միայն ամրապնդել ուսումնադաստիարակ-
չական գործընթացի արդյունավետությունը, այլև նորովի կազմակերպել 
ուսումնական գործընթացը, բազմազանեցնել այն, արթնացնել 
հետաքրքրասիրությունը, առաջնորդել երեխայի զգացմունքները, կամքը, 
մտքերը՝ ուղղված գիտակցված իրականության յուրացմանը, խթանել 
աշակերտի մտածողությունը, ձևավորել նրա քննադատական մտածողու-
թյունը: Այս բոլոր հատկանիշները հատկապես անհրաժեշտ են տեղե-
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կատվական հասարակության մեջ ապրող ժամանակակից մարդուն։ 
Միջառարկայական կապերի տակ պետք է հասկանալ նպատակ-

ների, ամուր տարրերից, ուսումնական առարկաներից բաղկացած գոր-
ծառույթների միասնություն, որը նպաստում է գիտելիքների ընդհանրաց-
մանը, համակարգմանն ու ամրությանը, ընդհանրացված ունակություն-
ների ու հմտությունների ձևավորմանը [4, 51]:  

Նոր չափորոշիչներով հանրակրթական դպրոցում «Թվային գրագի-
տություն և համակարգչային գիտություն» առարկան դասավանդվելու է 
տարրական դպրոցի 2-4-րդ դասարաններում, միջին դպրոցի 5-9-րդ 
դասարաններում և ավագ դպրոցի 10-12-րդ դասարաններում՝ որպես 
առանձին առարկա: Ընդ որում այն ներառվելու է բնագիտություն, տեղե-
կատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաներ, ճարտարագիտություն, 
մաթեմատիկա (ԲՏՃՄ) բնագավառում: 

ԹԳՀԳ առարկայի առաջարկվող ծրագիրը հիմնված է այնպիսի 
բովանդակային չափորոշիրների վրա, որոնք ունեն հստակ տրամաբա-
նական հաջորդականություն, իսկ բոլոր վերջնարդյունքները կոդավոր-
ված են դպրոցական տարբեր մակարդակներում և դասարաններում: 
Չափորոշչի վերջնարդյունքի կոդերը ցույց են տալիս կապն ընդհանուր 
կարողությունների (գիտելիք, հմտություն, վերաբերմունք, արժեքային 
համակարգ), ինչպես նաև, ըստ դպրոցական մակարդակների, շրջանա-
վարտի ուսումնառության ակնկալվող վերջնարդյունքի հետ: 

ԹԳՀԳ-ի դասավանդման մեթոդիկայի խնդիրների լուծման տեսանկ-
յունից չափորոշչային պահանջները կարող են ապահովել միայն բովան-
դակային նյութի հիմնավորված ընտրությունը և ըստ ուսումնական 
տարիների բաշխումը: 

Տարրական դպրոցում միջառարկայական կապերի դերը ինֆորմա-
տիկայի ուսուցման ժամանակ շատ կարևոր է և արդյունք է դպրոցական-
ների տեխնոլոգիական ուսուցման համալիր մոտեցման։ Բազմակողմ 
միջառարկայական կապերը հիմք են հանդիսանում համապարփակ 
տեսլականի, մոտեցման և բարդ խնդիրների լուծման համար։ 

Համաձայն «Թվային գրագիտություն և համակարգչային գիտություն» 
առարկայի փորձնական չափորոշչի և ծրագրերի (2-12-րդ դասարաններ) 
1-ին կետի՝ «Տարրական ծրագրի ուսուցման նպատակն է աշակերտներին 
ներկայացնել ալգորիթմական մտածողության ամենապարզ տարրերը, 
ծանոթացնել համակարգչային սարքավորումներից և թվային միջավայ-
րերից անվտանգ օգտվելու միջոցները, յուրացնել համակարգչային սար-
քավորումների և դրանց բաղադրիչների աշխատանքի հիմնական 
սկզբունքները, ինչպես նաև օգտագործել համակարգիչները որպես 
աշխատանքային գործիքներ» [3]: 
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Վերը նշված փորձնական չափորոշիչի և ծրագրերի վերլուծությունը 
ցույց է տալիս, որ դրանք միտված են սովորողի ճանաչողական ակտի-
վության կողմնորոշմանը և նրանց ստեղծագործական ներուժի զարգաց-
մանը, ուսումնական գործունեության այնպիսի հատկանիշների ձևավոր-
մանը, ինչպիսիք են մտածողության ճկունությունը, վերլուծելու ու քննա-
դատելու կարողությունները և հմտությունները։ 

Ժամանակակից տարրական դպրոցում ինֆորմատիկայի ուսումնա-
սիրությունն առաջին հերթին ուղղված է գրագիտության զարգացմանը, 
որի բովանդակությունը ավելի լայն է, քան դասական «երեք հմտություն-
ները», որը համապատասխանում է տարրական կրթության ավանդական 
բովանդակությանը՝ կարդալ, գրել, հաշվել։ Տեղի է ունենում ընթերցանու-
թյան (տեղեկատվության բոլոր տարբերակներիև տեսակների ակտիվ 
որոնում, դրա ընկալում և վերլուծություն), նամակագրության (տարբեր 
տեղեկատվական օբյեկտների ստեղծում, օբյեկտների միջև կապի ստեղ-
ծում, տեղեկատվության կազմակերպումը որոշակի ձևաչափով) և հաշ-
վարկների (օբյեկտների և գործողությունների նախագծում, տարբեր 
կառուցումներ, այդ թվում՝ տրամաբանական) հասկացությունների ընդ-
լայնում [5]։ 

Տարրական դասարանների սովորողների մոտ դեռևս չզարգացած 
վերացական մտածողությունը թույլ չի տալիս կատարել մտային բարդ 
գործողություններ: Հետևաբար դասավանդման մեթոդներն ընտրելիս 
անհրաժեշտ է առաջնորդվել այն գիտակցությամբ, որ բացատրման 
ժամանակ պետք է հնարավորինս գործ ունենալ իրական օբյեկտների, 
երևույթների, պրոցեսների հետ կամ էլ սահմանափակվել պարզ տրամա-
բանական դատողություններով: Մասնավորապես, դասավանդման հիմ-
քում պետք է դնել այլ առարկաներից ստացված գիտելիքների՝ այբուբենի, 
թվերի, թվաբանական գործողությունների, հեքիաթների հերոսների, 
վարվելակերպի կանոնների և այլնի համակարգումը, համակարգչի՝ 
որպես գործիքի հետ ծանոթանալը:  

Այլ առարկաներից ծանոթ ուսումնական նյութի ընտրությունը և 
որպես օրինակներ դրանց կիրառումը թույլ է տալիս երեխաների կարո-
ղություններին համապատասխան կառուցել ինֆորմատիկայի ուսուցման 
գործընթացը:  

Հաշվի առնելով, որ տարրական դպրոցում ԹԳՀԳ-ի դասավանդման 
նպատակներից է ալգորիթմական մտածելակերպի, տեղեկատվական 
մոդելներ կառուցելու, գործողությունները պլանավորելու, հաղոր-
դակցվելու և այլ հմտությունների ձևավորումը, կարևոր է սովորողներին 
յուրաքանչյուր գործընթացին ծանոթացնելիս բացահայտել և մեկնաբանել 
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դրանք կատարելու անհրաժեշտությունը: Այդպիսի մոտեցումը սովորող-
ներին ավելի է մոտիվացնում սովորելու: Մյուս կողմից, հաշվի առնելով, 
որ այդ տարիքային խմբի սովորողների գործունեության հիմնական ձևը 
խաղն է, դասավանդման մեթոդներում անհրաժեշտ է կարևորություն 
տալ խաղային միջավայրին:  

Քանի որ 2-4-րդ դասարաններում ԹԳՀԳ-ի դասավանդումը նպա-
տակ ունի սովորողներին նախապատրաստել միջին և ավագ դպրոցում 
խորությամբ ուսումնասիրելու ԹԳՀԳ-ի հիմունքները, ապա դասավան-
դումը պետք է ենթադրի ոչ միայն հարակից առարկաներից գիտելիքների 
կիառումը, այլ նաև ներառի այնպիսի տարրեր, որոնք ուղղված են 
հետագա ուսումնառությանը և կրթության շարունակականությանը: 
Խոսքը վերաբերում է առաջանցիկ ուսուցման տարրերի կիրառման հնա-
րավորություններին: [1, 82-93] աշխատանքում ցույց է տրված, թե ինչպես 
կարելի է բարձրացնել մաթեմատիկայի դասավանդման արդյունա-
վետությունը առաջանցիկ ուսուցման տարրերի կիրառմամբ: Կիրառված 
առաջանցիկ ուսուցման իրականացման մոդելը առաջ է քաշվել 
Ա. Մ. Ծատուրյանի կողմից [2, 258-265; 6, 363-369; 8, 31-37], որի էությունն 
այն է, որ ընթացիկ դասի ժամանակ իրականացվում է որոշ գիտելիքների 
տեղափոխում դեպի հետագա ուսումնառություն: Այդ դեպքում ստացված 
առաջանցիկ արդյունքն ունի կարևոր դիդակտիկական նշանակություն: 
Նյութը, որը տեղափոխվում է հետագա ուսումնառություն, առաջին հեր-
թին առավել մեծ ընդհանրության աստիճան ունեցող հասկացություններ 
և գաղափարներ են, ինչպես նաև ունեն մեթոդաբանական բնույթ: Առա-
ջանցիկ ուսուցման նոր մոդելի իրականացումը հիմնվում է գիտական 
ճանաչողության համընդհանուր մեթոդների վրա, ինչպիսիք են՝ ինդուկ-
ցիան, դեդուկցիան, մոդելավորումը, անալոգիան, սինթեզը և այլն:     

Տարրական դասարաններում ԹԳՀԳ-ի դասավանդման արդյունավե-
տությունը բարձրացնելու նպատակով անհրաժեշտություն կա ուսումնա-
սիրելու և վեր հանելու այն գաղափարները, որոնք կարող են առաջանցիկ 
ուսուցման օբյեկտ հանդիսանալ, որից հետո մշակելու այն մեթոդիկան, 
որը թույլ կտա, այդ նյութի նեղ իմաստը մատչելի ներկայացնելուց հետո, 
փորձել այն ներկայացնել առավել լայն իմաստով՝ հաշվի առնելով 
վերջինիս դրսևորումները հետագա ուսումնառության ժամանակ:  

Նույն մոտեցմամբ էլ կարելի է կիրառել առաջանցիկ ուսուցման 
վերոնշյալ մոդելը հիմնական և ավագ դպրոցների ԹԳՀԳ-ի դասընթացնե-
րում: Ընդ որում՝ կապված սովորողների տարիքի աճի հետ, որն իր հետ 
բերում է վերացական մտածողության զարգացում, փորձ, կարողություն-
ներ, մաթեմատիկական պատրաստվածություն, հնարավոր է դառնում 
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հիմնարար գաղափարների, հասկացությունների և մեթոդների շուրջ ընդ-
հանրացումները կատարել առավել բարձր մակարդակով: Այսինքն, եթե 
տարրական դասարաններում որևէ գաղափարի ընդհանրացում և 
հետագա ուսումնառություն տեղափոխում հնարավոր է իրականացնել 
առօրյա կյանքի տեսանելի օրինակների և ոչ բարդ դատողությունների 
միջոցով, ապա միջին և բարձր դասարաններում դրանց կարող են փոխա-
րինել առավել բարդ ալգորիթմական տարրեր պարունակող օրինակներ:  

Կարևոր է նաև կիրառել առաջանցիկ ուսուցման տարրեր գործնա-
կան աշխատանքներին նախապատրաստելու նպատակով: Այսինքն, 
տեսական նյութի բացատրման ժամանակ ուսուցիչը կարող է մատնանշել 
այն դեպքերը, որոնցում տվյալ տեսական նյութը դրսևորվում է գործնա-
կան աշխատանքներ կատարելիս: Վերջինս էապես բարձրացնում է գործ-
նական աշխատանքներ կատարելու արդյունավետությունը: 

    
ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Այսպիսով, ԹԳՀԳ-ի դպրոցական դասընթացի չափորոշչային պա-
հանջները բերում են նոր դիդակտիկական խնդիրների լուծման անհրա-
ժեշտության, որն իր մեջ ներառում է սովորողների տարիքահոգեբանա-
կան առանձնահատկությունների հաշվառումը և ուսուցման նոր տեխնո-
լոգիաների կիրառումը:  

Արդեն փաստ է այն իրողությունը, որ տեղեկատվական տեխնոլո-
գիաների վերաբերյալ գիտելիքներն անհրաժեշտ է հանրակրթական 
դպրոցներում ձեռք բերել վաղ հասակից: Ուսուցման գործընթացի արդ-
յունավետ կազմակերպման համար անհրաժեշտություն կա ուսուցման 
յուրաքանչյուր աստիճանի համար մշակել ուսումնամեթոդական համա-
կարգ և կարևորել հաղորդած գիտելիքների հիմնարար բնույթը և մեթո-
դաբանական ուղղվածությունը: Վերջիններիս ապահովման լավագույն 
ձևերից մեկը ընթացիկ դասի ընթացքում առաջանցիկ ուսուցման տար-
րերի հետևողական կիրառումն է, որը թույլ է տալիս լուծել մի շարք 
կարևոր դիդակտիկական խնդիրներ:  

Ինչպես մյուս հանրակրթական առարկաների ուսուցման ժամանակ, 
այնպես էլ ԹԳՀԳ-ի դասընթացի ուսուցման գործընթացում կարևորվում է 
հիմնարար գիտելիքներով դասապրոցեսը կառուցելը: Մյուս կողմից 
կարևոր է դասավանդման մեթոդական ուղղվածությունը: Առաջանցիկ 
ուսուցման տարրերի կիրառումը ուսուցման տարբեր աստիճաններում 
թույլ է տալիս արդյունավետ լուծել վերոնշյալ դիդակտիկական պահանջ-
ները՝ հաշվի առնելով սովորողների տարիքային առանձնահատկություն-
ները:  



– 204 – 

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
1. Զադոյան Ա. Ռ., Տարրական դասարաններում դասավանդման արդյու-
նավետության բարձրացումը՝ առաջանցիկ ուսուցման տարրերի 
կիրառմամբ: Վանաձորի պետական համալսարանի գիտական տեղե-
կագիր, Բ պրակ, № 1 /Բնագիտական գիտություններ, դրանց դա-
սավանդման մեթոդիկա, Երևան, «Միսմա» ՍՊԸ, 2020,էջ 82-93: 

2. Ծատուրյան Ա. Մ., Շահբազյան Ա. Խ., Ֆիզիկայի ուսուցման ժամանակ 
առաջանցիկ ուսուցման կազմակերպման դիդակտիկական նպատակա-
հարմարությունը, Գիտական տեղեկագիր, պրակ Բ, № 2, Հումանիտար 
ու հասարակական գիտություններ, դասավանդման մեթոդիկաներ, 
ՇՊՀ, Գյումրի, 2021, էջ 258-265։ 

3. 2021-2022 ուսումնական տարում ՀՀ Տավուշի մարզի հանրակրթական 
ուսումնական հաստատություններում փորձարկելու նպատակով 
«Թվային գրագիտության և համակարգչային գիտություն» առարկայի 
փորձնական չափորոշիչը և ծրագրերը (2-12 դասարաններում). 
https://escs.am/files/files/2021-05-06/9f7269067c365bda13907ff9 
4a3d4cca.pdf. (դիմելու ամսաթիվ՝ 28.03.2022 թ.): 

4. О. Ю. Заславская, А. Н. Брага, Вестник Российского университета 
дружбы народов. Серия: Информатизация образования, «Учет много-
сторонних межпредметных связей как фундамент для реализации 
комплексного подхода к обучению информатике в начальной школе», 
2009. 51 с. 

5. Исупова Е. Н., Каракозов С. Д. Содержательные линии обучения инфор-
матике в начальной школе. Мир науки, культуры, образования. № 4 (16) 
2009, 239 с. 

6. Цатурян А. М. Дидактический феномен опережающего обучения. II 
Всемирный конгресс в реальном и виртуальном пространстве «Восток-
Запад: пересечения культур» /статьи, доклады II Всемирного конгресса в 
Японии 2019 года/ Япония, Киото, Университет Киото Сангё, 
издательство “TanakaPrint”, Том I, 2019. с. 363-369. Журнал включен в 
базы данных: Scopus/JAIRO (Japanese Institutional Repositories Online), 
IRDB (Institutional Repositories DataBase): https://irdb.nii.ac.jp//. 

7. Шеина Т. Ю. «Пермская версия» УМК по информатике и его роль в 
развитии цифровой грамотности учащихся (к 25-летию «пермской 
версии»). Вестник пермского университета: математика, механика, 
информатика: ПНИПУ, Вып. 2 (45). Пермь. 2019. С. 67-74. 

8. Tsaturyan A. “An option for an advanced training model. Cross - Cultural 
Studies: Education and Science” (CCS&ES). Volume 2, Issue III, November 
2017, p. 31-37. 

    



– 205 – 

Анализ критерных требований и задач обучения школьного курса Анализ критерных требований и задач обучения школьного курса Анализ критерных требований и задач обучения школьного курса Анализ критерных требований и задач обучения школьного курса     
«Цифровая грамотность и компьютерная наука» (ЦГКН)«Цифровая грамотность и компьютерная наука» (ЦГКН)«Цифровая грамотность и компьютерная наука» (ЦГКН)«Цифровая грамотность и компьютерная наука» (ЦГКН)    

Нагапетян ГоарНагапетян ГоарНагапетян ГоарНагапетян Гоар    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слКлючевые слКлючевые слКлючевые слова: ова: ова: ова: методика обучения, возрастные особенности, 
стержневые идеи, методологическая направленность, компетентности, 
перенос знаний 

В работе в общих чертах проанализированы критерные требования 
школьного курса «Цифровая граммотность и компьютерная наука» (ЦГКН) 
выявлены задачи, возникающие при преподавании.  

Учитывая, что по новым предметным критериям курс «Цифровая 
грамотность и компьютерная наука» включен в состав групп 
естествознания, информационные коммуникационные технологии (ИКТ), 
архитектура и математика, возникла необходимость с новой точки зрения 
рассмотреть задачи, обеспечивающие эффективность обучения и 
формирование соответствующих компетенций и учащихся.  

Требования стандартов, с точки зрения решения задач методов 
обучения ЦГКН, могут только обеспечить правильный отбор содержатель-
ного материала и их распределения по учебным годам. Но требования 
стандартов не могут дать исчерпывающий ответ относительно путей к 
достижению формирования у учащихся соответствующих умений и 
конечного результата основанный на стержневых идеях. 

Речь идет не только об учете возрастно-психологических особен-
ностей учащихся, но и о построении процесса обучения на основе фун-
даментальных идей и обеспечении методологической направленности 
преподавания. 

В работе, представляя исторический очерк о возникновении и 
развитии информатики, рассказано о создании и философии «Пермской 
версии» программ информатики, которое состaвлено в России в 90-ых 
годах 20-го века. Анализ исследования привел к выводу, что развитие 
цифровой грамотности у учащихся необходимо начинать с раннего 
возраста, так как повседневная жизнь требует таких знаний. При этом 
школа в этом должна играть решающую роль. 

Для систематизации и обобщения знаний учащихся в любой степени 
обучения, необходимо дать важность фундаментальным идеям, вокруг 
которых кристаллизируется весь содержательный материал. Как один из 
возможных путей осуществления вышеуказанных целей является процесс 
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переноса знаний не только с предыдущего опыта на текущий урок, но и с 
текущего обучения на дальнейшее. Речь идет об осуществлении опере-
жающего обучения, при котором на весь период обучения доминируют 
фундаментальные идеи и методологические подходы. 

В статье представлена одна из моделей опережающего обучения — 
последовательное применение, которое может решать ряд дидактических 
задач, в том числе в плане выполнения требований критерий по курсу 
ЦГКН. Она в первую очередь призвана использовать резерв знаний и опыта 
преподавателя, которыми он обладает, при этом делая акцент на 
фундаментальных идеях ЦГКН и методологическо базе. 

Показано, какими способами можно реализовывать опережение в 
обучении в разных ступенях обучения ЦГКН с учетом возрастно-
психологических особенностей учащихся. 
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methodological orientation, competencies, knowledge transfer  
 In general terms, the article analyzes the requirements of the standards of 

the school course “Digital Literacy and Computer Science” (DLCS) and reveals 
the problems that arise during teaching. 

Considering the fact that, according to the new subject standards, the 
“Digital Literacy and Computer Science” is included in the group of Natural 
Sciences, Information and Communication Technologies (ICT), Architecture, 
Mathematics there is a need to consider the objectives from a new point of view 
ensuring the effectiveness of teaching and the formation of the learners’ 
corresponding competencies. 

The requirements of the standards, from the point of view of solving the 
problems of teaching DLCS methods, can only ensure the correct selection of 
content material and their distribution over the academic years. But the 
requirements of the standards cannot give an answer regarding the ways to 
achieve the formation of appropriate skills in students and the final outcome 
based on core ideas. 
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It is not only about taking into account the age and psychological 
characteristics of the learners but also about building the learning process on 
the basis of fundamental ideas and ensuring the methodological orientation of 
teaching.  

Presenting a historical outline of the emergence and development of 
computer science, the article tells about the creation and philosophy of the 
“Perm version” of computer science programs, which was compiled in Russia in 
the 90s of the 20th century. The analysis of the study led to the conclusion that 
the development of digital literacy among the learners should start from an 
early age since everyday life requires such knowledge. The school must play a 
decisive role in this. In order to systematize and generalize the knowledge of 
students at any level of education, it is necessary to give importance to the 
fundamental ideas around which all the content material crystallizes. As one of 
the possible ways to achieve the above-mentioned goals is the process of 
transferring knowledge not only from the previous experience to the current 
lesson but also from the current learning to further one. It is about the 
implementation of advancing learning, in which the fundamental ideas and the 
methodological approaches dominate for the whole period of study.  

The article presents one of the models of advancing teaching — the 
sequential application of which can solve a number of didactic tasks, including 
in terms of fulfilling the requirements of the standards for the course of the 
DLCS. It is primarily intended to use the reserve of knowledge and the 
experience that the teacher masters while emphasizing the fundamental ideas 
of the DLCS and the methodological base.  

In the article, it is shown in what ways it is possible to implement 
advancement in teaching DLCS at different levels of learning, taking into 
account the age and psychological characteristics of the learners. 
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