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Եզրակացություն. 
Ուսուցչի՝ իր աշխատանքի հանդեպ անշահախնդիր սիրուց է ձևավորվում նրա տարիների փորձն ու 

ձեռք բերած հմտությունը, ուստի շատ կարևոր է յուրաքանչյուր դասաժամին վերաբերվել առավելագույնս 

մեծ պատասխանատվությամբ: Ցանկացած ծրագրային նյութ կարելի է բացատրել աշակերտին այնպես, որ 

աշակերտը կարողանա հաղթահարել առարկայական շտեմարանների կարևորագույն նրբությունները: 

Այսպես մենք կկոտրենք մասնավոր պարապմունքների անհրաժեշտություն տեսնողների բոլոր կարծրա-

տիպերը՝ հավատ սերմանելով մեր հանրակրթական դպրոցի հանդեպ:  

 

Գրականություն 

1. http: //www.mskh.am/sites/default/files/user/5/files/kensabavag.pdf 

2. https: //forum.armedu.am/archive/index.php/t-1243.html 

3. Կենսաբանության շտեմարաններ (2016թ):  

4. Կենսաբանական համակարգեր (Տ. Վ. Թանգամյան, Ն. Ն. Դավթյան, Ք. Ն. Ուզունյան):  

 

Резюме 
О проблемах преподавания биологии в старшей школе 

Карапетян А.Г., Старшая школа “Гераци”  
Преподажание биологии в старшей школе выдвигает сегодня множество вопросов, обусловленных как 

выбором будущей профессии, так и подготовкой к ЕГЭ. И здесь перед старшей школой стоит важная задача- 
изменить укоренившееся у родителей и учащихся мнение, что без дополнительных занятий с репетитором 
им не сдать ЕГЭ 

 
Summary 

The biological study at high school 
Karapetyan A.G., High school “Heratsi”  

Teaching Biology at High School propound a lot of problems concerning pupils specialized orientation. 
Today, we use many methodical handbooks, Mass Media, ICT to fulfill lessons. The preporation for entrance 
examinations are important elsewhere and our problem is how to break this stereotype. 

 
 

«ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ԱՌԱՐԿԱՅԻՑ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

Կարապետյան Ա.Ֆ., Առաքելյան Մ.Ս., Ադամյան Ռ.Գ., ԵՊՀ 

Սովորողների ուսումնական գործունեության գնահատման համակարգը պետք է հաշվի առնի աշա-
կերտի ինչպես ամբողջ ուսումնական գործունեության արդյունավետությունը, այնպես էլ անհատական 
որակները և անձնական հատկությունները: Սովորողներին նշանակվող գնահատականների օբյեկտիվու-
թյունը որոշվում է հետևյալ խմբերի պայմանականորեն բաժանվող չափանիշներով. 

1. առարկայական - բովանդակային (կենսաբանական գիտելիքներիլիարժեքություն, համակարգվա-
ծություն, ընդհանրացվածություն, ճշգրտություն, իմաստավորություն),  

2. բովանդակային - գործնական (գիտելիքների հաստատունություն, մտավոր գործողություններ, 
բնության ուսումնասիրության համաուսումնական, մտավոր, հետազոտական հմտություններ և այլն),  

3. անհատական, անձնական (ակտիվություն, ինքնուրույնություն, ինքնագնահատում, ուսման 
շարժառիթ և այլն):  

Կենսաբանությունից սովորողների ուսումնական նվաճումների գնահատման ժամանակ հարկ է 
հաշվի առնել. 

1. տիրապետումը կենսաբանական գիտելիքներին: Գնահատման ենթակա են յուրացված կենսա-
բանական գիտելիքների ծավալը, նրանց ճշգրտությունը, կառուցողականությունը, ընդհանրացվածու-
թյունը, ինքնուրույնությունը շարադրանքի մեջ,  

2. տիրապետումը հասկացություններին: Գնահատվում են կենսաբանական եզրույթների, հասկա-
ցությունների, օրինաչափությունների, օրենքների, տեսությունների յուրացման մակարդակը, կենսաբանա-

նա
խն
ակ
ան

 տ
ար
բե
րա
կ



Կենսաբանության ուսուցման հիմնախնդիրներ 

 

151 

 

կան մտածելակերպի զարգացումը` առաջատար սկզբունքների և գաղափարների հիման վրա /հայտորոշ-
վում է հարցերին պատասխաններով, խնդիրների լուծումներով/,  

3. տիրապետումը բնության հետազոտությունների մեթոդներին: Որպես գնահատման ցուցանիշներ 
կարող են լինել ինքնուրույն հետազոտությունների ունակությունների առկայությունը և բնության հետա-
զոտությունների մեթոդներին տիրապետումը:  

Սովորողների ուսումնական նվաճումների ընդհանուր չափանիշները և ցուցանիշները 

կենսաբանությունից 

Կենսաբանական 
գիտելիքների 
բաղադրիչները 
(բովանդակային 
գծերը) 

Առարկայական-բովանդակային 
չափանիշները և ցուցանիշները 

Բովանդակային-գործնական չափանիշները և 
ցուցանիշները 

Մարդը ճանաչում է 
բնությունը 

Սովորողը կարող է.  
անվանել բույսերին, կենդանիներին, մար-
դուն ուսումնասիրող գիտությունները, ան-
վանել կենդանի նյութի կազմակերպվածու-
թյան մակարդակները, ծանոթ է նրա ուսում-
նասիրության մեթոդներին,  

Սովորողը կարող է.  
հիմնավորել հիմնական տեսությունների, գաղա-
փարների, օրենքների առաջացման նախադրյալ-
ները, առանձին գիտությունների և գիտնական-
ների ներդրումը կենսաբանության զարգացման 
մեջ,  

Բջիջը որպես 
կյանքի տարրական 
միավոր 

ճանաչել կենդանի օրգանիզմների բջիջները, 
բնութագրել բույսերի և կենդանիների 
բջիջների առանձնահատկությունները, նրաց 
օրգանոիդները, բնութագրել բջջային տեսու-
թյունը, ժառանգականության գենային և 
քրոմոսոմային տեսությունները, ժառանգա-
կանության և փոփոխականության բջջաբա-
նական հիմունքները, անվանել և ճանաչել 
հյուսվածքները, պահպանել միկրոպատրաս-
տուկների պատրաստման և մանրադիտա-
կով նրանց ուսումնասիրության կանոնները,  

համեմատել բուսական և կենդանական բջիջնե-
րի կառուցվածքը և ֆունկցիաները,  
անել եզրակացություններ բոլոր թագավորու-
թյունների օրգանիզմների բջջային կառուցվածքի 
մասին,  
վերլուծել բջիջներում առկա պատճառա-
հետևանքնային կապերը,  

 

Օրգանիզմը որպես 
կենսաբանական 
համակարգ 

դասակարգել կենդանի օրգանիզմներին, 
բնութագրել բակտերիաների, սնկերի, բույ-
սերի, կենդանիների կառուցվածքը և կենսա-
գործունեությունը, նրանց աճը և զարգա-
ցումը,  
հիմնավորել օրգանների և օրգան-համա-
կարգերի կառուցվածքի և գործառույթների, 
օրգանիզմի և միջավայրի փոխկպվածու-
թյունը,  
ճանաչել և նկարագրել իր տարածաշրջանի 
առավել տարածված բույսերի և կենդանինե-
րի տեսակները,  
պահապանել կենդանի օրգանիզմների կեն-
սագործունեության ուսումնասիրության 
նպատակով կատարվող փորձերի, մարդու 
անձնական հիգիենայի և առողջ ապրելա-
կերպի, առաջին բժշկական օգնության 
ցուցաբերման կանոնները,  

հիմնավորել էկոլոգիական և սոցիալական 
գործոնների ազդեցությունը մարդու առող-
ջության վրա, անձնական հիգիենայի պահ-
պանման կանոնների անհրաժեշտությունը, 
համեմատել կենսաբանական օբյեկտները,  

Վերօրգանիզմային 
կյանքի 
մակարդակներ  

անվանել կենդանի օրգանիզմների հա-
մակեցությունները և դրանց օղակները,  
բերել բնական և արհեստական համակեցու-
թյունների օրինակներ  
բնութագրել էկոլոգիական գործոնների 
ազդեցությունը համակեցությունների վրա, 
սնման կապերը դրանցում, օրգանիզմների 
հարմարողականությունը համատեղ կյանքի, 
նյութերի շրջապտույտը, ցուցաբերել հոգա-
տար վերաբերմունք բնական համակեցու-
թյունների նկատմամբ,  

հիմնավորել մարդու գործունեության ազդե-
ցությունը համակեցությունների վրա, համակե-
ցությունների պահպանման վերաբերյալ 
գիտելիքների կիրառման անհրա-
ժեշտությունը.վերլուծել էկոհամակարգերում 
առկա պատճառա-հետևանքային կապերը, 
գնահատել և կանխատեսել համակեցություն-
ների վրա մարդու աղդեցության հետևանքները,  
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Օրգանական աշ-
խարհի համա-
կարգը և էվոլյու-
ցիան 

անվանել էվոլյուցիայի պատճառները և 
արդյունքները, հիմնական կարգաբանական 
խմբերը,  
բերել էվոլյուցիայի ընթացքում բույսերի և 
կենդանիների կառուցվածքի բարդացման, 
ժառանգականությանև փոփոխականության, 
բույսերի և կենդանիների բնակեցման միջա-
վայրի հարմարողականության օրինակներ,  
բնութագրել գոյության կռիվը և բնական 
ընտրությունը:  

հիմնավորել կաթանսունների և մարդու, մարդ-
կային ռասաների ազգակցությունը,  
անել եզրակացություններ էվոլյուցիայի ընթաց-
քում օրգանիզմների բարդացման, օրգանական 
աշխարհի ազգակցության և միասնականության 
վերաբերյալ,  
կիրառել էվոլյուցիայի շարժիչ ուժերի մասին 
գիտելիքները նրա արդյունքների բացատրման 
համար:  

 

Սովորողների ուսումնական նվաճումների մակարդակների գնահատումը 

 
Ոուսումնաճանաչողական գործունեության գնահատման սանդղակի ընդլայնումը մինչև 10 

միավորի պայմանավորված է սովորողների ուսումնական նվաճումների օբյեկտիվ, մարդասիրական և 

ավելի ճշգրիտ գնահատման անհրաժեշտությամբ, հատկապես, եթե հաշվի առնենք ուսումնառության 

տարամակարդակությունը, գնահատման խթանող գործառույթի դերը և սովորողների անհատական և 

անձնային որակները:  

 
Ուսումնական նավաճումների 

մակարդակները 
Միա-

վորները 
Գնահատման ցուցանիշները 

 0 Պատասխանի բացակայություն կամ պատասխանի մերժում 
անհարգելի պատճառով  

1. Ցածր (ընկալողական, հանձ-
նարարական) 

1 Ուսումնասիրության օբյեկտի ճանաչում կենսաբանական 
աղյուսակներում, տեքստի նկարներում:  

2 Առանձին կեսաբանական փաստարկների, երևույթների և 
օբյեկտների տարբերակում:  

2. Բավարար (ընկալողական-
վերարտադրողական) 

 
 
3 

Ծրագրային կենսաբանական նյութի ոչ լիարժեք վերարտադրում 
հիշողությամբ` առանց տարրերի իմաստավորման,  
ուսուցչի օգնությամբ ուղղելի սխալների առկայություն,  
ստերեոտիպային (պատճենային) գործնական աշխատանքի 
կատարոմ` սխալներով  

 Ծրագրային կենսաբանական նյութի յուրացում վերհիշմամբ և ոչ 
լիարժեք վերարտադրում,  
լրացուցիչ հուշող հարցերով ուղղելի սխալների առկայություն,  
դճվարություններ համաուսումնական և կենսաբանական 
հմտությունների կիրառման ընթացքում,  
ստերեոտիպային (պատճենային) գործնական առաջադ-
րանքների կատարում ըստ օրինակի կենսաբանական 
օբյեկտների նկարագրում, աշխատանք որոշիչ նկարներով և 
քարտերով 

№ Սովորողների ուսումնական նվաճումենրի 

մակարդակները 

Ուսումնական նյութի յուրացման մակար-

դակները 

Միավորները 

1 Ցածր (ընկալողական, հանձնարարական) Ճանաչում 1–2 

2 Բավարար (ընկալողական-վերարտադրո-

ղական) 

Չգիտակցված վերարտադրում (ընդօրինա-

կում) 

3–4 

3 Միջին (վերարտադրողական-արդյունա-

վետ) 

Վերարտադրում ըմբռնման մակարդակի 

վրա  

5–6 

4 Բավականաչափ (արդյունավետ) Գիտելիքների կիրառում ծանոթ իրավի-

ճակում 

7–8 

5 Բարձր (արդյունավետ, ստեղծագործական) Գիտելիքների կիրառում անծանոթ իրավի-

ճակում 

9–10 
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3. Միջին (վերարտադրողական-
արդյունավետ) 

5 Ծրագրային ուսումնական կենսաբանական նյութի հիմնական 
մասի գիտակցվա (իմաստավորված) հաջորդական 
վերարտադրում` ոչ էական սխալներով և անճշտություններով,  
 ոչ էական սխալների առկայություն կենսաբանական 
խնդիրների լուծման ընթացքում,  
լաբորատոր աշխատանքների կատարում:  

6 Ծրագրային ուսումնական կենսաբանական նյութի լիարճեք 
վերարտադրում,  
տիպային տեսական և փորձարարական կենսաբանական 
խնդիրների լուծում ալգորիթմի կիրառմամբ 

4. Բավականաչափ (արդյունա-
վետ) 

7 Տիրապետում տարբեր բարդության աստիճանի ծրագրային 
ուսումնական կենսաբանական նյութին, այդ նյութի ճիշտ 
(հմուտ) կիրառում ծանոթ իրադրության պայմաններում,  
եզակի, ոչ էական սխալների առկայություն կառուցողական 
բնույթի առաջադրանքների կատարման ընթացքում,  
կենսաբանական օրինաչափությունների որոնում և 
պարզաբանում (մեկնաբանում):  

8 Տիրապետում բարձր բարդության աստիճանի ծրագրային 
ուսումնական կենսաբանական նյութին, նյութի ճիշտ (հմուտ) 
կիրառում ծանոթ իրադրության պայմաններում, զուգակցված 
առաջադրանքներում,  
համեմատման և վերլուծության հիման վրա պատճառա-
հետևանքային կապերի հաստատում,  
ուսուցչի կողմից առաջարկվող լրացուցիչ լաբորատոր կամ 
հետազոտական բնույթի խնդիրների լուծում:  

5. Բարձր (արդյունավետ, ստեղ-
ծագործական) 

9 Տարբեր բարդության աստիճանի ծրագրային ուսումնական 
կենսաբանական նյութի ազատ ճիշտ (հմուտ) կիրառում 
անծանոթ իրադրության պայմաններում,  
ստեղծագործական բնույթի առաջադրանքների իրագործում, ոչ 
էական սխալների, անճշտությունների, գիտելիքների կիրառման 
ընթացքում որոշ դժվարությունների առկայություն, 
ինքնուրույնության և էրուդիցիայի բարձր աստիճան:  

10 Տարբեր բարդության աստիճանի ծրագրային ուսումնական 
կենսաբանական նյութի ազատ ճիշտ կիրառում անծանոթ 
իրադրության պայմաններում` տեսական հասկացությունների և 
ընդհանրացման մակարդակում,  
նյութի միջառարկայական ընկալում, նյութի աշխարհայացքային 
բնույթի ճանաչում, ստացած գիտելիքների գիտակցված և 
իմաստավորված տեղափոխում և փոխակերպում անծանոթ 
իրադրության պայմաններում ծագած խնդիրների (պրոբլեմների) 
լուծման համար, հետազոտական, նախագծային, մոդելային 
բնույթի ստեղծագործական կենսաբանական առաջադրանքների 
իրագործում 
տիրապետում գիտական հետազոտությունների ձևերին` 
նպատակների, միջոցների և մեթոդների ինքնուրույն որոշմամբ 
(պրոբլեմ-խնդիր, վարկած-օբյեկտի և մեթոդի ընտրություն-
փորձի ընթացք-ընտրություն, տվյալների մշակում և 
մեկնաբանում-արդյունքների ձևակերպում և ներկայացում); 
համակարգված մոտեցում կենսաբանական օբյեկտների և 
երևույթների վերլուծությանը:  

 

Գրականություն 

1. Ջիվանյան Կ.Ա., Կարապետյան Ա.Ֆ., Մելքոնյան Է.Ս., Բարսեղյան Է.Ա., Գասպարյան Ա.Մ. 

Կենսաբանության ընթացիկ գնահատման առաջադրանքների նմուշների ժողովածու «Տիգրան Մեծ», 

2006, 146 էջ:  

2. Կարապետյան Ա., Գասպարյան Ա., Կարապետյան Ա., Կենսաբանություն. ուսուցիչների 

վերապատրաստման ձեռնարկ, ՀՀ ԿԳՆ, կրթական ծրագրերի կենտրոն, Երևան, «Անտարես», 2009, 108 

էջ:  

3. Аванесов В.С. Форма тестовых заданий, (учебное пособие для учителей школ, лицеев, преподавателей 

вузов и колледжей) // Москва, 2005, 155 с. 

նա
խն
ակ
ան

 տ
ար
բե
րա
կ



Կենսաբանության ուսուցման հիմնախնդիրներ 

 

154 

 

4. Иванова Т.В. и др. Большой справочник по биологии // Москва: “Издательство Астрель”, “Олимп”, 2000, 

446 с. 

5. Каменский А.А., Маклакова А.С., Сарычева Н.Ю. Биология. Экзамены, зачеты, тестирование // Москва: 

“Росмэн”, 2005, 400 с. 

6. Панина Г.Н. Биология. Диагностические работы, Санкт-Петербург, ”Паритет”, 2006. 

 

Резюме 

Примерные нормы оценки результатов учебной деятельности учащихся по биологии 

Карапетян А.Ф., Аракелян М.С., Адамян Р.Г., ЕГУ 
Система оценивания учебного труда учащихся должна учитывать как результативность всех видов 

учебной деятельности ученика и процессуальную сторону усвоения учебного материала, так и проявление 

индивидуальных качеств и личностных свойств. Расширение шкалы оценки учебно-познавательной 

деятельности до 10 баллов обусловлено настоятельной необходимостью в объективном, гуманном и более 

точном оценивании учебных достижений учащихся, особенно в условиях разноуровневого обучения, а 

также в усилении стимулирующей функции оценки, учете индивидуальных и личностных качеств 

обучающихся. 

 

Summary 

The Exemplary Norms of Assessment of the Results of Biology Learners' Educational Activities 

Karapetyan A.F., Arakelyan M.S., Adamyan R.G., YSU 
The assessment system oflearners'educational activitiesshould take into account notonly the effectiveness of 

any kind of students'learning activities and processual side of learning the teaching materials, but also the 

expression of individual characteristicsand personal traits. The expansion of the educational-

cognitiveactivities'assessment scale to ten points is due to thepersistent necessity in the objective, humane and more 

precise assessment of learners’ educational achievements, especially in conditions of multilevel education, as well as 

in enhancing thestimulating function of the assessment and consideration of individual and personal characteristics 

of learners. 

 

 

ՊՐՈԲԼԵՄԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ 

Կարապետյան Լ.Վ., Լոռու մարզի Եղեգնուտի միջնակարգ դպրոց 

Կրթական համակարգն արդեն տևական ժամանակ է, ինչ գտնվում է բարեփոխումների մեջ: Տնտե-

սության, մշակույթի մեջ, հասարակական կյանքում անձի ունեցած դերի փոփոխությանը զուգահեռ փոխ-

վում է նաև կրթության նպատակը, կատարելագործվում են մանկավարժական մեթոդները, ծնվում են նոր 

գաղափարներ, նորացվում են հները, որոնք արդիական են համարվում տվյալ ժամանակահատվածի 

համար կամ հարմարեցվում են ժամանակակից պահանջներին:  

Մանկավարժության մեջ այժմ գոյություն ունեն կրթության վերաբերյալ բազմաթիվ տեսություններ և 

մոտեցումներ, որոնք այս կամ այն կրթական նպատակն են հետապնդում, հիմնվում են գիտելիքների 

մատուցման և յուրացման առանձնահատկությունների վրա և այլն: Դրանցից առավել հիմնավորներն ու 

մեթոդապես զարգացածները կազմում են մանկավարժական տեխնոլոգիաները:  

Մանկավարժական տեխնոլոգիան ձևերի, մեթոդների, եղանակների, հնարների, դաստիարակչա-

կան միջոցների ընտրությունը որոշող հոգեբանամանկավարժական դիրքորոշումների համախումբ է [1, 

Էջ 30]:  

Սովորողների կրթության մեթոդիկայում մեծ նշանակություն ունի պրոբլեմային ուսուցման տեխնո-

լոգիան: Վերջինիս հիմնադիր է համարվում ամերիկացի հոգեբան և մանկավարժ Ջոն Դյուին (1859-1952): 

Նա գտնում էր, որ երեխայի լիարժեք մտավոր զարգացման և կրթության համար բավական է նրա ճանաչո-

ղական ակտիվությունն ու հետաքրքրվածությունը:  
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