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Հոդվածում ներկայացված է մասնա
գիտական ուսումնական հաստատ ու
թյուններ ում ուսումնական որ ոն ողա
կան–հետազոտական տեխնոլոգիաների
կիրառության միջոցով ուսանողների մաս
նագիտական կոմպետենտ ությունների
ձևավորման գործընթացը, ինչպես նաև
հետազոտական ուսուցման դասի կառուց
ման կոնկրետ ալգորիթմն ու որոշ մոդել
ներ, բնութագրված է ալգորիթմների և մո
դելների վրա հիմնված հետազոտական,
պրոբլեմային, նախագծերի մեթոդի կի
րառությամբ ուսուցման տեխնոլոգիական
գործընթացները: Մշակված է որոնողա
կան–հետազոտական ուսուցման համար
բնութագրական ուսուցման գործընթացի
փուլերի ընդհանրացված հաջորդակա
նությունն ու այդ գործընթացում դասա
վանդողի գործունեությանը ներկայացվող
մանկավարժական պահանջները:
 անգուցային բառեր և արտահայտու
Հ
թյուններ` որոնողական–հետազոտական
տեխնոլոգիա, փաստերի որոնում, կոմ
պետենտություն, ուսուցման կառուցման
ալգ որիթմ և մոդել, աստիճանակարգ:
Մանկավարժ ական գիտությունների
համակարգ ում գիտական հետազոտու
թյունների գործընթացը ենթադրում է
նաև ուսումնական գործընթացում ուսա
նողների ինքնուրույն հետազոտական

գործունեություն, գիտական բացահայ
տումների և գիտական որոնումների իրա
կան գործընթացի մոդելավորում կամ վե
րարտադրում [1]: Սովորողների կողմից
գիտելիքների ինքնուրույն ձեռքբերման
գաղափարները մեզ հասել են հնադարից:
Սակայն, այդ գաղափարները արդի ման
կավարժագիտության մեջ, ուսումնական
գործընթացում ներդրումը որոնողական–
հետազոտական մոդելների ձևով, ամե
նից առաջ կապվում է Ջոան Դյուի անվան
հետ: Հենց նա մտածողության հիմնական
փուլերը ներկայացրեց որպես հիմնախն
դիրների լուծում: Նա ձևակերպեց նաև
ուսանողների անմիջական փորձի և հե
տաքրքրությունների վրա (սեփական և
ուրիշ մարդկանց փորձը, այդ թվում` նաև
անցյալում) հիմնված ուսուցման գաղա
փա
րը: Ջ. Դյուին առաջ քա
շեց և գործ
նականում իրականացրեց «կատարելու
դպրոցի» գաղափարը, որտեղ ուսումնա
կան իրավիճակը սկսվում է ուսանողների
կողմից ակնհայտ և ոչ ակնհայտ գիտե
լիքների բացահայտմամբ ու դասակարգ
մամբ, որին հաջորդում է նոր եղանակների
պարբերական կիրառությունն առարկայի
յուրացման նպատակով [3]:
Հիշեցնենք, որ որ ոն ումը սահման
վում է որպես տվյալների մեծ ած ավալ
բազայից օբյեկտի առանձնացման տե
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ղեկատվության գործ ընթաց: Հետազո
տությունը գիտական գործ ունե ության
գործընթաց է և արդ յունք, ուղղորդված
հասարակական նշանակալ ից տվ յալ
ների ստացմանը: Ընդհանուր առմամբ,
մանկավարժության մեջ գոյություն ունի
որ ոն ողական–հետազոտական տեխն ո
լոգիաների խիստ պայմանական տա
ջա
տ ում, բայց քա
նի որ այդ եր
կու
րան
 երն էլ հիմնված
տեսակի տեխնոլոգիան
են խնդիրը լուծելու, ինքնուրույն գիտա
կան կամ գործնական որոնումների ըն
թացքում ուսան ողների արդ յունավետ
գործունեության վրա, մենք դրանք չենք
տարաբաժանի:
Որ ոն ո ղակ ա ն – հ ե տ ազ ոտ ակ ա ն
ուսուցման հիմ նական բնութագրե րը
ավանդականի համեմատությամբ որոշ
վում է ուսուցման գործընթացում ուսա
նո ղ ի դիրքոր ոշման փոփ ոխ ությամբ,
նրա
նախ աձ ե ռն ո ղակ ան ութ յամբ,
սուբյեկտային բնույթով, որից էլ ծագ ում
են ուսումնական որոնողական–հետազո
տական գործունեության առանձնահա
տուկ պայմանների անհրաժեշտությունը:
Որոնողական–հետազոտական բնույ
թի ուսուցման համադրումն ուսանողների
սեփական փորձի հետ, դասավանդողի
առջև յուրահատուկ դժվարություններ է
հարուցում: Ուսանողների ունեցած փորձն
ու գիտելիքները իրենց հաճախ թվում է
բավականաչափ, որպեսզի ուսումնական
 ան հա
հետազոտական խնդրի ձևակերպմ
մար դրանք ծառայեն ելակետ: Սակայն,
փորձի պահանջը շատ կարևոր է, որպես
զի նրանք կարողանան դրանք անտե
սել հանուն առարկայի բովանդակության
հաղթահարման:
Հետազոտական ուսուցման գործըն
թացի առանձնահատկություններից մեկը
ուսանողների առօրյա հետաքրքրություն
ների և պահանջմունքների հետ կապված
հիմնախնդիրների ուսումնասիրումն է:
Հիմնախնդրի ընտր ության ժամանակ

անհրաժեշտ է հաշվի առնել ուսանողնե
րի նախնական պատրաստվածությունը և
փորձը, հիմնախնդրի հետազոտման հնա
րավորությունները: Հիմնախնդիրները,
բնականաբար, պետք է ծագեն ուսանող
ների փորձից և պահանջմունքներից [5]:
Որ ոն ողական–հետազոտական մո
տեցման վրա հիմնված ուսուցման էական
բնութագիր է հետադարձ կապը երեք ուղ
ղություններով` մտածական գործունեու
թյան իմաստավորման ու վերլուծության,
ծագող հուզականության և ուսանողների
անձի զարգացման: Հետադարձ կապը
սովորաբար ապահովվում է փոքր խմբե
րում անցկացվող դասի վերլուծման գոր
ծընթացում [1]:
Որ ոն ո ղակ ա ն – հ ե տ ազ ոտ ակ ա ն
ուսուցման գործընթացն ուղղորդված է
ոչ միայն գիտել իքների ձեռքբերմանը,
այն ուսանողների մոտ ձևավորում է կոմ
պետենտություններ`
1. գիտել իքների որոնման,
2. հիմնական մտավոր գործունեության
և գործողությունների վերլուծության,
համադրման, ընդհանրացման,
3. ռեֆլեքսիվ մտածողության մշակու
թային,
4. գ ործ ունեության ու ղղության ընտ
րության և որոշումների կայացման,
5. քննարկում նե րին, բանավե ճ ե րին
մասնակցության մշակութային,
6. ուսումնական գործընթացում անձ
նային և հուզական զարգացման,
7. ուսուցման ընթացքի հուզական և
մտավոր ռեֆլեքսիայի իրականաց
ման, նմանակման և դերային մոդե
լավորման:
Այս մոտեցումը դրսև որվում է երկու
տարբերակով`
1. Գ ործնական, ճանաչո ղական–կի
րառական ու ղղված ության որ ոն ո
ղական–հետազոտական մոտեցում,
որի շրջանակներ ում ուսումնական
գործ ընթացը կառ ուցվում է որպես
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նոր կիրառ ությունների և գործնա
կան տեղեկույթի որոնումներ:
2. Տեսական–ճանաչողական ուղղվա
ծության որոնողական–հետազոտա
կան մոտեցում, որի շրջանակներում
ուսումնական գործընթացը կառուց
վում է որպես նոր տեսական գիտե
լիքների և նոր ճանաչողական ուղե
նիշների որոնումներ:
Կրթության պրակտիկայում այս մո
տեցումն իրականացվում է հատկապես
համապատասխան ալգորիթմների և մո
դելների վրա հիմնված որոնողական–հե
տազոտական, ուղղորդված պրոբլեմային,
նախագծե րի մե թո դի կիրա ռ ությամբ
ուսուցման և այլ տեխնոլոգիական գոր
ծընթացում [4]:
Որոնողական–հետազոտական ուսու
ցումը հենվում է մարդ ու մտածական
գործառնության առանձնահատկություն
ների վրա: Գիտել իքների ձեռքբերման
գործընթացը կառուցվում է այնպես, որ
մտածական, հիշողության և գործնական
կիրառության գործընթացները դառնան
առավել դյուրին: Դա նախորդ դարի 60–
ական թվականներին իր արտացոլումն է
գտել հոգեբան Ջ. Բրունների ձևակերպ
ված հետազոտական ուսուցման հոգեբա
նական սկզբունքներում:
1. Ա ռարկայի բովան դակության մեջ
պետք է առանձնացնել հիմնական,
առանցքային հասկացությունները:
Յուրաքանչ յուր առարկայում նման
հասկացությունները պետք է լինեն քիչ`
5–7: Օրինակ` մանկավարժ ագիտ ության
մեջ այդպ իսի հասկացություններն են`
«կրթությունը», «ուսուցումը», «դաստիարա
կությունը» և այլն: Դրանց առանձնացումն
օգն ում է դասակարգել ստացած բոլոր
 որելով մի
գիտել իքները, դրանք միավ
քանի հիմ նարար հասկացություննե րի
շուրջ, և այդ հենքի վրա կառուցել սեփա
կան գիտելիքների համակարգը:
2. Ուս ուցման գործ ընթացում բոլոր

փաստերը և ածանցյալ հասկացու
թյունները պետք է կապել առանց
քային` հիմնական հասկացություն
ների հետ:
Դրան ով դասավանդ ողն օգն ում է
երեխաներին ձևավորել սեփական գի
տել իքների համակարգը: Սկզբում դա
սավանդ ողն ինքն է ածանցյալ հասկա
ցությունները կապում հիմնականի հետ,
աստիճանաբար ուսանողներին սովորեց
նելով գործընթացն իրականացնել ինք
նուրույն: Բայց նույնիսկ այն ժամանակ,
երբ ուսանողներն ի վիճակի են ինքնու
րույն կատարել, դասավանդ ողը պետք
է պարբերաբար դիմի նրանց հարցերով
կամ առաջարկի սովորած նյութը կապել
հիմնական հասկացությունների հետ:
3. Նպատակա հարմար է կիրա ռել
հիմ ն ակ ան հասկ աց ութ յուննե ր ի
«պար ուրաձև» ուսուցումը:
Ուսուցման տարբեր փուլերում ուսա
նողները կրկին ու կրկին յուրացնում են
ոչ միայն դասանյութը, այլ նաև հիմնա
կան հասկացությունները` ավել ի բարդ
մակար դակնե ր ում: Հանրակրթ ական
դպրոցներում այս սկզբունքը կիրառվում
է, օրինակ` խտացված ուսուցման ժամա
նակ:
4. Ուսուցման գործընթացի ժամանակ
պետք է ոչ միայն գիտելիքներ փո
խանցել ուսան ողներին, այլ նաև
նրանց սովորեցնել ճանաչողական
գործ ունե ության հիմ նական եղա
նակները:
Ճանաչողական գործունեության հիմ
նական եղանակներն այժմ իրենց ար
տահայտությունն են գտնում վերը նշված
ընդհանուր ուսումնական կոմպետենցա
ներում: Այս սկզբունքի գործողությունն
ապահովում է ուսանողների ինքնուրույ
նությունն ուսուցման գործ ընթացում և
սովորելու հնարավորությունը ող ջ կյան
քի ընթացքում:
5. Ա
 նհրաժեշտ է ուսանողների համար
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նախատեսել հետազոտ ող ի և նա
խագծող ի դերեր [2]:
Իսկ, ո՞րն է գիտել իքների ինքնուրույն
որ ոնման, և, համապատասխանաբար,
որ ոն ողական–հետազոտական ուսուց
ման դասի կառուցման կոնկրետ ալգ ո
րիթմը: Որ ոն ողական–հետազոտական
ուսուցման համար բնութագրական է
ուսուցման գործ ընթացի փուլերի ըն դ
հանրացված հաջորդականությունը:
1. Խնդրի դրվածքը, դրա ձևակերպումը
տարբեր տեսանկ յուններից:
2. Հիմնախնդիրն ավել ի լավ հասկա
նալու համար փաստերի որ ոն ում,
դրանց ճշգրտ ում, լուծման ճանա
պարհների և հնարավորություննե
րի որոնում:
3. Նոր գիտե լ իքնե րի, տե ղեկույթի,
գործնական օրինակների որոնում,
խնդրի լուծմանը նպաստող գաղա
փարների առաջադրում, տեղեկույ
թի, գիտել իքների, գաղափարների
գնահատումը հետաձգելով այնքան,
մինչև ուսան ողներն այն ձևակեր
պեն ավել ի լավ:
4. Լուծման որոնումներ, որի ժամանակ
տե ղեկույթը կուտակվում է, ձեռք
բերված գիտել իքները վերլուծվում
են, արտահայտված գաղափարնե
րը` ենթարկվում վերլուծ ության և
գնահատման, օգտագ ործման հա
մար ընտրվում ամենանպատակա
հարմարը:
5. Ընտրված տեղեկությունների ըն դ
հանրացում, հիմնախնդրի լուծման
եղանակ ի ձևակերպում, գտնված
լուծումը շրջապատի կողմից ընդ ու
նե լ ի դարձնե լու ճանապարհնե րի
որոնում:
Ուսումնական գործունեության բերված
փուլերը հստակ ցույց են տալիս որոնողա
կան–հետազոտական ուսուցման տարբե
րությունն ավանդականից: Նախ, գիտելի
քը ուսանողներին չի տրվում պատրաստ

տեսքով, այլ հիմնախնդրի ձևով, որը
պետք է լուծեն, որոնեն ինքնուրույն: Գի
տելիքը դառնում է ոչ թե ուսուցման նպա
տակ, այլ հիմնախնդրի լուծման միջոց:
Ուսանողները հասկանում են նոր գիտե
լիքի անհրաժեշտությունը (առանց դրա չի
կարող լուծել խնդիրը), ինչը բավականա
չափ բարձրացնում է նրանց մոտիվացիան
և ակտիվությունը: Երկրորդ` ուսանողնե
րի ակտիվությունը և ինքնուրույնությունը
դասի ժամանակ նշանակալիորեն բարձր
է: Ուսանողները բաժանվում են խմբերի,
իրենք են ճշտում հիմնախնդիրը, որոշում
թե ինչ գիտելիքների և տեղեկույթի աղ
բյուրներ են անհրաժեշտ, աշխատում են
այդ աղբյուրների հետ, ընդհանրացնում
հիմնախնդրի ստացված լուծումը: Են
թադրվում է, որ դասավանդողը չի մնում
որպես լուռ դիտորդ, բայց անհրաժեշտու
թյան դեպքում նա աջակցություն է ցուցա
բերում խմբերին:
Դ ասավան դ ո ղ ի գործ ունե ությունը
լսարանում կախված է առարկայի բար
դությունից և ուսան ո ղական լսարա
նի զարգացման մակարդակից: Վերջ ին
տասնամյակնե րի ընթացքում արտա
սահմանյան շատ մանկավարժներ կի
սում են որ ոն ողական–հետազոտական
ուսուցման երեք մակարդակների մասին
կարծիքը: Առաջ ին փուլում դասավան
դողը դնում է խնդիրը և ինքն անձամբ
առաջարկում լուծման մեթոդը: Լուծ ու
մը, դրա որ ոն ումն ուսան ողների կող
մից պետք է իրականացվ ի ինքնուրույն:
Երկրորդ փուլում դասավանդ ողը միայն
դնում է խն
դի
րը, սա
կայն խնդ
րի լուծ
ման եղանակն ուսան ողները փնտր ում
են ինքն ուր ույն (այստեղ հնարավոր է
խմբային, կոլեկտիվ որ ոն ում), երր որդ
փուլում` խնդիր է դրվում, մեթոդն ընտր
վում, լուծումը գտնվում է ուսանողների
կողմ ից ինքն ուր ույն, դասավանդ ողը
լոկ նախագծ ում է անհրաժեշտ աշխա
տանքային ոլորտ, որտեղ ուսանողները
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պետք է լուծեն հիմնախնդիրը:
Խնդրի ձևակերպման ժամանակ դա
սավանդ ողը գնահատ ում է առանձին
ուսանողների կարողություններն ու հմ
տություննե րը, նրանց համար ընտրե
լով հանձնարար ության բար դ ության
որոշակի աստիճան: Առանձանցվում են
հանձնարարությունների կամ ուսումնա
կան նպատակների մի քանի աստիճան,
դրանք միավորելով աստիճանակարգ ով`
հերթագայության հիե րարխիայով: Ու
սումնական նպատակների առաջին աս
տիճանակարգերից մշակվել է նախորդ
դարի 50–ական թվականներին Բենջա
մին Բլումի կողմից: Ակնհայտ է, որ եթե
ուսանողը կարող է հասնել միայն առա
ջին մակարդակի նպատակներին, ապա
նրա գիտելիքներն ու ընդհանուր ուսում
նական հմտ ութ յուններն առանձ նա
պես բարձր մակարդակի չեն հասնում:
Առավել բարձր մակարդակի նվաճումը
խոս ում է ուսան ող ի ըն դհան ուր զար
գացման և ուսումնառության մեջ բարձր
մակարդակի հաջողությունների մասին:
Այս պարագայում, ուսումնական նպա
տակներն ըստ հիշ յալ աստիճանակարգի
կազմում են`
1. Գիտե լ իքներ` ուսում նական նյութի
կամ կոնկրետ տես ությունների յու
րացում` հիշել և վերարտադրել:
2. Հ
 ասկացում` մեկնաբանել, ձևափ ո
խել նյութը (խոսքայինից մաթեմա
տիկական կամ գրաֆիկական և հա
կա ռակը), երև ույթնե րի հե տագա
զարգացման վերաբերյալ ենթադրու
թյուն անել, կանխատեսել հետևանք
ներն ու արդ յունքները:
3. Կիրառ ում` կար ողանալ նյութը կի
րառել կոնկրետ կամ նոր իրավ ի
ճակներ ում: Կան ոնների, մեթոդնե
րի, հասկացությունների, օրենքների,
սկզբունքների, տեսությունների կի
րառում նոր տեսական կամ գործնա
կան կոնկրետ իրավ իճակներում:

4. Վերլուծություն` կարողանալ նյութը
բաղադրիչների բաժ անել այնպես,
որ դրա կառուցվածքը լինի հստակ:
Ամբող ջը բաժանել մասերի, բացա
հայտել դրանց միջև փոխադարձ կա
պերը, գիտակցել դրանց ամբողջ ի
մեջ միավորման սկզբունքները:
5. Համադրություն` նորույթ պարունակող
ամբողջի ստանալուն միտված տար
րերը համատեղելու կարողություն:
6. Գ
 նահատ ում` հատ ուկ նպատակնե
րով գիտական տվյալների, հետա
զոտ ության արդ յունքների. մասնա
գիտական գրական ության, նյութի
կառուցման տրամաբանության գնա
հատելու կարողություն [7]:
Որ ոն ո ղակ ա ն – հ ե տ ազ ոտ ակ ա ն
ուսուցման ժամանակ դասավան դ ո
ղի գործունեությանը ներկայացվում են
կոնկրետ պահանջներ`
• խրախ ուսել ուսան ողների կողմ ից
գաղափարների ու պատկերացում
ների ձևակերպումը, դրանց հստակ
արտահայտումը,
•ո
 ւսանողներին ներկայացնել երևույթ
ներ, որոնք հակասության մեջ են առ
կա պատկերացումների հետ,
•խ
 թանել ուսանողների կողմից այ
լընտրանքային բացատրությունները,
ենթադրությունները, կռահումները,
• ուսան ողներին հնարավոր ություն
տալ ուսումնասիրել սեփական են
թադր ութ յուննե րը` փորձի իրա
կանացման կամ փոքր խմբե ր ում
քննարկումների միջոցով,
• ուսան ողներին տալ երև ույթների
լայն շրջանակների նկատմամբ նոր
ենթադրությունները, իրավ իճակնե
րը կիրառելու հնարավորություն, որ
պեսզ ի դրանք հասկացվեն ու գնա
հատվեն գործնական տեսանկ յունից:
Մասնագիտական գրականության մեջ
առկա են որոնողական–հետազոտական
ուսուցման ժամանակ ըն դհան ուր հա
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ջորդականության քայլերի վրա մշակված
դասի կառուցման հատ ուկ ալգ որիթմ
ներ: Նշվածի հավաստման նպատակով
բերենք բնութագրական օրինակներ`
հիմնված հանձնարարությունների բար

դության տարբեր աստիճանների վրա:
Օրինակ` գիտել իքների և հասկացման
մակարդակների հիման վրա նպատակա
հարմար է ստորև ներկայացվող մոդելը:

Որոնողական–հետազոտական ուսուցման մոդելները
№

Մոդելի անվանումը

Դասի փուլերը
1. Օբյեկտների թվարկում

1.

Հասկացությունների
2. Օբյեկտների թվարկման խմբավորում
ձևավորում
3. Խմբերի դասակարգ ում

2.

Տվ յալների
մեկնաբանում

3. Կանոնների և
սկզբունքների
կիրառում

1. Հիմնական հատկանիշների բացահայտում
2. Բացահայտված տվյալների բացատրություն
3. Վարկածի կառուցում
1. Վարկածի առաջադրում, հետևանքների կանխատեսում
2. Վարկածի կամ կանխատեսումների հիմնավորում կամ բացատ
րություն
3. Ենթադրությունների ստուգ ում

Կիրառման մակարդակի համար նպատակահարմար է ներքոնշ յալ որոնողական–
հետազոտական մոդելը [6]
Հիմնախնդրի առկայության գիտակցում,
Դրա կարևորության գիտակցում
Հիմնախնդրի ձևափոխում լուծման ենթակա տեսքի
Տեսական և գործնական տվյալների ուսումնասիրում և դասակար
Հիմնախնդրի լուծ
գում
ման հնարավոր
Փոխադարձ կապերի որոնում և տրամաբանական մտահանգ ում
2 տարբերակների
ների կառուցում
մշակում
Վարկածի առաջադրում
Տվ յալների հավաքագրում
3 Վարկածի ստուգ ում Տվ յալների կազմակերպում
Տվ յալների վերլուծություն
Եզրափակիչ մտա
4 հանգ ումների մշա
կում
Եզրակացություն
5 ների գործնական
կիրառություն
1

Հիմնախնդրի սահ
մանում

Ներկայացվող երրորդ օրինակը` որո
նողական–հետազոտական մոդելը ընդ
գրկում է Բլումի աստիճանակարգի բոլոր
մակարդակները.
1. հիմնախնդրի որոշում,
2. հետագա որ ոն ողական–հետազո

տական ընթացքը ուղղորդ ող վար
կածի կամ հարցերի առաջադրում,
3. տեղեկույթի աղբյուրների ընտր ու
թյուն,
4. գտնված տվյալների և աղբյուրների
վերլուծություն և համադրություն,
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5. դրված հարցերին պատասխանելու
և վարկածի ստուգելու համար տե
ղեկատվական աղբյուրների ընտ
րություն,
6. սոցիալ ական, տնտեսական, քաղա
քական գործընթացներին համապա
տասխան տվյալների մեկնաբանու
թյուն [6]:
Այսպիսով`
1. որ ոն ո ղ ակ ան – հե տ ազ ոտ ակ ան
ուսուցումը բնութագվում է ուսուց
ման գործընթացում ուսանող ի դիր
քոր ոշ ում նե ր ի փոփ ոխ ութ յամբ,
նրա նախաձեռն ո ղական ությամբ,
սուբյեկտային բնույթով:
2. որ ոն ո ղ ակ ան – հե տ ազ ոտ ակ ան
ուսուցման գործ ընթացն ու ղղորդ
ված է ոչ միայն գիտելիքների ձեռք
բերմանը, մասնագիտական կոմպե
տենտությունների ձևավորմանը:
3. որ ոն ո ղ ակ ան – հե տ ազ ոտ ակ ան
ուսուցումը հենվում է մարդ ու մտա
ծական գործ առն ության առանձ

նահատկությունների վրա, որն իր
արտացոլումն է գտել Ջ. Բրուների
կողմ ից ձևակերպված որ ոն ողա
կան–հետազոտական ուսուցման հո
գեբանական սկզբունքներում:
4. որ ոն ո ղ ակ ան – հե տ ազ ոտ ակ ան
ուսուցման տեխնոլոգիայ ում գիտե
լի
քը դառ
ն ում է ոչ թե ուսուց
ման
նպատակ, այլ հիմնախնդրի լուծ
ման միջոց, իսկ ուսանողների ակ
տիվությունը և ինքնուրույնությունը
դասի ժամանակ նշանակալ իորեն
բարձր է:
5. որ ոն ո ղ ակ ան – հե տ ազ ոտ ակ ան
ուսուցման համար բնութագրական է
ուսուցման գործընթացի փուլերի ընդ
հանրացված հաջորդականությունը:
6. որ ոն ո ղ ակ ան – հե տ ազ ոտ ակ ան
ուսուցման ժամանակ դասավանդ ո
ղի գործունեությանը ներկայացվում
են կոնկրետ պահանջներ:
Հոդվածի ներկայացման ամսաթիվը` 22.11.2012
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