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Ամփոփում:  

Հոդվածում կարևորվում է վիրտուալ լաբորատորիաների առկայությունը և 

կիրառումը  բնագիտական առարկաների դասավանդման գործընթացներում: 

Ներկայացված է hեղինակների կողմից մշակված VirtChemLab ծրագրային 

միջավայրը, որը թույլ է տալիս լաբորատոր սարքավորումների և քիմիական 

նյութերի բացակայության պայմաններում իրականացնել դպրոցական  

ուսումնական ծրագրով ուսումնառության համար նախատեսված լաբորատոր 

փորձեր անօրգանական և օրգանական քիմիայից: 

 

 

Ներկա ժամանակաշրջանում  մարդու գործունեության բոլոր ոլորտներում, 

այդ թվում նաև կրթության բնագավառում, լայնորեն կիրառվում են  

տեղեկատվական տեխնոլոգիաները:  

Արագ փոփոխվող իրականության մեջ տեղակատվական տեխնոլոգիաների, 

ինտերնետ ցանցի և հաղորդակցության միջոցների զարգացման հետ մեկտեղ 

առավել կարևոր է տալ  սովորողին հնարավորություն օգտվել ուսումնական 

բազմաթիվ էլեկտրոնային ռեսուրսներից, որոնք  նպաստում են խորը գիտելիքների 

ձեռքբերմանը  անկախ գտնվելու վայրից և ժամանակից: Տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաները կարելի է օգտագործել ինչպես ուսումնառության, այնպես էլ 

ինքնաստուգման և ստացած գիտելիքի գնահատման նպատակով:  

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ իրականացվող 

էլեկտրոնային ուսուցումը կարելի է ուղեկցել օժանդակ նյութերով, որոնք 

մշակվում են համապատասխան կիրառական ծրագրային փաթեթներով: Ձայնի, 

շարժման, պատկերների և տեքստի ինտեգրումը ստեղծում է ուսուցման նոր, իր 

հնարավորություններով հարուստ, հաճելի և հրապուրիչ միջավայր, որի 



կատարելագործման և զարգացման հետ միասին մեծանում է սովորողների 

մոտիվացիան և ուսումնառության գործընթացների մեջ ներգրավման աստիճանը: 

Այս միջավայրերի ինտերակտիվ հնարավորությունները թույլ են տալիս ստեղծել և 

խթանել հակադարձ կապը, ապահովել երկխոսությունը ինչպես սովորողի և 

ուսուցչի  միջև, այնպես էլ սովորողների միջև: 

Էլեկտրոնային դասընթացը  տեքստային, տեսաձայնային, գրաֆիկական 

բաղադրամասերի համախումբ է և օժտված է ծրագրային ղեկավարման 

միջոցներով: Էլեկտրոնային ուսուցումը կարելի է կազմակերպել տարբեր 

ծրագրային միջավայրերում, որոնք, որպես կանոն, ունեն բավական հարուստ 

գործիքաշար և թույլ են տալիս կազմակերպել ուսուցումը տարբեր սցենարներով: 

Բնագիտական առարկաների ուսուցման ժամանակ տեխնոլոգիաների 

ներդրումն ու կիրառումը նպաստում է ուսուցման արդյունավետության 

բարձրացմանը  տարբեր երևույթները անիմացիաների միջոցով ներկայացնելու 

շնորհիվ: 

Հեղինակների կողմից ստեղծված ծրագրային գործիքային TeachArm 

համակարգը միտված է էլեկտրոնային ուսուցում կազմակերպելուն և 

ղեկավարելուն: Մշակված և համակարգում  ներդրված են  ինտերակտիվ 

էլեկտրոնային դասընթացներ միջնակարգ դպրոցի բարձր դասարանների համար 

մի շարք բնագիտական առարկաներից`  “Կենսաբանություն”, “Քիմիա”, “Ֆիզիկա”,  

“Էկոլոգիայի հիմունքներ” [1, էջ 410]: Դասընթացները հաջողությամբ օգտագործվել 

են մի շարք դպրոցներում: 

Բնագիտական առարկաների ուսուցման գործընթացում կարևոր մաս են 

կազմում գործնական աշխատանքները և լաբորատոր փորձերը, որոնք նպաստում 

են ուսումնական նյութի առավել խորը յուրացմանը: Փորձնական նյութերի և 

համապատասխան լաբորատոր սարքավորումների բացակայության 

պայմաններում նպատակահարմար է ունենալ վիրտուալ լաբորատոր միջավայրեր 

փորձեր  իրականացնելու համար: Այդ միջավայրերը պետք է լինեն 

բազմահարթակային, ինչը թույլ կտա գործարկվել դրանք տարբեր սարքերի վրա ` 

ապահովելով սովորողների մոբիլությունը: 

Հեղինակների կողմից մշակած VirtBioLab և VirtChemLab վիրտուալ 

լաբորատորիաներում կարելի է իրականացնել մի շարք ավանդական փորձեր 



կենսաբանությունից,  օրգանական և  անօրգանական  քիմիայից (նկ.1) [2, էջ 123, 4, 

էջ 20] :  

Փորձերի կատարումը վիրտուալ լաբորատորիայում նպաստում է փորձում 

ընթացող պրոցեսները հասկանալուն  և պրակտիկ հմտություններ ձեռք բերելուն: 

  Այդ միջավայրում փորձը կարելի է կատարել բազմաթիվ անգամ, տարբեր 

նյութերի հետ, նյութերի տարբեր համամասնություններով, ինչպես նաև փոփոխել 

կատարվող գործողությունների հաջորդականությունը:  

Վիրտուալ լաբորատորիաներում նպատակահարմար է  ներառել նաև  

իրական պայմաններում կատարված փորձերի նկարահանումներ, տեսական նյութ 

և այլ լրացուցիչ ինֆորմացիա: 

 

 

Նկ.1 Քիմիայի վիրտուալ լաբորատորիա 

   Մուլտիմեդիայի միջոցները հնարավորություն են տալիս ներկայացնելու 

փորձերի արդյունքները տարբեր ձևերով:   Նկ.2-ում քիմիական փորձի արդյունքը 

նեկայացված է տեղի ունեցող ռեակցիայի բանաձով և գունային 

փոփոխությունների միջոցով: 



 

Նկ.2 Փորձում տեղի   ունեցող ռեակցիա 

Նկ.3-ում փորձի արդյունքը ներկայացված է մոլեկուլների փոխազդեցության 

մակարդակով: 

Վիրտուալ միջավայրում սովորողը ծանոթանում է լաբորատոր  

փորձնական նյութերի և դրանց հատկությունների հետ, սովորում է օգտագործել 

լաբորատոր սարքավորումներն ու գործիքները (նկ.1,4): 

 

Նկ.3 Փորձում տեղի  ունեցող մոլեկուլային փոխազդեցություն 

   Ինչպես իրական լաբորատորիայում, սովորողն այստեղ էլ կարող է նյութը 

լցնել սրվակի մեջ, վառել սպիրտայրոցը, նշտարով նյութից նմուշ վերցնել, 

պիպետով լուծույթ կաթեցնել փորձանոթի մեջ և այլն` կատարելով 

գործողությունները մկնիկի օգնությամբ:  



 

Նկ.4 Քիմիական նյութերի նկարագրություն 

Փորձի  ընթացքում  կատարած գործողությունները հսկվում են վիրտուալ 

ուսուցչի կողմից, կատարած սխալ քայլերի վերաբերյալ արվում են 

համապատասխան դիտողություններ, տրվում են ցուցումներ  հետագա 

թույլատրելի գործողությունների վերաբերյալ (նկ.5): 

 

Նկ.5 Վիրտուալ ուսուցիչ 

   Վիրտուալ լաբորատորիաներում  ընձեռնված է հնարավորություն 

ծանոթանալու փորձի նկարագրությանը և կատարելու սցենարին, դիտելու 

իրական  քիմիական, կենսաբանական լաբորատորիաներում կատարված 

փորձերի նկարահանման հոլովակը, ստանալու տեղեկություններ փորձերում 

օգտագործվող  նյութերի   եւ նրանց հատկությունների մասին: 



Փորձերի կատարումը վիրտուալ լաբորատորիայում նպաստում է փորձում 

ընթացող պրոցեսները հասկանալուն, պրակտիկ հմտություններ ձեռք բերելուն, 

ինչպես նաև  իրական լաբորատոր պայմաններում նմանատիպ փորձերի 

կատարմանը նախապատրաստվելուն: 

Գրականություն 

1. Sargsyan S.. Hovakimyan A., Ispiryan N., Darbinyan K., Petrosyan E.TeachArm 

Toolset for e-learning support .Proceedings of the   Conference CSIT’2003, Yerevan, 

Armenia, 2003, pp. 409 – 412 

2. S.G. Sargsyan, A.S. Hovakimyan, K.S. Darbinyan, N. Ispiryan, Modelling and 

implementation of Virtual Chemistry Laboratory. Proceedings of the International 

Conference: Computer Sciene and Information Technologies (CSIT2005), Yerevan, 

Armenia, 2005. 

3. Hovakimyan A., Sargsyan S., Ispiryan N., Khachoyan L., K.Darbinyan. An Approach 

to Virtual Laboratory Design and Testing. American Journal of Software Engineering 

and Applications, Vol.2, No.1, 2013, pp. 19-23. 

4. Sargsyan S., Hovakimyan A.,Ispiryan N., Basic Concepts of Creation of Virtual 

Chemical Laboratory, Learning Technology Newsletter, Vol. 7, Issue 4, October 

2005,Publication of IEEE Computer Society   ISSN 1438-0625, pp.43-44. 
 

 

 

 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 

ПРЕПОДАВАНИЯ   ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН 

Саркисян С.Г., Ереван, Ереванский государственный университет 

Овакимян А.С., Ереван, Российско-Армянский университет 

Испирян Н.Г., Ереван, Ереванский государственный университет 

Дарбинян К.С., Ереван, Ереванский государственный университет 

 

Аннотация. 

В статье подчеркивается важность и актуальность наличия и использования 

виртуальных лабораторий при преподавании естественнонаучных дисциплин. 

Описывается разработанная авторами программная среда VirtChemLab, которая 

позволяет проводить лабораторные опыты, предусмотренные по школьной учебной 

программе по неорганической и органической химии, в условиях отсутствия 

лабораторного оборудования и химических веществ.  
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Abstract. 

The article focuses on the relevance and actuality of the use of virtual labs during the 

teaching of the natural disciplines. The programming environment   VirtChemLab 

developed by the authors of the paper is described. This system allows to carry out lab 

experiments envisaged by the school curriculum on inorganic and organic chemistry, in 

the absence of laboratory equipment and chemicals. 


