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Տարրական դասարաններում դասավանդման Տարրական դասարաններում դասավանդման Տարրական դասարաններում դասավանդման Տարրական դասարաններում դասավանդման 
արդյունավետության բարձրացումը՝ առաջանցիկ ուսուցման արդյունավետության բարձրացումը՝ առաջանցիկ ուսուցման արդյունավետության բարձրացումը՝ առաջանցիկ ուսուցման արդյունավետության բարձրացումը՝ առաջանցիկ ուսուցման 

տարրերի տարրերի տարրերի տարրերի կիրառմամբկիրառմամբկիրառմամբկիրառմամբ    
    Զադոյան ԱրփինեԶադոյան ԱրփինեԶադոյան ԱրփինեԶադոյան Արփինե    

    
Հանգուցային Հանգուցային Հանգուցային Հանգուցային բառերբառերբառերբառեր....    գիտելիքների փոխանցում, նոր մոդել, 

ասոցիատիվ-առաջանցիկ կապեր, գիտական ճանաչելիության 
մեթոդներ    

Նոր կրթական համակարգի շրջանակներում կարևորվում է ոչ 
այնքան մեծ ծավալով գիտելիքների հաղորդումը, որքան այդ գի-
տելիքների հենքի վրա սովորողների մտածողության և ստեղծա-
գործական ունակությունների զարգացումը: 

Վերջինիս իրականացման համար ուսուցիչը պետք է տիրա-
պետի ուսուցման ժամանակակից մեթոդները հմտորեն համադ-
րելու և նպատակահարմար կիրառելու մասնագիտական կարո-
ղություններին և հմտություններին: 

Որպես ուսուցման վերջնարդյունք ակնկալելով սովորողների 
մոտ մտածողության և ստեղծագործական ունակությունների զար-
գացումը՝ անհրաժեշտ է անընդհատ փնտրել և կատարելագործել 
այն իրականացման արդյունավետ ուղիները: Այն ենթադրում է 
հետևյալ մեթոդների հետևողական կիրառումը [2, 12].  

1. ուսումնա-ճանաչողական գործուենության խթանում և 
մոտիվացիա, 

2. ուսումնա-ճանաչողական գործունեության կազմակերպում 
և իրականացում, 

3. ուսումնա-ճանաչողական գործունեության արդյունավե-
տության վերահսկում և ինքնահսկում: 

Սովորողների մտածողության և ստեղծագործական ունակու-
թյունների զարգացման խնդիրը կարևոր է ուսուցման բոլոր մա-
կարդակներում: Ավելին, այն ենթադրվում է սկսել երեխաների 
դեռևս փոքր հասակից և աստիճանաբար զարգացնել՝ հաշվի առ-
նելով սովորողների տարիքահոգեբանական առանձնահատկու-
թյունները: Յուրաքանչյուր տարիքային խմբի համար մտածողու-
թյան տարրերի ձևավորման գործընթացն ունի իր յուրահատկու-
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թյունները: Նույնը կարելի է ասել նաև այս կամ այն մեթոդի 
կիրառման հնարավորությունների և նպատակահարմարության 
մասին: 

Այստեղ առաջին պլան են մղվում տվյալ տարիքային խմբին 
բնորոշ կողմերը, վերացական մտածողության աստիճանը, պատ-
րաստվածությունը, մոտիվացիան և այլն:  

Օրինակ, կրտսեր դպրոցականի համար առաջնային է ուսում-
նական գործունեությունը, որն էական փոփոխություններ է առաջ 
բերում նրա մտածելակերպում, վարքագծում, բարոյական և ճա-
նաչողական ոլորտներում, որի արդյունքում նրա մեջ տեղի է ունե-
նում հոգեբանական վերակառուցումը: 

Սովորողների այդպիսի դիրքորոշման ժամանակահատվածը 
ուսուցիչը պետք է առավելապես ճիշտ և նպատակային օգտա-
գործի: 

Բազամաթիվ հետազոտություններ կան նվիրված տարրական 
դասարանների սովորողների ուսումնադաստիարակչական գոր-
ծունեության արդյունավետ կազմակերպման վերաբերյալ: Այդ 
հետազոտություններն առավելապես վերաբերում են դասի կազ-
մակերպման կառուցվածքային տարրերին և ձևերին, իսկ որոշ 
մասն էլ բովանդակային նյութի մատուցման մեթոդիկայի հետ 
կապված հարցերին: 

Հիմնվելով այն գաղափարի վրա, որ տարրական դասարան-
ների ուսումնառության տարիները անհրաժեշտ է դիտարկել 
որպես ուսումնառության ամբողջական շրջափուլ, կարելի է 
ենթադրել, որ դասավանդումը այդ ժամանակահատվածում պետք 
է բովանդակային և ժամանակային առումներով հիմնված լինի 
առավել ընդհանուր և համակարգված բնույթ ունեցող ուսումնա-
կան նյութի վրա: Դա նշանակում է, որ ուսուցիչն այնտեղ, որտեղ 
հնարավորություն կա համակարգելու և ընդհանրացնելու սովո-
րողների գիտելիքները, պետք է առավելապես կարևորի այդպիսի 
նյութի ուսուցումը և ընկալումը: Ընդ որում, խոսքը վերաբերվում է 
գիտելիքների համակարգմանը ոչ միայն նախկինում անցած 
նյութի շրջանակներում, այլ նաև ընթացիկ նյութի ուսուցման ժա-
մանակ հետագա ուսումնառությանն ուղղված բոլոր հնարավոր 
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միջոցներում: Այսինքն, խոսքը վերաբերվում է տարրական դասա-
րանների դասավանդման գործընթացում առաջանցիկ ուսուցման 
տարրերի իրականացմանը: 

Հոդվածի նպատակն է՝ ներկայացնել առաջանցիկ ուսուցման 
նոր մոդելի էությունը և դիդակտիկական նշանակությունը, կոնկ-
րետ օրինակների միջոցով ցույց տալ, թե ինչպես կարելի է բարձ-
րացրել տարրական դասարաններում դասավանդման արդյունա-
վետությունը՝ կապված այդ մոդելի հետևողական կիրառման հետ: 

Առաջանցիկ ուսուցման իրականացումը ենթադրում է ինչ-որ 
ձևով ընթացիկ դասին անդրադառնալ հետագայում ուսումնասիր-
ման ենթակա ուսումնական նյութին: Այն կարելի է իրականացնել 
տարբեր եղանակներով: Ընդ որում այն ենթադրում է կամ հետա-
գայում ուսումնասիրվելիք նյութը նախօրոք քննարկել, կամ էլ 
ընթացիկ նյութի ուսուցման ժամանակ ըստ անհրաժեշտության և 
նպատակահարմարության սովորողներին, նախապատրաստել 
հետագայում անցնելիք նյութի ուսուցմանը: 

 Դիդակտիկայում հայտնի է ռուս մանկավարժ, տարրական 
դասարանների դասվար Ս. Ն. Լիսենկովայի առաջանցիկ ուսուց-
ման մոդելը, որի համաձայն, ընթացիկ դասի ժամանակ նախապես 
ուսուցանվում է հետագայում ուսումնասիրվելիք նյութը: 

Առաջանցիկ ուսուցման նոր մոդելը, որն առաջ է քաշվել 
վերջին տարիներին, էապես տարբերվում է գոյություն ունեցող 
մյուս մոդելներից: Բազմաթիվ աշխատանքներում [1, 169-178; 3, 
363-369; 4, 31-37] վերհանված են առաջանցիկ ուսուցման այդ 
մոդելի էությունը և դրսևորման առանձնահատկությունները տար-
բեր բնագիտական առարկաների ուսուցման ժամանակ: Սակայն 
դեռևս ամբողջությամբ չեն ուսումնասիրված տարրական դասա-
րաններում այդպիսի մոդելավորմամբ իրականացվող ուսուցման 
գործընթացի կազմակերպման առանձնահատկությունները: 

Առաջադրված մոդելի էությունը սխեմատիկորեն ներկայաց-
ված է [1, 172] աշխատանքում, որտեղ պատկերված են միջառար-
կայական և ներառարկայական կապերի իրականացման նպա-
տակով ընթացիկ դաս փոխանցվող ուսումնական նյութը, ինչպես 
նաև ուսումնասիրվող ընթացիկ նյութի այն մասը, որը, որպես 
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առաջանցիկ ուսուցման նյութ, հնարավոր է ասոցիատիվ-առա-
ջանցիկ կապերի միջոցով փոխանցել և կիրառել հետագա ուսում-
նառության ժամանակ (նկ. 1)։ 

 

 
 

Նկար 1.  Ընթացիկ դասի ընթացքում ներառարկայական, Նկար 1.  Ընթացիկ դասի ընթացքում ներառարկայական, Նկար 1.  Ընթացիկ դասի ընթացքում ներառարկայական, Նկար 1.  Ընթացիկ դասի ընթացքում ներառարկայական, 
միջառարկայական և ասոցիատիվմիջառարկայական և ասոցիատիվմիջառարկայական և ասոցիատիվմիջառարկայական և ասոցիատիվ----առաջանցիկ կապերը առաջանցիկ կապերը առաջանցիկ կապերը առաջանցիկ կապերը     

պատկերող սխեմանպատկերող սխեմանպատկերող սխեմանպատկերող սխեման    
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Առաջարկվող մոդելում հաշվի առնելով այն փաստը, որ 
ուսուցիչը, ի տարբերություն սովորողների, տիրապետում է ողջ 
դասընթացի ուսումնական նյութին, ընթացիկ դասի ընթացքում 
առանձին հասկացությունների և գաղափարների ընդհանրացման 
միջոցով, ոչ բացահայտ /իմպլիցիտ/ կերպով նախանշում է քննվող 
հարցին առնչվող և հետագայում ուսումնասիրվող նույնաբովան-
դակ և նույն մեթոդական հենքի վրա կառուցվող գաղափարները: 
Ընդ որում գիտելիքների փոխանցման գործընթացն իրականաց-
վում է գիտական ճանաչողության մեթոդների կիրառմամբ:  

Աշխատանքում սխեմատիկորեն պատկերված է առաջանցիկ 
ուսուցման իրականացման ժամանակ ընթացիկ ուսումնասիրվող 
նյութից գիտելիքների փոխանցման մեխանիզմը, որտեղ խոսք է 
գնում նաև նոր տեսակի իմացաբանական՝ ասոցիատիվ– 
առաջանցիկ կապերի մասին: 

Առաջանցիկ ուսուցման նշված մոդելի իրականացման ճանա-
պարհին տարրական դասարանի ուսուցիչը պետք է կատարի 
հետևյալ քայլերի հաջորդականությունը. 

1. Տարբեր ասոցիացաներ (զուգորդումներ) ստեղծել ընթացիկ 
ուսումնասիրվող նյութում առկա նոր հասկացությունների, 
գաղափարների, մեթոդների և հետագայում ուսումնասիր-
վելիք նյութի միջև: 

2. Առաջանցիկ ուսուցման ենթակա նյութը գիտական ճանաչո-
ղության մեթոդների (ինդուկցիա, դեդուկցիա, անալոգիա և 
այլն) օգնությամբ ներկայացնել որպես առավել լայն դրսևո-
րում ունեցող գաղափար, որն իր ունիվերսալությամբ ունի 
կիրառելիության մեծ սպեկտր, քան քննարկվող դեպքը: 

3. Ոչ բացահայտ (իմպլիցիտ) ձևով, մատչելիորեն ներկայաց-
նել նյութի հետագա կիրառման հնարավոր դրսևորումները: 

Հաշվի առնելով տարրական դասարաններում սովորող 
երեխաների դեռևս լավ չզարգացած վերացական մտածողությունը՝ 
անհրաժեշտ է առավելապես մատչելի ներկայացնել գիտելիքների 
փոխանցման գործընթացը: Այդ տեսակետից առավել արդյունա-
վետ են տեսա-գործնական մեթոդները և պատկերավոր գործողու-
թյունները:  
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Առաջանցիկ ուսուցման գործընթացն իրականացնելիս 
ուսուցչի կողմից այս կամ այն կոնկրետ գաղափարի ընդհանրա-
ցումը և մտային «տեղափոխումը» հետագա նմանատիպ գաղա-
փարների շրջանակ, կարող է ամբողջությամբ հասանելի լինել դա-
սարանի մի քանի աշակերտների։ Լավ մեթոդական պատրաստ-
վածության և ցուցադրական միջոցների առավելագույնս օգտա-
գործման պարագայում այդպիսի երեխաների թիվը անկասկած 
շատ կլինի։ Հետագա դասերին, նմանատիպ իրադրություններում 
կամ էլ տարբեր առիթներով ուսուցիչը անընդհատ պետք է ամրա-
պնդի այդ գաղափարները։ Այդ դեպքում գրեթե բոլորը սովորող-
ներն աստիճանաբար կարող են հասնել խնդրի ամբողջական ըն-
կալմանը։ Հետագայում աշակերտի մոտ տեղի է ունենում իրական 
ռեֆլեքսիա, երբ գիտակցում են նախկինում կատարած ջանքերի 
իմաստը։ 

Տարրական դասարաններում առաջանցիկ ուսուցման վերո-
հիշյալ մոդելի կիրառման նպատակով քննարկենք կոնկրետ օրի-
նակներ «Մայրենի» և «Մաթեմատիկա» առարկաներից՝ յուրա-
քանչյուր դեպքի համար ներկայացնելով ուսուցչի գործողություն-
ների հաջորդականությունը:  

Օրինակ 1: Առաջին դասարանի դասագրքում պարբերաբար 
հանդիպում ենք այսպիսի առաջադրանքների. 

Գտնել այն երկու միանման թվերը, որոնց գումարը համապա-
տասխանաբար հավասար է 6-ի, 8-ի, 10-ի և այլն:  

Երբ երեխաները գտնում են այդ թվերը, նպատակահարմար է 
դրանք գրել ինչպես եռանկյունիներով և շրջանակներով, այնպես էլ 
առանց դրանց: 

Այսպիսի առաջադրանքները աստիճանաբար բարդանում են, 
ավելանում է պատկերների (գումարելիների) քանակը, օրինակ՝  
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Միևնույն գումարելիների գումարման հետ կապված խնդիրը, 
ուսուցիչը կարող է օգտագործել հետագայում բազմապատկման 
գործողությունը հասկանալու և յուրացնելու համար: Այստեղ 
կարևորվում է բոլոր գումարելիների նույնը լինելու փաստը, որն էլ 
օգտագործում են բազմապատկման գործողության անցման 
տրամաբանության մեջ: Անցումն իրականացնելու համար կարևոր 
են ուսուցիչների դիպուկ հարցադրումները և աշակերտների 
ակտիվ մասնակցությունը: 

Կոնկրետ այս առաջադրանքում կարևոր է ուսուցչի հետևյալ 
հարցադրումը. «Քանի՞ հատ նույն թվանշաներ են գումարվել»: 
Մյուս երկրորդ կարևոր հանգամանքն այն է, որ աշակերտները 
համոզվեն գումարման և բազմապատկման գործողությունների 
համարժեքության մեջ, ինչպես նաև գումարման գործողությունը 
բազմապատկումով փոխարինելու նպատակահարմարությունը: 
Վերջինս համոզիչ դարձնելու համար կարելի է աշակերտներին 
առաջարկել կատարել հետևյալ գործողությունը, քանի որ քիչ թվով 
գումարելիների դեպքում աշակերտները չեն համոզվի գումարը 
բազմապատկումով փոխարինելու նպատակահարմարությունը և 
անհրաժեշտությունը: Դրա համար երեխաներին անհրաժեշտ է 
առաջարկել հաշվել հետևյալ գումարը՝  

215222222222222222
15

×=++++++++++++++ 4444444444 34444444444 21
 

 
Պարզ է, որ այն երեխաների համար աշխատատար է և դժվար: 

Այս դեպքում աշակերտներին առաջարկվում է հաշվել 
գումարելիների՝ 2-ների քանակը, և նշվում, որ այդ գումարը 

կարելի է փոխարինել մի այլ կոմպակտ գործողությամբ՝ 215 × , 
որը կոչվում է բազմապատկում և այն նույնպես հանրահաշվական 
գործողություն է և թույլ է տալիս այսպիսի դեպքերում գումարը 
փոխարինել բազմապատկումով և հեշտացնել հաշվարկները: 
Նմանապես, մեր քննարկված օրինակները կարելի է ներկայացնել 
հետևյալ տեսքով՝ 

63233 =⋅=+  
84244 =⋅=+  
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Բերված օրինակների համար առաջանցիկ ուսուցման մոդելը 
կարող ենք ներկայացնել հետևյալ սխեմայով. 

 
ՆախկինումՆախկինումՆախկինումՆախկինում    

ուուուուսուսուսուսումնամնամնամնասիրված սիրված սիրված սիրված 
նյութնյութնյութնյութ    

ԸնթացիկԸնթացիկԸնթացիկԸնթացիկ    
ուսուուսուուսուուսումնասիրվողմնասիրվողմնասիրվողմնասիրվող    

նյութնյութնյութնյութ    

Հետագայում Հետագայում Հետագայում Հետագայում 
ուսումնասիրվելիքուսումնասիրվելիքուսումնասիրվելիքուսումնասիրվելիք    

նյութնյութնյութնյութ    
(I դաս., II կիս). (II դաս., I կիս.) (II դաս., II կիս.) 

 
�+�+�+�=12 

5 · 2 = 10 
4 · 3 = 12 

 
Եթե մինչ բազմապատկման գործողության ուսուցումը գու-

մարման գործողության միջոցով նախօրոք նախապատրաստված 
չի լինում այդ անցումը, ապա հետագայում բազմապատկման իրա-
կան իմաստը՝ որպես գործողություն, աշակերտները ընդունում են 
ֆորմալ։ 

Իսկ եթե գումարում սովորելու ընթացքում առաջանցիկ 
ուսուցման տարրերի կիրառմամբ անցում է կատարվում բազմա-
պատկման գործողության, ապա սովորողներն առավել լավ են 
ընկալում բազմապատկման գործողության իրական իմաստը` այն 
ընդունելով որպես գումարման համառոտ գրառում: 

Օրինակ 2: Դասարան՝ I 
Թեման՝ «Երկրաչափական պատկերներ» 
Դպրոց հաճախող երեխան դեռևս նախակրթարանից ծանոթ է 

երկրաչափական պատկերներին: Առաջին դասարանում յուրա-
քանչյուր պատկերին տրվում է նկարագրություն: 

 

 
Քառակուսի – ունի 4 կողմ, 4 անկյուն, 4 գագաթ, 
քառակուսու բոլոր կողմերն իրար հավասար են: 

 
Ուղղանկյուն – ունի 4 կողմ, 4 անկյուն, 4 գագաթ, 
ուղղանկյան հանդիպակաց կողմերն իրար հավասար են: 

 
Եռանկյուն – ունի երեք կողմ, երեք անկյուն, երեք գագաթ 
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«Երկրաչափական պատկերներ» թեման յուրացնելուց հետո 
տրվում է գործնական աշխատանք «Երկրաչափական պատկեր-
ների կառուցում»՝ սկզբում փայտիկներով, ապա՝ ճկվող լարերով: 
Պատկերելուց հետո ներկայացվում է ստացած երկրաչափական 
պատկերը՝ ըստ հատկությունների:  

Քանի որ ուսուցիչը նպատակ ունի տվյալ թեմայի ուսուցման 
շրջանակում նախնական գաղափար տալ և պարզաբանել հետա-
գայում ուսումնասիրվելիք ենթակա «Պարագիծ» թեման, նպատա-
կահարմար է աշակերտներին առաջարկել միևնույն ճկուն լարով 
կառուցել տարբեր երկրաչափական պատկերներ: Այս դեպքում 
նրաց ուշադրությունը պետք հրավիրել այն բանի վրա, որ լարի 
երկարությունը չի փոխվում, կամ որ նույն է այդ կառուցած պատ-
կերների կողմերի, որը հետագայում պետք է անվանենք պարագիծ:  

Այս դեպքում կիրառվող մոդելի համապատասխան սխեմա-
տիկ պատկերը կունենա հետևյալ տեսքը:  

 

Նախկինում Նախկինում Նախկինում Նախկինում 
ուուուուսուսուսուսումնասիրված մնասիրված մնասիրված մնասիրված 

նյութնյութնյութնյութ 

Ընթացիկ Ընթացիկ Ընթացիկ Ընթացիկ 
ուսուուսուուսուուսումնասիրվողմնասիրվողմնասիրվողմնասիրվող    

նյութնյութնյութնյութ 

Հետագայում Հետագայում Հետագայում Հետագայում 
ուսումնասիրվելիքուսումնասիրվելիքուսումնասիրվելիքուսումնասիրվելիք    

նյութնյութնյութնյութ 

Երկրաչափական 
պատկերներ 
(բնութագրեր)    

Պատկերների 
հատկություններ    

Պարագիծ 
(P)    

 
Այբբենարանում տեղ գտած «Շլդիկն ու աղվեսը» դասը 

ուսուցիչը աշակերտների հետ վերլուծելիս բնութագրում է երկու 
հերոսներին: Հեքիաթի ընթերցանության ժամանակ յուրաքանչյուր 
կանգառից հետո աշակերտներին առաջադրվում են հարցեր, 
որոնց միջոցով ձևավորվում և մշակվում են երեխաների վերլուծա-
կան, համադրողական և գնահատման կարողությունները: 
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Նկար 2. Նկար 2. Նկար 2. Նկար 2. ««««ՄտագրոհՄտագրոհՄտագրոհՄտագրոհ» » » » մեթոդի սխեմատիկ պատկերումըմեթոդի սխեմատիկ պատկերումըմեթոդի սխեմատիկ պատկերումըմեթոդի սխեմատիկ պատկերումը    
 
Յուրաքանչյուր պատասխանի համար առաջադրվում են 

մեկնողական և վերլուծական հարցադրումներ («Ինչո՞ւ եք այդպես 
կարծում», «Ո՞րն է բացասական հատկանիշ», «Ո՞րն է դրական 
հատկանիշ»), որոնց միջոցով աշակերտները կարողանում են լավ 
ու վատի, ճիշտ ու սխալի մասին դատողություններ անել: 
«Մտագրոհը» պատկերելիս աշակերտներին ծանոթացնում ենք 
«առարկա» և «հատկանիշ», «գործողություն» տերմինների հետ, 
ապա գաղափար տալիս դրանց մասին (նկ. 2): 

Այսպես՝ նկարում ենք արևը, մեջտեղում գրում առարկան, իսկ 
շողերի վրա՝ առարկային բնութագրող բառերը, այսինքն հատկա-
նիշ ցույց տվող բառեր: Ստացվում է, որ առաջին դասարանում 
ցանկացած բնագիր վերլուծելիս աշակերտն առնչվում է առարկա, 
հատկանիշ, գործողություն տերմինների հետ, որոնք ավելի ուշ 
կփոխարինենք «գոյական», «ածական», «բայ» տերմիններով (տեղե-
կություն տալով, որ դրանք հայերենի 10 խոսքի մասերից երեքն 
են): Եթե այս օրինակի համար պատկերենք առաջանցիկ 
ուսուցման սխեման, այն կունենա հետևյալ տեսքը: 
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Ուսումնասիրված Ուսումնասիրված Ուսումնասիրված Ուսումնասիրված 
ուսումնական նյութուսումնական նյութուսումնական նյութուսումնական նյութ    

 (I դաս.) 

Ընթացիկ Ընթացիկ Ընթացիկ Ընթացիկ 
ուսումնական նյութուսումնական նյութուսումնական նյութուսումնական նյութ 

(II դաս.) 

Հետագա սով. Հետագա սով. Հետագա սով. Հետագա սով. 
ենթակա նյութենթակա նյութենթակա նյութենթակա նյութ    

 (III դաս.) 

Բնագրի հերոսին կամ 
հերոսներին բնութագրող 

բառեր 

առարկա 
հատկանիշ 

գործողություն 

գոյական 
ածական 

բայ 

 
Ըստ էության, առաջանցիկ ուսուցումը գիտակցված, կառավա-

րելի, նպատակասլաց ուսուցում է, որը լայն հնարավորություններ 
է ապահովում ինտեգրված ուսուցման մշակման և ներդրման, իսկ 
ամենակարևորը՝ սովորողների մոտ ձևավորում է համակարգված 
մտածողություն: Ուսուցման կազմակերպման նման մոտեցման 
դեպքում հնարավոր է լինում սահուն անցում կատարել ուսուցման 
մի մակարդակից մյուսին՝ պահպանելով յուրաքանչայուրի ինքնու-
րույնությունն ու ամբողջականությունը: Արդյունքում սովորողների 
մոտ ձևավորվում է գիտակցված գործունեություն ծավալելու 
կուլտուրա: 

Ներկայացված և այլ նմանատիպ օրինակները պարբերաբար 
կիրառվում են աշխատանքային գործունեության ժամանակ։ 
Աշխատանքային փորձը ցույց է տվել վերոնշյալ մոտեցման արդ-
յունավետությունը, որը դրսևորվել է մի քանի ուղղություններով. 

▪ հիմք է հանդիսանում հետագայում տարբեր հասկացու-
թյունների առավել հեշտ ներմուծման ընկալման համար, 

▪ զարգացնում է սովորողների վերացական մտածողությունը 
և հետաքրքրությունները, 

▪ նպաստում է տարբեր դասարաններում ուսումնասիրվող 
օբյեկտների, երևույթների ամբողջական ընկալմանը և 
դրանց հենքի վրա շարունակական կրթության ապա-
հովմանը: 

Այսպիսով՝ վերոհիշյալ մոդելավորմամբ առաջանցիկ ուսուց-
ման տարրերի կիրառումը տարրական դասարաններում թույլ է 
տալիս բարձրացնել դասավանդման արդյունավետությունը, որը 
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դրսևորվում է ընթացիկ դասի ընթացքում սովորողների մտածո-
ղության զարգացմամբ և հետագայում ուսումնասիրվելիք նյութի 
լավ ընկալման նախադրյալների ստեղծմամբ: 

 
 

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
1. Ծատուրյան Ա., Թումանյան Մ., Պապյան Ա., Առաջանցիկ 

ուսուցման կիրառումը ֆիզիկայի ուսուցման ժամանակ: 
ՎՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բ ՊՐԱԿ, Երևան, էջ 169-178:  

2. Умственное воспитание детей дошкольного возраста. /Под 
ред. Н. Подякова, Ф. Сохина, Москва 1984, 207 с. 

3. 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 
“Tanaka Print”, Том I, 2019. – С. 363-369. 

4. Tsaturyan A.M. An option for an advanced training model. Cross 
- Cultural Studies: Education and Science (CCS&ES). Volume 2, 
Issue III, November 2017, p. 31-37.  
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Повышение эффективности преподавания в начальных классахПовышение эффективности преподавания в начальных классахПовышение эффективности преподавания в начальных классахПовышение эффективности преподавания в начальных классах    
с использованием элементовс использованием элементовс использованием элементовс использованием элементов    опережающего обученияопережающего обученияопережающего обученияопережающего обучения    

    
    Задоян АрпинеЗадоян АрпинеЗадоян АрпинеЗадоян Арпине    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: передача знаний, новая модель, ассоциативно-

опережающие связи, методы научного познания 
В данной работе, придавая большое значение развитию мышления и 

творческих навыков учащихся на всех этапах обучения, представлены пути 
повышения эффективности преподавания в начальных классах. 

Основываясь на идее опережающего обучения и учитывая его важное 
дидактическое значение, показаны результаты повышения эффективности 
обучения предметов «Родной язык» и «Математика» при применении 
одной из моделей опережающего обучения. 

Сущность представленной модели опережающего обучения 
заключается в том, что учитель, владея полным содержанием материала 
данного предмета, в рамках изучемых в течение урока определенных идей 
и понятий представляет такие обобщения, которые будут выявляться и 
использоваться при дальнейшем обучении. 

Раскрывая сущность модели и учитывая возрастные психологические 
особенности учеников младших классов, на конкретных примерах 
показано, как в течение урока при изучении какой-либо темы путем 
обобщения отдельных понятий и идей подготовить почву для более 
легкого усвоения тем при дальнейшем обучении. В каждом из представ-
ленных примеров приводится логическая последовательность и методи-
ческая целесообразность действий учителя, которые направлены на 
успешное осуществление метода опережающего обучения. Представлены 
также достижения учеников, которые они приобрели при использовании 
данной модели автором статьи в течение ее преподавательской 
деятельности.  
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Enhancing the Enhancing the Enhancing the Enhancing the PPPProductivity of roductivity of roductivity of roductivity of TTTTeaching in eaching in eaching in eaching in EEEElementary lementary lementary lementary SSSSchool chool chool chool     
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SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words: knowledge transfer, new model, associative-advancing 

connections, scientific cognitive methods 
In teaching, estimating the development of the learners’ thinking and 

creative abilities in all teaching levels, the methods of raising teaching 
effectiveness in elementary school have been presented. 

Based on the advancing teaching idea and evaluating its didactic essence it 
is shown with an example of a used model in the article how it can be enhanced 
the effectiveness of “Armenian Language” and “Mathematics” in the elementary 
school. 

The essence of the presented new model is that the teacher mastering the 
full contents of the lesson, makes such generalizations, which will be 
highlighted in the upcoming teaching process. Presenting the essence of the 
model and taking into consideration all the age and psychological features, with 
the help of specific examples it is shown how preparations can be made to 
facilitate the perception of the upcoming material. 

In the each given example it is mentioned the logical order, sequence and 
the methodological expediency of the teachers activities, which tend to 
implement the advancing teaching method successfully. 

During the authors working period pupils had a lot of achievements using 
this method, the examples of which are also presented in this article. 
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