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1. 1. 1. 1. Ընդհանուր դրույթներԸնդհանուր դրույթներԸնդհանուր դրույթներԸնդհանուր դրույթներ    

 Ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքի կազմակերպման և 

արդյունքների գնահատման մեթոդական ուղեցույցը  (այսուհետ` Ուղեցույց) 

մշակված է  Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվան պետական մանկավարժական 

ինստիտուտի (այսուհետ` Ինստիտուտ) Կանոնադրության, «Ակադեմիական 

կրեդիտների կուտակման և փոխանցման համակարգով ուսումնական գործընթացի 

կազմակերպման և ուսանողների գիտելիքների ստուգման, գնահատման ու 

հաշվառման կանոնակարգ»-ի և «Ուսանողների արտալսարանային ինքնուրույն 

աշխատանքների կազմակերպման և կատարման  կարգ»-ի  հիման վրա : 

            Համաձայն ՀՀ «Բարձրագույն և հետբուհական կրթության մասին» օրենքի` 

ներկայումս Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական 

հաստատություններում  ուսումնական գործընթացը իրականացվում է ըստ Բոլոնյան 

գործընթացի հիմնական  սկզբունքների: Ելնելով այդ սկզբունքներից` կարևոր 

նշանակություն է ստանում ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքը` որպես ապագա 

մասնագետի արհեստավարժության ձևավորման անհրաժեշտ պայման: Ապագա 

մասնագետի գիտելիքների,  հմտությունների, կարողությունների  ձևավորումը 

հնարավոր չէ առանց ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքի պատշաճ 

մակարդակի` տեսական գիտելիքների ձեռքբերման և խորացման, գործնական 

աշխատանքի փորձի կուտակման առումով:  

Ուսանողներից շատերի մոտ նկատվում են դժվարություններ` կապված գիտական և 

ուսումնական գրականության վերլուծության, սեղմագրման, սկզբնաղբյուրների հետ 

աշխատելու  կարողությունների հետ: Հատկապես ցածր կուրսերի ուսանողները չեն 

կարողանում պարզ և հստակ ձևով արտահայտել իրենց մտքերը, պլանավորել իրենց 

ժամանակը, հոգեբանորեն պատրաստ չեն ինքնուրույն աշխատանք կազմակերպելուն 

և կատարելուն: 

Դասախոսի նպատակն է սովորեցնել ուսանողին կատարելու տարբեր առարկաների 

ուսումնական ծրագրերով նախատեսած ինքնուրույն աշխատանք` հաշվի առնելով 

դրա ձևերը, ծավալը, բարդության աստիճանը և այլ առանձնահատկությունները: 

2. 2. 2. 2. ՈւսՈւսՈւսՈւսանողի անողի անողի անողի իիիինքնուրույն աշխատանքի նքնուրույն աշխատանքի նքնուրույն աշխատանքի նքնուրույն աշխատանքի նպատակընպատակընպատակընպատակը, , , , ծավալը և ծավալը և ծավալը և ծավալը և ձևերըձևերըձևերըձևերը    

2.1. Ուսանողների իքնուրույն աշխատանքը ուսումնական գործընթացի պարտադիր և 

կարևորագույն բաղկացուցիչ մասն է,  որն ամրագրված է  Ինստիտուտի  գիտական 



խորհրդի կողմից հաստատված ուսումնական գործընթացի կազմակերպմանը 

վերաբերող համապատասխան կարգերով:  

2.2. Ինքնուրույն աշխատանքի  կատարվում նպատակն է. 

-ուսանողների ստացած տեսական գիտելիքների  սիստեմավորում և ամրագրում, 

մասնագիտական կարողությունների և հմտությունների ձևավորում, 

- նորմատիվային, իրավական, տեղեկատվական փաստաթղթերի և մասնագիտական 

գրականության օգտագործման կարողությունների ձևավորում, 

- ուսանողների իմացական ընդունակությունների և ակտիվության` 

ստեղծագործական մոտեցման, ինքնուրույնության, պատասխանատվության և 

կազմակերպվածության զարգացում , 

- հետազոտական կարողությունների զարգացում, 

- ինքնակրթության պահանջմունքի դաստիարակում:  

2.3. Նշված նպատակներին հասնելու համար դասախոսը  պետք է կարողանա լուծել 

հետևյալ խնդիրները. 

ա) նպաստել ուսանողի վերլուծողական կարողությունների և հմտությունների 

ձևավորմանը, այն է` 

• ինքնուսուցման նպատակի և դրան հասնելուն ուղղված անհրաժեշտ քայլերի 

պլանավորում,  

• ինքնուրույն ուսումնասիրության (հետազոտության)  համար ընտրված 

ուսումնական նյութերի տարբերակում ` ըստ նրանց կարևորության,  

բ) նպաստել տեղեկատվական դաշտում ուսանողների աշխատելու 

կարողությունների  և      հմտությունների ձևավորմանը, այն է` 

• ուսումնական գրականության, դասախոսական տեքստերի սեղմագրում, 

• զեկուցումների, սեմինարներին և գործնական պարապմունքներին ելույթների 

նախապատրաստում և ներկայացում,  

• անհրաժեշտ տեղեկատվական,  ուսումնական գրականության և 

նորմատիվային փաստաթղթերի ընտրություն և աշխատանք դրանց հետ` 

ուսումնական ծրագրի յուրացման, ստուգողականների, ռեֆերատների, 

կուրսային աշխատանքների, գիտական հոդվածների կատարման նպատակով, 

գ) նպաստել  ուսանողի ադապտացիոն (հարմարվողական) ունակությունների, 

կարողությունների և հմտությունների ձևավորմանը, այն է` 



• ինքնակարգապահության և մասնագիտական մղումների որոշակի մակարդակի 

ձևավորում որակյալ մասնագիտական պատրաստվածության ապահովման 

համար, 

• ինքնակատարելագործման և ինքնակայացման պահանջմունքի ձևավորում, 

• ուսումնական և գործնական գործունեության  ոլորտներում ստացած գիտելիքների 

և կարողությունների կիրառման ունակության ձեռքբերում: 

2.4.    Ինքնուրույն աշխատանքների ձևերը, ծավալները  և բովանդակությունը որոշում 

են ամբիոնները` համաձայն ուսումնական պլանների և ծրագրերի, ինչն ամրագրվում 

է առարկայի ուսումնամեթոդական փաթեթում, ինքնուրույն աշխատանքներին 

նվիրված մեթոդական նյութերում: 

2.5. Ինստիտուտում ուսանողի ինքնուրույն աշխատանքի ձևերն են. 

• ուսումնական առարկաների ծրագրով նախատեսած գրականություն 

ուսումնասիրություն, ընթերցում և սեղմագրում, 

• սեմինարներին, գործնական և լաբորատոր պարապմունքներին 

նախապատրաստում,  ելույթների սեղմագրերի և պլանների կազմում, 

• ուսումնական ծրագրերում   ընդգրկված, բայց ուսումնական գրականության 

մեջ անբավարար լուսաբանված հարցերի ուսումնասիրում, 

• ռեֆերատ, կուրսային աշխատանք,  ավարտական որակավորման աշխատանք 

կատարելու համար նյութերի ընտրություն, 

• ուսանողական գիտական ընկերության շրջանակներում կատարվող 

գիտահետազոտական աշխատանքի կատարում, զեկուցումների, 

տեղեկատվական հաղորդումների նախապատրաստումը, հատուկ և 

գիտական պարբերական հրապարակումների վերլուծություն, 

• օտար լեզուներից թարգմանությունների կատարում,  

• տարբեր թեմաներով  էլեկտրոնային զեկուցումների (պրեզենտացիաների) 

նախապատրաստում, 

• պրակտիկաների հաշվետվությունների կազմում և այլն: 

3333. . . . Ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքի կառուցվածքըՈւսանողների ինքնուրույն աշխատանքի կառուցվածքըՈւսանողների ինքնուրույն աշխատանքի կառուցվածքըՈւսանողների ինքնուրույն աշխատանքի կառուցվածքը    

Ուսանողի ինքնուրույն աշխատանքը բաղկացած է 2 մասից` 

• դասախոսի վերահսկողությամբ ուսանողի կողմից կատարվող աշխատանք, 



• առանց դասախոսի վերահսկողության ուսանողի կողմից կատարվող 

աշխատանք: 

3.1. Դասախոսի վերահսկողությամբ ուսանողի կողմից իրականացվող ինքնուրույն 

աշխատանքը նպատակ ունի  խորացնելու  և ամրագրելու ստացած գիտելիքները, 

զարգացնելու  տվյալ առարկայի բնագավառում վերլուծական  և գործնական  

կարողություններն ու հմտությունները: Այդ ինքնուրույն աշխատանքը  կատարվում է 

անհատական պարապմունքների ձևով, որոնց ընթացքում  դասախոսը մի կողմից` 

անցկացնում է խորհրդատվություն ուսանողների հետ, մյուս կողմից` 

իրականացնում է վերահսկողություն և գնահատում է ուսանողների անհատական 

առաջադրանքների և ինքնուրույն աշխատանքի կատարման արդյունքները: 

3.2. Առանց դասախոսի վերահսկողության ուսանողի կողմից կատարվող ինքնուրույն 

աշխատանքն  օգնում է նրան պատրաստվելու ընթացիկ լսարանային  

պարապմունքներին (դասախոսություններ, սեմինար, գործնական և լաբորատոր 

պարապմունքներ), աջակցում է առարկայի խորացված ուսուցմանը: Այդ 

աշխատանքի արդյունքներն արտահայտվում են  լսարանային պարապմունքների 

ընթացքում ուսանողի ակտիվությամբ, կատարած զեկուցումների որակով, թեստային 

առաջադրանքների, ստուգողական աշխատանքների  գնահատականներով:  

Ինքնուրույն աշխատանքի արդյունքները հաշվի են առնվում ուսանողի ընթացիկ 

առաջադիմությունը որոշելու և  ռեյթինգային գնահատականը հաշվարկելու համար:  

    

4. 4. 4. 4. ԱմբիոնԱմբիոնԱմբիոնԱմբիոններներներների անելիքներըի անելիքներըի անելիքներըի անելիքները    

4.1. Ամբիոնները. 

•     որոշում են ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքի հիմնական 

ուղղությունները, բովանդակությունը, ձևերը և մեթոդները , 

• վերահսկում են դասավանդվող առարկաների ապահովվածությունը 

դասագրքերով և ուսումնական ձեռնարկներով, 

• որոշում են յուրաքանչյուր առարկայից ինքնուրույն ուսուցման ենթակա 

նյութի կոնկրետ բովանդակությունը և ծավալը` համաձայն ուսումնական 

պլանների, 



• մշակում են ուսումնամեթոդական փաթեթներ, ծրագրեր, ձեռնարկներ, 

նյութեր, դասագրքեր (տպագիր և էլեկտրոնային տեսքով)` համաձայն 

պետական կրթական չափորոշիչների, 

• մշակում են ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքների առաջադրանքներ, 

• ապահովում են ամբիոնների բոլոր առարկաներից ինքնուրույն 

աշխատանքի համար անհրաժեշտ նյութերը, 

• վերահսկում են ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքների կատարման  

կազմակերպումը և որակը, 

• վերլուծում են ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքների 

արդյունավետությունը, կատարում փոփոխություններ դրանց 

կազմակերպման գործընթացում: 

                                5555. . . .     Դասախոսի անելիքները Դասախոսի անելիքները Դասախոսի անելիքները Դասախոսի անելիքները                                             

 5.1. Արդյունավետ և լիակատար ինքնուրույն աշխատանք կատարելու համար 

ուսանողներին պետք է ծանոթացնել. 

• գրքի (մենագրություն, դասագիրք, ուսումնական ձեռնարկ), ամսագրի հետ 

ինքնուրույն աշխատանքի հիմունքներին, 

• սեղմագրման հիմունքներին, 

• զեկուցումների, ռեֆերատների, էսսեների, հոդվածների նախապատրաստմանը 

և ձևակերպմանը և այլն: 

  5.2.  Ինքնուրույն աշխատանքի կազմակերպման համար դասախոսին անհրաժեշտ է. 

• հստակ պատկերացնել տվյալ աշխատանքի դերը և տեղը ուսումնական 

գործընթացի ընդհանուր կառուցվածքում, 

• ինքնուրույն աշխատանքի ծավալը որոշելիս առաջնորդվել ուսումնական 

պլանով տվյալ առարկայի համար նախատեսված  ժամաքանակով, 

• հաշվի առնել ուսանողի պատրաստվածության մակարդակը և 

հնարավորությունները, 

• ներկայացնել տարբեր բովանդակության, անհատական և տարբերակված 

առաջադրանքներ,  

• կիրառել  աշխատանքների առաջադրման և  ստուգման  ժամանակակից 

մեթոդներ (այդ թվում նաև էլեկտրոնային), 

• կազմել ինքնուրույն աշխատանքի կատարման մեթոդական ձեռնարկներ, 



• ճիշտ զուգակցել առանց դասախոսի կատարվող աշխատանքը դասախոսի 

ղեկավարությամբ կատարվող աշխատանքի հետ, 

• պլանավորել հետագա ինքնուրույն աշխատանքը` հաշվի առնելով ձեռքբերված 

մակարդակը: 

6. 6. 6. 6. Ուսանողների Ուսանողների Ուսանողների Ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքներիինքնուրույն աշխատանքներիինքնուրույն աշխատանքներիինքնուրույն աշխատանքների    կատարմանն ուղղվածկատարմանն ուղղվածկատարմանն ուղղվածկատարմանն ուղղված    

գործունեության մակարդակներըգործունեության մակարդակներըգործունեության մակարդակներըգործունեության մակարդակները    

6.1. Նախապատրաստական, ծանուցողական  մակարդակ - ուսանողը ծանոթանում է 

ինքնուրույն աշխատանքի կատարման ձևերին: 

6.2. Վերարտադրող- ուսանողը վերարտադրում է իրեն ծանոթ նյութը: 

6.3. Որոնողական - ուսանողը կատարում է ինքնուրույն աշխատանք` որոշակի 

առաջադրանքի համար նյութեր և տվյալներ որոնելու ուղղությամբ: 

6.4. Վերլուծական - ուսանողը դասակարգում,  վերլուծում է որոնողական 

աշխատանքների արդյունքում իր հավաքած նյութերը, որոշում  նրանց 

կարևորությունը տվյալ աշխատանքի համար: 

6.4. Փորձարարական - անհրաժեշտության դեպքում ուսանողն ինքնուրույն 

կատարում է փորձարարական աշխատանք: 

6.5. Տեսական-փորձարարական - ուսանողն ինքնուրույն կամ դասախոսի օգնությամբ 

վերլուծում և ամփոփում  է ստացված փորձարարական տվյալները, ներկայացնում է 

այդ արդյունքները գրավոր  (բանավոր) ձևով: 

6.6. Տեսական-գործնական - անցկացրած հետազոտությունների հիման վրա 

ուսանողը կատարում է կուրսային կամ դիպլոմային աշխատանք: 

    

7. 7. 7. 7. Ինքնուրույն աշխատանքի պլանԻնքնուրույն աշխատանքի պլանԻնքնուրույն աշխատանքի պլանԻնքնուրույն աշխատանքի պլանավորումըավորումըավորումըավորումը    

7.1. Ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքի ծավալը  հաշվարկվում է համաձայն  

Ինստիտուտի «Կանոնակարգ ակադեմիական կրեդիտների կուտակման և 

փոխանցման համակարգով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման և 

ուսանողների գիտելիքների ստուգման, գնահատման և հաշվառման» և  

«Ընթացակարգ  ECTS հենքով ՎՊՄԻ-ի կրթական ծրագրերի և մասնագիտությունների 

ուսումնական պլանների մշակման, հաստատման, մշտադիտարկման և 

գնահատման» փաստաթղթերի հիման վրա: Սույն փաստաթղթերի հիման վրա 



հաշվարկված  ինքնուրույն աշխատանքների ժամաքանակը պարտադիր նշվում է 

ուսումնական և աշխատանքային պլաններում: 

7.2. Առարկայական ուսումնամեթոդական փաթեթները կազմելիս դասախոսը 

որոշում է յուրաքանչյուր թեմայի արտալսարանային  ինքնուրույն աշխատանքները և 

դրանց ստուգման  ու հաշվառման ձևերը և մեթոդները:  

Առարկայական ուսումնական ծրագիրը կազմելիս դասախոսը ներկայացնում է. 

-ինքնուրույն աշխատանքի տեսակը և ձևը (առաջադրված գրականության 

ուսումնասիրում, դրանց գրավոր ռեֆերատների կազմում, խնդիրների լուծում, 

հարցերի գրավոր պատասխաններ, թեստային առաջադրանքների կատարում, 

համակարգչային առաջադրանքների կատարում, նախապատրաստում 

սեմինարներին, կոլոկվիումներին և այլն ), 

-ստուգման  ձևը և ժամկետները: 

 

8888. . . . Ինքնուրույն աշխատանքի կազմակերպման ձևերըԻնքնուրույն աշխատանքի կազմակերպման ձևերըԻնքնուրույն աշխատանքի կազմակերպման ձևերըԻնքնուրույն աշխատանքի կազմակերպման ձևերը    

Ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքը կարող է կատարվել անհատական ձևով կամ 

ուսանողների խմբի կողմից` կախված աշխատանքի նպատակից, ծավալից, կոնկրետ 

թեմայից, բարդության աստիճանից, ուսանողների կարողության մակարդակից: 

Ինքնուրույն աշխատանքի ձևերն են. 

8.1. Ֆրոնտալ ինքնուրույն աշխատանք: 

Այդ աշխատանքի կազմակերպման առանձնահատկություններն են. 

ընդհանուր առաջադրանք ուսանողների խմբի (կուրսի) համար,  

դասախոսի ընդհանուր բացատրություններ` առաջադրանքը կատարելու համար, 

ընդհանուր մոտեցումների կիրառում ուսանողների հետագա գործունեությունը 

կազմակերպելու համար:  

Ինքնուրույն աշխատանքի կազմակերպման ֆրոնտալ ձևը նպատակահարմար է 

կիրառել այն դեպքում, երբ անհրաժեշտ է ուսանողների մոտ հետաքրքրություն 

առաջացնել նոր թեմայի նկատմամբ, ինչպես նաև կարողությունների ձևավորման 

սկզբնական շրջանում, երբ ուսանողները յուրացնում են ինքնուրույն աշխատանք 

կատարելու ձևերը` հենվելով պատրաստի օրինակների վրա: 

8.2. Անհատական ինքնուրույն աշխատանք 

Անհատական ինքնուրույն աշխատանքի կատարման առանձնահատկություններն են. 



- ուսանողի դերի բարձրացումը աշխատանքի բովանդակության և կատարման ձևի 

ընտրության գործում, 

-ուսանողի և դասախոսի համագործակցության հնարավորություն,  

- ուսանողների ակտիվության խթանում: 

8.3. Խմբակային ինքնուրոււյն աշխատանք 

Խմբակային ինքնուրույն աշխատանքը կարելի է կիրառել` 

- դասագրքի, փաստաթղթի համատեղ մշակման նպատակով, 

- լաբորատոր և գործնական աշխատանքների կատարման համար, 

- գրավոր վարժությունների փոխադարձ ստուգման համար: 

8.4. Ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքների ղեկավարումն իրականացվում է 

վերահսկողության և ուսուցման տարբեր ձևերի միջոցով. 

- խորհրդատվություններ և վերահսկողություն (թեմատիկ, ակնարկային), որոնց 

ընթացքում դասախոսը պետք է  որոշի ուսանողի կողմից թեման հասկանալու 

մակարդակը և ցուցաբերի համապատասխան օգնություն: 

 Այն իրականացվում է հարցազրույցների, ուսանողների բանավոր կամ գրավոր 

պատասխանների, ստուգողական աշխատանքների, թեստերի, բանավեճերի, 

ֆրոնտալ հարցումների միջոցով:  

- ընթացիկ վերահսկողություն. 

 Այն իրականացվում է ռեֆերատների, էսեների, զեկուցումների, ելույթների, 

կուրսային, դիպլոմային  և այլ անհատական աշխատանքների համար: 

 8.5. Ինքնուրույն աշխատանքներ կատարելու համար անհրաժեշտ սկզբնաղբյուրներ 

են ծառայում. 

- տվյալ մասնագիտության  «Կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ուղեցույց 

և դասընթացների տեղեկագիրք»-ը, 

- առարկայի ուսումնամեթոդական փաթեթը,  

-տվյալ առարկայի գործնական, լաբորատոր, սեմինար պարապմունքների    

մեթոդական ուղեցույցը, 

- կուրսային և ավարտական աշխատանքների կատարման կարգերը,  

- առարկայական փաթեթում նշված հիմնական և լրացուցիչ գրականության ցանկից 

ընտրված մասնագիտական գրականությունը : 



8.6. Դասախոսի կողմից ուսանողի ինքնուրույն աշխատանքի կազմակերպումը 

բաղկացած է հետևյալ փուլերից. 

- տվյալ առարկայից ուսանողի ինքնուրույն աշխատանքի պլանի կազմում, 

- ինքնուրույն աշխատանքների առաջադրանքների պլանների կազմում, 

- ինքնուրույն աշխատանքների առաջադրանքների  կատարմանն ուղղած բանավոր և 

գրավոր խորհրդատվությունների անցկացում,  

- ուսանողի ինքնուրույն աշխատանքի կատարման վերահսկողության իրականացում: 

8.7. Ինքնուրույն աշխատանքի պլանը կազմելիս անհրաժեշտ է նշել յուրաքանչյուր 

թեմային տրամադրվող ինքնուրույն աշխատանքի ժամերը: Ժամերի բաշխումը 

կախված է թեմայի բարդությունից, տվյալ թեմայով ուսումնական նյութերի 

առկայությունից:   

8.8. Ինքնուրույն աշխատանքների յուրաքանչյուր թեմայի համար անհրաժեշտ է  

ներկայացնել այդ ժամերին համապատասխանող աշխատանքների տեսակները` 

համաձայն  7.2. կետում շարադրած պահանջների: 

9999.  .  .  .  Ինքնուրույն աշխատանքի արդյունքների գնահատումըԻնքնուրույն աշխատանքի արդյունքների գնահատումըԻնքնուրույն աշխատանքի արդյունքների գնահատումըԻնքնուրույն աշխատանքի արդյունքների գնահատումը    

9.1. Ինքնուրույն աշխատանքի արդյունքները գնահատվում են համաձայն 

Ինստիտուտի “Ակադեմիական կրեդիտների կուտակման և փոխանցման 

համակարգով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման և ուսանողների 

գիտելիքների ստուգման, գնահատման և հաշվառման  կանոնակարգ” –ում  

ամրագրված չափանիշների:  

9.2. Ինքնուրույն աշխատանքների արդյունքների ստուգումն իրականացվում է 

դասընթացի ոչ լսարանային ինքնուրույն աշխատանքին տրամադրվող ժամերի 

ընթացքում` գրավոր, բանավոր կամ  խառը ձևով:   

9.3. Ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքների ստուգման ձևերից և մեթոդներից են. 

- սեմինար պարապմունքները, 

- ստուգողական աշխատանքները, 

- լաբորատոր աշխատանքները, 

- թեստավորումը,  

- ուսանողների կազմած հաշվետվությունները, 

- ստուգարքները, 



- կատարած ռեֆերատների, կուրսային, դիպլոմային աշխատանքների 

պաշտպանությունը, մասնակցությունը կոնֆերանսներին, կլոր սեղաններին, 

օլիմպիադաներին  և այլն: 

 9.4. Ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքի արդյունքները գնահատելիս 

անհրաժեշտ է հաշվի առնել.  

• ուսումնական նյութի յուրացման մակարդակը, 

• գործնական աշխատանքների կատարման ընթացքում տեսական գիտելիքների 

կիրառման կարողությունը, 

• համապատասխան տերմինների (եզրույթների) իմացությունը և 

օգտագործումը,  

• կրթական էլեկտրոնային ռեսուրսների օգտագործման, անհրաժեշտ 

տեղեկատվություն գտնելու, այն ուսումնասիրելու և օգտագործելու  

կարողությունը,  

• շարադրանքի կամ բանավոր պատասխանների հստակությունը, 

• նյութի ձևակերպման կանոնների իմացությունը, 

• կողմնորոշումը տեղեկատվական նյութերում, 

• հիմնահարցի հստակ ձևակերպումը, լուծման  ուղիների վերլուծությունը, 

դրանց գնահատումը ,  ընտրությունը  և այլն: 

 

  


