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ՀՏԴ 37.02 

ԱռաջանցիկԱռաջանցիկԱռաջանցիկԱռաջանցիկ    ուսուցմանուսուցմանուսուցմանուսուցման    կազմակերպմանկազմակերպմանկազմակերպմանկազմակերպման    վերաբերյալվերաբերյալվերաբերյալվերաբերյալ    
գոյությունգոյությունգոյությունգոյություն    ունեցողունեցողունեցողունեցող    մոդելներիմոդելներիմոդելներիմոդելների    վերլուծությունըվերլուծությունըվերլուծությունըվերլուծությունը        

ՇահբազյանՇահբազյանՇահբազյանՇահբազյան    ԱնիԱնիԱնիԱնի        

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... ընթացիկ ուսուցում, մոդելների կիրառում, 
դիդակտիկական նպատակահարմարություն, գիտելիքների տեղափո-
խում, ասոցիատիվ-առաջանցիկ կապեր, ուսուցման արդյունավետու-
թյուն 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
ՀՀ կրթական համակարգը միջազգային կրթական համակարգին 

ինտեգրվելու ճանապարհին վերջին տարիներին ենթարկվում է 
կառուցվածքային և բովանդակային փոփոխությունների։ Բովանդակային 
փոփոխություններն առաջին հերթին դրսևորվում են չափորոշչային 
պահանջների վերանայմամբ, որոնք միտված են առավել հստակեցնելու 
տարբեր հանրակրթական առարկաների ուսուցմանը ներկայացվող 
պահանջները՝ սահմանելով վերջնարդունքները։ Վերջիններս հանդես են 
գալիս առավելապես ձեռք բերվելիք կարողունակությունների (կոմպե-
տենցիաների) տեսքով։ Դա վկայում է այն մասին, որ բովանդակային 
նյութի իմացությունից զատ կարևորվում են նաև սովորողների մոտ մտա-
ծողության զարգացման խնդիրները։ Իսկ մտածողության զարգացումը 
բարդ և երկարատև գործընթաց է, որը դասավանդողից և սովորողից մեծ 
ջանքեր է պահանջում։ Այդ իսկ պատճառով ներկայումս պետք է 
կարևորել ուսուցման այնպիսի մեթոդները, մոտեցումները, տեխնոլո-
գիաները, որոնց կիրառումը թույլ կտա բովանդակային նյութի յուրա-
ցումը ծառայեցնել սովորողների մոտ մտածողության տարբեր ձևերի 
զարգացմանը։ 

Յուրաքանչյուր հանրակրթական առարկա ունի հարաբերականորեն 
ավարտուն բովանդակային նյութ, որը բաշխված է ըստ ուսումնական 
տարիների։ Ուսուցիչը տիրապետում է դասընթացի ողջ նյութին, ինչպես 
նաև այն առանցքային գաղափարներին, որոնք ընկած են դասընթացի 
հիմքում։ Այդ գաղափարներն անհրաժեշտ է կարևորել և տարբեր ձևերով 
ի ցույց դնել։  

Դա հնարավոր է իրականացնել, եթե տրամաբանական կապ հաս-
տատվի ուսուցման բոլոր փուլերի միջև։ Խոսքն այն մասին է, որ ընթացիկ 
ուսուցումը իր մեջ ներառի ոչ միայն նախկին ուսումնառության փորձը, 
այլ նաև նախադրյալ հանդիսանա հետագա ուսումնառության համար։ 
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Դա նշանակում է, որ գիտելիքների տեղափոխում պետք է իրականացնել 
ոչ միայն նախկին ուսումնառությունից ընթացիկ ուսումնառություն, այլ 
նաև ընթացիկ ուսումնառությունից հետագա ուսումնառություն։ Վերջինս 
ընկած է առաջանցիկ ուսուցման իրականացման գաղափարի հիմքում։ 

Աշխատանքի նպատակն է վերլուծել առաջանցիկ ուսուցման իրա-
կանացման գոյություն ունեցող մոդելները և քննարկել դրանց կիրառման 
դիդակտիկական նպատակահարմարությունը՝ ելնելով հանրակրթության 
ժամանակակից չափորոշիչային պահանջներից և դրանց կիրառման 
նպատակահարմարությունից։ 

Այդ նպատակի իրականացման համար աշխատանքում խնդիր է 
դրվել համեմատական վերլուծության ենթարկել տարբեր հետազոտող-
ների կողմից առաջ քաշված առաջանցիկ ուսուցման մոդելները և վեր 
հանել այն մոդելները, որոնք առավելապես ծառայում են սովորողների 
գիտելիքների համակարգմանը, հիմնարար գիտելիքների կարևորմանը, 
մտածողության ձևավորմանը, լուծում են մեթոդաբանական բնույթի 
հարցեր։ 

ԲովանդակությունԲովանդակությունԲովանդակությունԲովանդակություն    
ՀՀ հանրակրթության նոր չափորոշիչները սահմանում են այն կոմ-

պետենցիաները, որոնք ներկայացվում են սովորողներին և շրջանա-
վարտներին։ Դրանց մի մասը վերաբերում է ուսուցման գործընթացում 
ձեռք բերվող գիտելիքներին, հմտություններին, ունակություններին, 
մտածողության տարբեր ձևերին և այլն, իսկ մյուս մասը՝ այն արժեքային 
համակարգին, որը սովորողը պետք է ձեռք բերի ուսումնառության 
ընթացքում։ 

Ուսուցման գործընթացում կարևորվում են սովորողների տարիքա-
հոգեբանական առանձնահատկությունները, որովհետև սխալ ընտրված 
պահանջները ներդաշնակ չեն կարող լինել սովորողի հնարավորություն-
ների հետ, որը կարող է բերել կա՛մ չարդարացված դժվարություններ, 
կա՛մ էլ ժամանակի կորուստ։ 

Հայտնի ռուս հոգեբան Լ. Ս. Վիգոտսկին իր հայտնի «Ուսուցման 
պրոցեսում երեխաների մտավոր զարգացումը» աշխատությունում [1], 
խոսելով երեխաների մտավոր հնարավորությունների մասին, նշել է, որ 
«Երեխային հնարավոր է սովորեցնել միայն այն, ինչ նա կարողանում է 
սովորել... Երեխային սովորեցնել այն, ինչ նա ի վիճակի չէ սովորել, նույն-
քան անպտուղ է, որքան նրան սովորեցնելը այն, ինչ նա արդեն կարողա-
նում է անել ինքնուրույն»։ Վերջինս նշանակում է, որ միայն ադեկվատ 
ձևով և բովանդակությամբ ընտրված ուսումնական նյութը և մեթոդները 
կարող են ապահովել սովորողների մտավոր զարգացումը։  
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Ժամանակային և բովանդակային առումով ուսուցման գործընթացը, 
որն անվերջ է, պայմանականորեն բաժանվում է երեք ուսումնառության 
փուլերի` նախկին ուսումնառություն, ընթացիկ ուսումնառություն և 
հետագա ուսումնառություն։ Այսպիսի դասակարգման հիման վրա էլ 
ժամանակի ընթացքում դիդակտիկայում ձևավորվել է «առաջանցիկ 
ուսուցման» գաղափարը։ 

Ըստ ռուս հոգեբան Ի. Ա. Զիմնայայի` Լ. Ս. Վիգոտսկու կողմից 
ձևակերպված առաջանցիկ ուսուցման մեթոդը նպաստում է ուսուցման 
արդյունավետ կազմակերպմանը, սովորողի մտավոր գործունեության 
ակտիվացմանը և զարգացմանը, ուսուցիչների համագործակցությամբ 
ինքնուրույն գիտելիքների ձեռքբերմանը, տարբեր տիպի կարողու-
թյունների ձևավորմանը` ուղղված ուսումնական ակտիվ գործունեու-
թյանը։ 

Առաջանցիկ ուսուցման գաղափարը վաղուց և հաստատակամորեն 
մուտք է գործել մանկավարժական տերմինաբանության մեջ, և տարբեր 
հետազոտողների (Շ. Ա. Ամոնաշվիլի, Լ. Վ. Զանկով, Ա. Ա. Լյուբլինսկի, Ս. 
Լ. Լիսենկովա, Փ. Ֆ. Շատալով, Ա. Մ. Ծատուրյան և այլք) կողմից 
առաջարկվել են առաջանցիկ ուսուցման կազմակերպման տարբեր 
մոդելներ, սակայն մինչ այժմ դիդակտիկայում ուսուցման այդպիսի 
գործընթացի վերջնական սահմանում չի տրված։ 

[2] աշխատանքում վեր հանելով ուսուցման պրոցեսում սովորող-
ների զարգացման խնդիրները՝ ռուս հոգեբան Լ. Վ. Զանկովը անդրադարձ 
է կատարել առաջանցիկ ուսուցման կազմակերպմանը։ Ըստ նրա՝ 
առաջանցիկ ուսուցման արդյունավետ կազմակերպումն ուղղված է ոչ 
միայն սովորողի մտավոր գործունեության ակտիվացմանը, զարգաց-
մանը, այլ նաև սովորողների հետ համագործակցությամբ ինքնուրույն 
գիտելիքներ ձեռք բերելու կարողության ձևավորմանը, այսինքն՝ 
ինքնազարգացմանը։ Լ. Վ. Զանկովի և ռուս հոգեբան-մանկավարժ Ա. Ա. 
Լյուբլինսկու կատարած հետազոտության արդյունքում ապացուցվել է 
երեխաների արագ զարգացման փաստը, որի հիման վրա հետազոտող-
ները եկան այն եզրահանգման, որ պետք է փոխել ուսուցման բովանդա-
կությունը և մեթոդները։ Լ. Վ. Զանկովի կատարած փորձերի հիման վրա 
են ձևակերպվել առաջանցիկ ուսուցման տեսական և գործնական 
հիմքերը։ Նրա համակարգի ուսուցումը հիմնված է 5 հիմնական 
սկզբունքների վրա՝բարդության բարձր մակարդակ, արագ տեմպ, ինք-
նուսուցման կողմնորոշում, անձնային որակների զարգացում, անհատա-
կան մոտեցում։ 

Համաձայն մեթոդիստ-ուսուցիչ Ս. Ն. Լիսենկովայի, առաջանցիկ 
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ուսուցումը թույլ է տալիս յուրաքանչյուր աշակերտի աշխատել դանդաղ՝ 
իր կարողություններին և հնարավորություններին համապատասխան 
այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ է վստահորեն առաջ շարժվելու 
համար [3-4]։ Նա, [4] աշխատանքում վերլուծելով առաջանցիկ ուսուցման 
կազմակերպման մեթոդները, նշել է, որ, առաջանցիկ ուսուցման հիմք են 
հանդիսանում. 

▪ մեկնաբանվող կառավարումը՝ որպես ուսուցիչ-աշակերտ հետա-
դարձ կապի ճշգրտման հնարավորություն, դասաժամանակի խնայողու-
թյունը, ինքնուրույնության և ուշադրության դաստիարակումը, կենտրո-
նանալու կարողությունը, 

▪ հենակետերը. մեծ հենակետերը` սխեմաները, փոքր հենակետերը` 
քարտերը։ Սխեման աշակերտի մտքի, պրակտիկ գործունեության հենա-
կետն է, աշակերտի և ուսուցչի կապող օղակը։ Հենակետային սխեմաները 
գծագրերի, նկարների, եզրահանգումների տեսքով ձևավորումներն են, 
որոնք ծնվում են բացատրման պահին։ Դրանք թույլ են տալիս բոլոր 
առարկաների ուսուցման ժամանակ աշակերտներին մղել ակտիվ գոր-
ծունեության, նրանց հասցնել ուսուցանվող թեմայի վերաբերյալ պատ-
կերացումների այնքան ժամանակ, մինչև կձևավորվեն հասկացություն-
ներ և կայուն հմտություններ։ 

Ըստ Ս. Ն. Լիսենկովայի՝ այսպիսի աշխատանքի ժամանակ սովո-
րողները զերծ են մնում կանոնների և ձևակերպումների մեխանիկական 
մտապահումից: Նրանք յուրացնում են բովանդակությունը, իրենց տրված 
սխեմատիկ հիմքերի վրա ստեղծում են կանոններ, որոնց միջոցով հեշ-
տությամբ կատարում են առաջադրված առաջադրանքները։ Կարևոր 
դիտարկում է, որ նմանատիպ սխեմատիկ հիմքերը չպետք է անընդհատ 
փակցված լինեն սովորողների մոտ, այլ պետք է ժամանակ առ ժամանակ 
ցուցադրվեն դասապրոցեսի ընթացքում։ Ըստ նրա՝ բարդ թեման պետք է 
երկար մշակվի, և կգա ժամանակ, երբ նույնիսկ ամենաթույլ աշակերտը 
հաջողությամբ կպատասխանի հարցերին։ Յուրաքանչյուր դասի, բացա-
ռությամբ անցած և ներկայի նյութի, նա տալիս է ամենադժվար նյութի 
փոքր մասերը, որոնք սովորողները կսովորեն շատ ավելի ուշ: Ուսուցիչը 
դա անվանում է «մեծ հեռանկար»: Լավագույն սովորողները ինտուիտիվ 
կերպով ըմբռնում են ապագայի դժվար թեմաները՝ զգալով ինտելեկ-
տուալ հաճույք, իսկ թույլերն իրենց օգնությամբ դանդաղ, կրկնվող 
կրկնություններով ընկալում են իրենց համար դժվար նյութը և վերջում 
յուրացնում այն մինչև վերջնաժամկետը` ամբողջ դասարանի հետ 
համընթաց։ 

Առաջանցիկ ուսուցման իրականացման իր տարբերակն է առաջար-
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կել նաև վաստակավոր մանկավարժ Վ. Ֆ. Շատալովը։ Նա կարծում է, որ 
ուսուցումը պետք է սկսել ոչ թե պարզ ու փոքր նյութերից, որոնց լավ 
յուրացումը կհանգեցնի հետագա ավելի բարդ նյութի հեշտությամբ 
ընկալմանը, այլ պետք է սկսել ամբողջ ծրագրի ամենաբարդ նյութը սովո-
րողներին բացատրելուց։ Վ. Ֆ. Շատալովի կարծիքով, եթե սովորողը 
ընկալի բարդ նյութը, ապա նրան առավել հեշտ կտրվեն հետագա ավելի 
մանր նյութերը, որոնք նախատեսված են չափորոշիչներով։ Ընդ որում, 
ըստ նրա, պետք է հաշվի առնել, որ բանական էակը չի կարող միաժամա-
նակ արդյունավետորեն ընկալել և յուրացնել 7±2 նոր հասկացությունից 
ավելին։ 

Առաջանցիկ ուսուցման կազմակերպման վերոհիշյալ մոտեցումնե-
րում սովորողը գործ է ունենում միանգամայն նոր և առավել դժվար 
նյութի յուրացման խնդրի հետ: Շատ դեպքերում դա կարող է հանգեցնել 
անհարկի ծանրաբեռնվածության և հիասթափության, քանզի այն չի 
տեղավորվում ընթացիկ ուսումնառության տրամաբանության մեջ: Եվ, 
բացի այդ, դա ընդամենը ծրագրային փոփոխություն է, որը կարելի է 
կատարել ցանկացած ժամանակ՝ հիմնավորելով անհրաժեշտությունը: 

Վերջին տարիներին առաջանցիկ ուսուցման կազմակերպման մի 
մոդել է առաջ քաշվել մանկավարժ Ա. Մ. Ծատուրյանի կողմից, որը 
թվարկվածներից էապես տարբերվում է իր մոտեցումներով և փիլիսոփա-
յությամբ։ Նրանում շեշտը դրվում է ոչ թե հետագա ուսումնառության 
նյութը ներկա ուսումնառություն տեղափոխելու վրա, այլ ընդհակառակը՝ 
ներկա ուսումնառությունից դեպի հետագա ուսումնառություն գիտելիք-
ների տեղափոխման վրա։  

Առաջարկված մոդելում կիրառվում է տրամագծորեն հակառակ 
մոտեցումը: Այս դեպքում ուսուցիչը մտովի ասոցիացիաներ է ստեղծում 
ընթացիկ դասի նյութում առկա որոշ գիտելիքների «միավորի» (հաս-
կացություն, օրենք, մեծություն, սկզբունք, մեթոդաբանական հնարներ և 
այլն) և նրա հետագա համանման (անալոգ) դրսևորումների միջև: 

Գիտելիքների փոխանցումն այս դեպքում իմպլիցիտ (ոչ բացահայտ) 
բնույթ ունի, քանի որ եթե նյութը, որն անհրաժեշտ է տեղափոխել 
ապագա ուսումնառություն, հայտնի է և՛ ուսուցչին, և՛ աշակերտին, սա-
կայն հետագայում կոնկրետ ինչ իրադրություններում պետք է կիրառվի 
այն, ծանոթ է միայն ուսուցչին։ Աշակերտի համար այն տեղափոխվում է 
անհայտ դաշտ, որի շուրջ հետագայում պետք է բյուրեղանան միանգա-
մից մի քանի գաղափարներ։ Այդ իսկ պատճառով ընթացիկ դասի ժամա-
նակ այդ նյութն ուսուցիչը աշակերտներին ներկայացնում է ոչ միայն նեղ 
իմաստով, այլ նաև լայն իմաստով` ընդհանրացնելով և մատնանշելով 
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հետագա ուսումնառության մեջ վերջինիս դրսևորման հնարավորու-
թյունները։ 

Այդպիսի տիպիկ օրինակ է ներմուծվող արագության գաղափարը 
ֆիզիկայում։ Համաձայն առաջարկված մոդելի՝ հաշվի առնելով, որ 
ժամանակի ընթացքում տարբեր մեծությունների փոփոխման հետ ֆիզի-
կայի դասընթացի հետագա ուսումնառության ժամանակ սովորողները 
հաճախ են առնչվելու, անհրաժեշտ է, որ ուսուցիչը գաղափար տա արա-
գության մասին ոչ միայն նեղ իմաստով (մեխանիկական արագություն), 
այլ նաև լայն իմաստով։ Այսինքն՝ այն, ինչը փոխվում է ժամանակի 
ընթացքում, կարելի է խոսել դրա փոփոխման արագության մասին։ Վեր-
ջինս նպատակաուղղված է արագացում, անկյունային արագություն, 
հոսանքի ուժ, հզորություն, ԷլՇու և այլ մեծությունների հետագա պարզա-
բանմանը։ Հաշվի առնելով սովորողների տարիքային առանձնահատկու-
թյունները՝ նեղ իմաստից լայն իմաստ անհրաժեշտ է անցնել առօրյա 
պարզ և ընկալելի օրինակների միջոցով։ Օրինակ, արագության պարա-
գայում կարելի է խոսել ժամանակի ընթացքում բույսի հասակի, ջրի ջեր-
մաստիճանի, ջրավազանում լցվող ջրի զանգվածի և այլնի փոփոխության 
մասին։ 

Առաջանցիկ ուսուցման իրականացման այդպիսի մոտեցման ժամա-
նակ հնարավոր է լինում ոչ միայն սովորողների մոտ ձևավորել մտածո-
ղության ընդհանրական տարրեր, այլ նաև նպաստել հետագա ուսումնա-
ռությունը առավել դյուրին դարձնելուն:  

Այդպիսի մոդելը թույլ է տալիս լիարժեքորեն ուսուցման գործընթաց 
բերել գիտելիքների և փորձի այն ռեզերվը, որոնց տիրապետում է ուսու-
ցիչը՝ դրանով իսկ ապահովելով տվյալ առարկային բնորոշ բովանդա-
կային ամբողջականությունը և շարադրման տարամաբանությունը: 

 [5, 445-450; 6, 167-171; 7, 363-369; 8, 31-37] աշխատանքներում 
Ա. Մ. Ծատուրյանի կողմից առաջարկված մոդելի փիլիսոփայության հիմ-
քում ընկած է գիտության և կրթության դիալեկտիկան: Իր կառուցվածքով 
և բովանդակությամբ այն ուսուցման տարբեր ձևերում և մակարդակնե-
րում ունի հանրակրթական և էվրիստիկ բնույթ: Մյուս կողմից էլ որակա-
կան տեսանկյունից այն ունի աշակերտակենտրոն և համագործակցային 
բնույթ: Այժմ անհրաժեշտություն է առաջացել ստեղծել այդ մոդելի և նրա 
կիրառման ուսումնամեթոդական համակարգը և ցույց տալ վերջինիս 
դրսևորումները հանրակրթությունում և բուհում՝ տարբեր դասընթացներ 
ուսումնասիրելիս: 

Այսպիսով, առաջանցիկ ուսուցման կազմակերպման վերաբերյալ 
գոյություն ունեցող մոդելներում գերակշռում է այն մոտեցումը, որի 
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դեպքում հետագա ուսումնառության ենթակա որոշ նյութեր ուսումնա-
սիրվում են նախօրոք, և միայն մի մոտեցման դեպքում է, որ ընդհակա-
ռակը՝ ընթացիկ նյութի ուսուցման ժամանակ որոշ համընդհանուր բնույթ 
ունեցող գաղափարների շուրջ «բյուրեղացվում է» հետագա ուսումնասիր-
վելիք նյութը՝ վերջիններիս նեղ իմաստից անցում կատարելով դրանց 
առավել լայն իմաստի մեկնաբանմանը: 

    
ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Այսպիսով, առաջանցիկ ուսուցման կազմակերպման վերաբերյալ 
գոյություն ունեցող մոդելների վերլուծությունը թույլ է տալիս վերհանել և 
գնահատել այն ներուժը, որն ունի ուսուցման կազմակերպման այդ ձևը։ 
«Փոխազդեցությունը», որը կարող է դրսևորվել առկա ուսուցման և 
հետագա ուսումնառության միջև, բազմազան է և ունի դիդակտիկական 
կարևոր նշանակություն։ 

Հաշվի առնելով սովորողների տարիքային առանձնահատկությունը 
և յուրաքանչյուր հանրակրթական առարկայի դասընթացի շարադրման 
տրամաբանությունը՝ կարելի է ասել, որ առավել արդյունավետ են առա-
ջանցիկ ուսուցման այն մոդելները, որոնցում գիտելիքների տեղափոխում 
իրականացվում է ընթացիկ դասից հետագա ուսումնառություն։ 

Ընդ որում, նյութը, որը ենթակա է տեղափոխման, իր բնույթով ունի 
ընդհանրության մեծ աստիճան և բնութագրվում է ունիվերսալությամբ և 
մեթոդաբանական ուղղվածությամբ։ 

Առաջանցիկ ուսուցման այսպիսի մոդելներում գիտելիքների տեղա-
փոխումն ունի իմպլիցիտ բնույթ և իրականացվում է ասոցիատիվ-առա-
ջանցիկ կապերի օգնությամբ՝ գիտական ճանաչելիության մեթոդների 
կիրառմամբ։ 
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дидактическая целесообразность, перенос знаний, ассоциативно-
опережающее связи, эффективность обучения 

В работе проанализированы существующие представления об опере-
жающем обучении и предлагаемые модели его реализации. В результате 
анализа выявлены наиболее ценные подходы при организации такого 
обучения, и обоснована дидактическая целесообразность их применения, 
учитывая требования предметных стандартов, существующие проблемы в 
процессе обучения, вопросы непрерывного образования и возрастно-
психологические особенности обучающихся. Обсуждена сущность одной 
модели опережающего обучения, которая было введена в последние годы, 
и координально отличается от предыдущей, и подчеркнута важность этого 
подхода при решении дидактических задач. 

Если в предыдущих моделях учащиеся имеют дело с совершенно 
новым материалом и, естественно, возникают различные затруднения, то 
при новом подходе все основывается на текущем материале. Суть такого 
подхода заключается в следующем: из текущего урока отделяются те 
материалы (понятия, законы, принципы, величины, методы, подходы и 
т.д.), которые проявляются в дальнейшем, а потом учащимся представ-
ляется его сущность в широком смысле и неявным способом отмечается 
место его вероятного проявления. Так как подобный материал имеет 
сравнительно обобщенный и универсальный характер, то применение 
такой модели опережающего обучения позволяет, на ряду со многими 
дидактическими задачами, обучение ставить на фундаментальную основу. 
Кроме этого, сам подход позволяет в дальнейшем во многих случаях 
выявить не только суть конкретного учебного материала, но и применять в 
других случаях. При этом проявляется методологический характер 
подхода. 
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Analysis of the Existing Models on the OAnalysis of the Existing Models on the OAnalysis of the Existing Models on the OAnalysis of the Existing Models on the Organizationrganizationrganizationrganization    
of Advancing Learningof Advancing Learningof Advancing Learningof Advancing Learning    

ShahbazyanShahbazyanShahbazyanShahbazyan    AniAniAniAni    
SummarySummarySummarySummary    

Key words:Key words:Key words:Key words: current learning, application of models, expediency of didactic, 
knowledge transfer, associative-advancing connections, efficiency of learning  

The article analyzes the existing ideas about advancing learning and the 
proposed models for its implementation. As a result of the analysis, the most 
valuable approaches to the organization of such type of teaching are revealed, 
and the didactic expediency of their application is substantiated taking into 
consideration the requirements of subject standards, the existing problems in 
the teaching process, the issues of continuing education and age-psychological 
characteristics of the learners. The essence of a model of advancing teaching, 
which has been introduced in recent years and which is drastically different 
from the previous one, is discussed, and the importance of this approach to 
solving didactic problems is emphasized in the article. 

While, in the previous models the learners deal with a completely new 
material and, naturally, various difficulties arise, with the new approach 
everything is based on the current material. The essence of this approach is as 
follows: those materials (concepts, laws, principles, quantities, methods, 
approaches, etc) which appear in the future are separated from the current 
lesson and then its essence is presented to the students in a broad sense and the 
place of its probable manifestation is marked in an implicit way. Since such 
material has a comparatively generalized and universal character, the use of 
such a model of advancing teaching allows to put learning on a fundamental 
basis along with many didactic tasks. Besides, the approach itself allows in the 
future, in many cases, to reveal not only the essence of a particular educational 
material, but also its application in other cases. It shows the methodological 
nature of the approach.    
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