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Աշխատանքում ներկայացվում է «Կենսաբանության խնդիրների 

լուծման մեթոդիկա» դասընթացի ուսուցումը կազմակերպելու 

մեթոդաբանություն: Հիմքում սովորողի կողմից խնդիրների ինքնուրույն 

լուծման կառուցումն է՝ տրամաբանական հաջորդականությամբ 

հարցաշարքերի և գծապատկերների ստեղծման միջոցով:   

Բանալի բառեր. կենսաբանության խնդիրներ, խնդիրների լուծման 

մեթոդաբանություն, հարցաշարք, գծապատկեր, տրամաբանություն, 

ինքնուրույնություն, չափորոշչահեն կարողունակություններ: 

 

Խնդիր լուծելը և՛ ուսուցման մեթոդ է, և՛ ուսումնական գործունեու-

թյան տեսակ: Այն նաև ՀՀ-ի արդի կրթական համակարգում 

միավորային գնահատման գործնական բաղադրիչի տարատեսակ է [4]:  

Հաճախ խնդիրներ լուծելը հասկացվում է որպես դասարանում 

կամ տանը սովորողի կողմից խնդրագրքերի, շտեմարանների 

խնդիրները լուծելու, վարժություններ կատարելու, ճիշտ 

պատասխաններ ստանալու գործունեություն: Իրականում այն 

բազմանպատակային ակտիվ իմացական գործընթաց է: Թեմատիկ 

խնդիրների լուծման առաջնային նպատակը տեսական գիտելիքների 

ամրապնդումն է, կոնկրետ իրավիճակում յուրացված գիտելիքները 

օգտագործելու կարողության զարգացումը: Սակայն կարևոր է խնդիր 

լուծելու հոգեվիճակն ու գործընթացը ընդգրկել ոչ միայն ավանդական 

«խնդիրների լուծում» դասի, այլև ցանկացած ուսումնական նյութի 

քննարկման, ամենատարբեր իրավիճակներում ուսուցիչ-աշակերտ, 

աշակերտ-աշակերտ համատեղ կամ ինքնուրույն աշխատանքների, 

դիտարկումների ու փորձերի, հետազոտական աշխատանքների կամ 
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տնային հանձնարարությունների կատարման մեջ: Ուսուցչի 

վարպետության ցուցանիշ է նաև մեթոդաբանական այն մոտեցումը, որ 

դասի ժամանակ կիրառի առաջադրանքների բազմազանություն՝ 

որակական, քանակական, պարզ և բարդ, համակցված, դժվար և հեշտ, 

տեսական ու գործնական, փորձարարական, հետազոտական, 

կառուցողական, վերլուծական, համեմատական, տրամաբանական և 

այլ բնույթի, որոնք ոչ միայն կիրականացնեն կարողունակությունների 

ձևավորման տարբեր նպատակներ, այլև կապահովեն բոլորի 

ներգրավվածությունը: Կարևոր է նաև այնպիսի հոգեբանական 

մթնոլորտի ապահովումը, որ խնդիրների լուծումը ընկալվի ոչ թե 

որպես կենսաբանությունից համապատասխան բաղադրիչով 

գնահատվելու պահանջ, պարտադրված հանձնարարություն, այլ 

բնավորության դաստիարակության, մարդ-բնություն, իրական և 

անձնական կյանք հարաբերությունները հստակեցնելու, կենսաբա-

նական գիտելիքները կյանքի բարօրության, առողջ ապրելակերպի 

ապահովման, տնտեսական գործունեության մեջ կիրառելու, տարբեր 

գործընթացներ պլանավորելու, մտածողության, ինքնուրույնության և 

այլ կարողությունների զարգացման միջոց [2]:  

Ապագա ուսուցչի այդպիսի հատկանիշներ ձևավորվում ու 

զարգանում են «Խնդիրների լուծման մեթոդիկա» և «Խնդիրների լուծման 

պրակտիկա» մասնագիտական դասընթացների ուսուցման միջոցով և 

կատարելագործվում մասնագիտական փորձառությանը զուգընթաց: 

Նշված դասընթացների դասավանդման մեր փորձի հիման վրա 

առաջարկվող մեթոդաբանության առանձնահատկությունները բխում 

են դասընթացի ուսուցման մեր նպատակից: Դրանք են՝ 

- Սովորողների կողմից խնդիրը հասկանալու, սխեմավորելու, 

հարցեր ձևակերպելու, զուգորդական և պատճառահետևանքային 

կապեր գտնելու, հաջորդական քայլեր նախագծելու, հնարավոր քայլերի 

մեջ արդյունավետ ընտրություն կատարելու, խնդիրն ինքնուրույն 

լուծելու ունակությունների կարևորում ու զարգացում, ոչ թե 

մեխանիկական հիշողության վրա հենված ընդունված մաթեմատի-

կական-հաշվարկային ձևերով խնդիրներ լուծելու պատրատի 

լուծումների իմացության մեջ հմտացում:  

- Սովորողի կողմից տրամաբանական հաջորդականությամբ 

հարցաշարքերի կառուցում՝ ակնկալվող պատասխաններով: Դրանք 

հաճախ պահանջում են ներ և միջառարկայական գիտելիքների 

ինտեգրման հմտություններ և ապահովում են ոչ միայն խնդրի էության 
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ամբողջական ընկալումը, այլև զարգացնում են գիտելիքներն 

ամրապնդելու և համակարգելու, հետևություններ անելու 

վերառարկայական մտածողությունը, երևույթների միասնական 

ամբողջականության մասին աշխարհայացքային պատկերացումները: 

Հարցերը կարող են ձևակերպվել ինչպես թեման հստակեցնելու, 

խնդրում առկա հասկացությունները բացատրելու, այնպես էլ 

հաշվարկային քայլերի նպատակը ցույց տալու համար: 

- Տարբեր բաժինների խնդիրների լուծման համար նման մոտեցման 

շարունակական կիրառում՝ սովորողների կողմից խնդրի լուծման 

հաջորդական քայլերի գծապատկերներ կառուցելու ունակությունները 

հմտություններ դարձնելու վերջնարդյունքի ապահովումով:  

-  Յուրաքանչյուր հնարավոր քայլում սովորողի՝ գիտելիքից բխող 

դաստիարակությանն  ու արժեհամակարգի ձևավորմանն ուղղված 

նպատակների վերլուծում [1, 2]:  

- Սովորողների ինքնուրույն աշխատանքների գնահատման 

սանդղակի ստեղծում՝ համագործակցության արդյունքում ընդունված 

չափանիշներով և միավորային ցուցանիշներով: 

Մեթոդական այսպիսի մոտեցումը հասանելի է նաև խնդիրների 

լուծման դժվարություններ ունեցող սովորողներին: Խնդրի էությունը 

պարզաբանող հարցերը սկսվում են թեմայի ու խնդրի վերաբերյալ 

սովորողի նվազագույն պատկերացումներին համապատասխան, 

ամրապնդում են տեսական նյութը և ընկալելի դարձնում լուծման 

քայլերի հաջորդականությունը: Նման մոտեցումով բազմակի 

վարժանքներն աստիճանաբար զարգացնում են մտածողությունն ու 

ինքնուրույն խնդիրներ լուծելու կարողությունները, բարձրացնում 

սովորողի ինքնագնահատականն ու ինքնավստահությունը սեփական 

ուժերի նկատմամբ, որն ուսումնառությունը խթանող մեծ ներուժ 

ունեցող չափորոշչային պահանջ է:  

Դանդաղ մտածող կամ պակաս ընդունակություններ ունեցող 

սովորողները կարող են հաշվարկներ անել յուրաքանչյուր 

նպատակահարմար քայլում, իսկ առավել բարձր ունակություններ 

ունեցողները կարող են դրանք անել հաջորդական քայլերը միավորող 

արտահայտությունների միջոցով, երբ խնդիրն ամբողջությամբ 

գծագրված է (տե՛ս ստորև ներկայացված օրինակը):  

Առաջարկվող մեթոդիկայով դասընթացի սկզբնական գործնական 

դասերը կազմակերպվում են քայլերի հետևյալ հաջորդականությամբ.   
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1) Առաջին դասի համար կարևոր է ներկայացնել դասընթացի 

նպատակներն ու կազմակերպման մեթոդաբանությունը, քննարկման, 

վերլուծման ճանապարհով ապահովել լսարանի կողմից դրանց 

ընկալումը, հստակեցնել հետագա անելիքների վերաբերյալ 

սովորողների պատկերացումները: 

2) Բանավոր կատարել մի քանի խնդիր – վարժություններ 

(խնդրագրքի բոլոր թեմաները սկսվում են պարզ վարժություններով, 

կամ դրանք կարելի է ինքնուրույն կազմել)՝ մեթոդի յուրացումն 

ամրապնդելու և ուսանողների կողմից կիրառման նախնական 

կարողություններ ձևավորելու համար:   

3) Առաջարկել յուրաքանչյուրին ուսումնասիրվող թեմայի 

վերաբերյալ խնդրագրքից ընտրել որևէ պարզ խնդիր կամ անհրաժեշ-

տության դեպքում ինքնուրույն առաջադրել: Հանձնարարել տվյալ 

խնդրի լուծման ինքնուրույն մեթոդիկա ստեղծել՝ հարց ու պատասխանի 

հաջորդական քայլաշարքով: Սկզբնական գործնական դասերին 

նպատակահարմար է առաջադրանքը հանձնարարել խմբային՝ միմյանց 

օգնելու, իրարից սովորելու, համագործակցային հմտություններ 

զարգացնելու համար, իսկ որոշակի հմտություններ ձեռք բերելուց հետո 

հաջորդ դասերի այդ փուլը կազմակերպել անհատական  

հանձնարարականով:  

4) Ինքնուրույն կամ խմբային աշխատանքի ավարտից հետո նախ 

քննարկել անհատների կամ խմբերի առաջարկած տարբերակների 

առաջին հարցը և  հիմնավորելով՝ դրանցից ընտրել մեկնարկի համար 

ամենանպատակահարմարը:  

5) Ուշադրություն դարձնել հարցերի տրամաբանական 

հաջորդականությանը և անհրաժեշտության դեպքում լրացնել 

բացթողումները՝ մեկնաբանելով ինչի՞ համար, ի՞նչ կամ ինչպե՞ս է 

պետք մտածել տրամաբանությունը չընդհատելու համար: Քննարկման 

տրամաբանությունը բոլորին ընկալելի դարձնելու արդյունավետ միջոց 

է կրկնելը կամ դանդաղ ընկալողներին կրկնել տալը: Բոլորի 

համաձայնությամբ ձևակերպել հարցերի ու քայլերի հաջորդա-

կանության վերջնական տարբերակները:  

Անհրաժեշտության դեպքում ստեղծել խնդրի տվյալների միջև 

կապեր արտահայտող գծապատկեր: 

6) Որպես տնային հանձնարարություն՝ առաջարկել նմանատիպ 

աշխատանք կատարել այլ խնդրի վերաբերյալ, իսկ լսարանային 

աշխատանքը՝ խմբագրել, լրամշակել: 
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7) Հաջորդ հանդիպման ժամանակ նույն տրամաբանությամբ 

քննարկել յուրաքանչյուրի կատարած ինքնուրույն-տնային 

հանձնարարությունը, ուղղորդումներ տրամադրել աշխատանքի 

բարելավման համար:  

8) Խմբագրած, լրամշակած տարբերակը գնահատել նախապես 

որոշված սանդղակով:  

Անհատական գնահատված աշխատանք(ներ)ի արդյունքում 

կձևավորվի սովորողի ընթացիկ վերջնարդյունքի գնահատականը: 

Որպես նմուշ-օրինակ՝ ներկայացնենք ՇՊՀ-ի 2020թ. 

կենսաբանություն բաժնի 4-րդ կուրսի ուսանող Անահիտ Հակոբյանի 

ինքնուրույն աշխատանքը՝ նախատեսված թույլ ընդունակություններով 

աշակերտի համար: 

Խնդիր 36:  Հաշվել օրվա ընթացքում թոքերի միջոցով օրգանիզմից 

արտաշնչված ածխաթթու գազի ծավալը, եթե մարդը 16 ժամ արթուն և 

հարաբերական հանգստի վիճակում է, իսկ 8 ժամ՝ քնած [5]: 

Առաջադրվող հարցը Ակնկալվող պատասխանը 

1. Որքա՞ն է օրվա տևողությունը և 

ինչպե՞ս է այն բաշխված խնդրի 

պայմանում: 

24 ժամ, որից մարդը 16 ժ արթուն է, 8 

ժամ՝ քնած:  

2. Ո՞րն է ածխաթթու գազ մոլեկուլի 

քիմիական նշանը: 
CO2 : 

3. Ի՞նչ է նշանակում հարաբերական 

հանգիստ (հ.հ.) վիճակ: 

Հ.հ. վիճակում մարդու բոլոր 

ֆիզիկական ու ֆիզիոլոգիական 

տվյալները նորմայի մեջ են:  

4. Ի՞նչ ծավալի օդ է ծախսվում 

հանգիստ ներշնչման կամ 

արտաշնչման ժամանակ: 

500 սմ3  կամ 0,5 լ: 

5. Որքա՞ն է արտաշնչված օդում 

ածխաթթու գազի քանակը: 

Արտաշնչված օդում՝ ածխաթթու գազի 

քանակը  4% է: 

6. Ո՞րն է քնած և արթուն վիճակում 

մարդու շնչառության 

տարբերությունը և ինչպե՞ս է 

արտահայտվում: 

Քնած վիճակում առողջ մարդու 

շնչառական շարժումների (շ.շ.) թիվը 

փոքր է: 

1 ր-ում քնած մարդը կատարում է 12 

շ.շ., իսկ արթուն, հ.հ. վիճակում՝ 16 շ.շ.: 

7. Ինչո՞ւ է շնչառության 

հաճախությունը փոքրանում 

քնած ժամանակ: 

Թուլանում են կենսական շատ 

գործառույթներ և օրգանիզմն ավելի քիչ 

թթվածնի կարիք ունի: 

8. Որքա՞ն ժամանակ է մարդը եղել 

քնած և արթուն վիճակում՝ 

հաշված րոպեներով: 

8ժ= 8 × 60 = 480 ր 

Ընդունելի է հաշվարկի ցանկացած 

տրամաբանություն՝ 
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16 ժ =16 × 60  = 960ր,  կամ՝ 2 × 480= 960 ր 

(քանի որ 16 = 2×8) 

9. Որքա՞ն է կազմում 8 ժամ քնած 

վիճակում մարդու շ.շ.-ի թիվը:  
 8ժ ք.շ.շ. = 12շ.շ. × 480ր = 5760շ.շ. 

10. Որքա՞ն է կազմում 16 ժ հ.հ. և 

արթուն մարդու շ.շ.-ի թիվը: 
16ժ հ.հ.-ի շ.շ.= 960 ×16 =15360շ.շ. 

11. Որքա՞ն է կազմում օրվա 

ընթացքում մարդու բոլոր 

արտաշնչումների թիվը: 

Արտաշնչումների թիվը հավասար է 

շ.շ.-ի թվին, հետևաբար, ամբողջ օրվա 

ընթացքում այն կկազմի՝ 15360 + 5760 = 

21120շ.շ. 

12. Որքա՞ն է կազմում օրվա 

ընթացքում արտաշնչած օդի 

ծավալը: 

Ըստ 3-րդ և 11-րդ կետերի՝ 

21120 × 0.5լ  = 10560լ օդ 

13. Ինչպե՞ս են մաթեմատիկորեն 

հաշվում տրված թվի տոկոսը: 

Համեմատում են 100-ի մեջ այդ տոկոսի 

հետ՝ արտահայտված համապատաս-

խան չափման միավորով: 

14. Որքա՞ն է օրվա ընթացքում 

արտաշնչած օդում CO2-ի 

ծավալը՝ ըստ 5-րդ կետի 

տվյալի: 

Ըստ 5-րդ  և 11-րդ կետերի՝  

 Եթե 100լ օդում– 4լ CO2 

ապա՝ 10560լ-ում՝- Xլ CO2 

   422,4լ CO2 :  

Պատասխան՝ 422,4լ CO2 : 

Խնդրի լուծման ներկայացվող տրամաբանությունը յուրացնելուց և 

քայլերի հաջորդականության գծապատկերը ստեղծելուց հետո կարելի է 

լուծման տարբեր քայլերը միավորած արտահայտություններ կազմել և 

լուծել առավել արդյունավետ, կարճ եղանակով: Հանձնարարությունը 

կարելի է տալ նաև բարձր առաջադիմություն ունեցողներին՝ որպես 

այլընտրանքային լուծման ձև: Արտահայտության համարիչում կնշվեն 

տրված ժամանակում և իրավիճակում (քնած և արթուն հ.հ.) 

արտաշնչած օդում ածխաթթու գազի քանակները տարբեր փուլերում՝ 

ըստ համապատասխան շ.շ.-ի (քառակուսի փակագծի գումարելիներ), և 

դրանց համապատասխանող արտաշնչած օդի գումարային ծավալի 

(մեծ փակագծի միավորային արժեքի և 2-րդ արտադրիչի արտադրյալ) 

4%-ը (3-րդ արտադրիչ): Հայտարարը 100%-ի մեջ անհրաժեշտ 4%-ը 

հաշվելու համար է: 

 = 422,4լ CO2 

Ներ և միջառարկայական ինտեգրումով վերլուծման նպատակով 

(առավել բարձր առաջադիմությամբ սովորողների համար) 1-ին հարցից 

հետո կարելի է քննարկել նաև թոքի կենսաբանական գործառույթի, 

շնչառության դերի՝ որպես կենսագործունեության բոլոր 
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գործընթացների համար անհրաժեշտ էներգիա ապահովող կարևոր 

գործընթացի, բջջային էներգիական փոխանակության, տարբեր 

օրգանիզմներում այդ գործընթացի առանձնահատկությունների, արյան 

մեծ ու փոքր շրջանառությունների, դրանց կարգավորման 

մեխանիզմների, գազափոխանակության ֆիզիկական էության՝ 

դիֆուզիայի, պարցիալ ճնշումների, օդի քիմիական բաղադրության 

փոփոխության և այլ հարցեր [2]: 

Տրամաբանական հաջորդականությամբ և ակնկալվող պատաս- 

խաններով ստեղծված հարցաշարքով խնդիր լուծել սովորեցնելու 

մոտեցումը, բացի վերոնկարագրյալ առավելություններից, ունի նաև 

թերություն: Այն ժամանակատար է և չի կարող արդյունավետ լինել 

ամբողջ դասարանի համար (որտեղ բազմաթիվ հատկանիշներով 

սովորողները տարբերվում են միմյանցից) որպես ուսուցման 

ավանդական, մշտապես կիրառվող ձև: Ուստի համընդհանուր 

ներառականություն ապահովելու համար ուսուցչից պահանջվում է 

դասը պլանավորել այնպես («Ուսումնական կենտրոնների 

տեղափոխում», «5 քայլով դասի պլանավորում» մոդելներով), որ 

տարբեր ընդունակություններով սովորողները դասի միևնույն 

փուլերում ստանան համապատասխան մակարդակի առաջադրանքներ, 

ունենան դրանք կատարելու և ներկայացնելու բազմազան 

մոտեցումների հնարավորություն [3]:     

 Առաջարկում ենք նաև սովորողի գործնական աշխատանքի 

գնահատման սանդղակ (յուրաքանչյուր դասավանդող կարող է 

սանդղակ ստեղծել ըստ դասավանդվող դասընթացի նպատակների ու 

վերջնարդյունքների): 

Գնահատման չափանիշներ 

1. Համեմատությունների կազմում, թվաբանական հաշվարկների, 

միավորների վերահաշվարկների կատարում: 

2. Հարցերի ձևակերպում, տրամաբանական քայլաշարքի 

ստեղծում: 

3. Ներ և միջառարկայական կապերի, զուգորդումների ստեղծում: 

Միավորային սանդղակային ցուցանիշներ 

40 – 60 (C-) միավոր (սովորողի նվազագույն պահանջների 

ձեռքբերումներն ավելի դանդաղ են զարգանում, դրա համար 

գնահատման միջակայքն ավելի մեծ է): Սովորողը կարողանում է՝ 
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- Լուծել մեկ քայլով, պարզ, ձևանմուշային խնդիրներ, կատարել 

միավորների վերահաշվարկներ՝ որոշակի աջակցությամբ:   

- Ձևակերպել կատարված քայլի տրամաբանությունն ու նպատակը 

ցույց տվող ոչ անթերի հարցեր:  

-Դժվարանում է տրամաբանական հաջորդականությամբ 

քայլաշարք ստեղծել: 

61 – 70 (C,  C+) միավոր: Սովորողը կարողանում է՝ 

- Լուծել մի քանի քայլով դասագրքային խնդիրներ՝ մասնակի 

աջակցությամբ, ազատ կատարել վերահաշվարկներ:  

- Ձևակերպել հարցեր՝ որոշակի ուղղորդող աջակցությամբ 

թերություններն ուղղելով:  

- Ստեղծել ոչ ամբողջական քայլաշարք կամ ամբողջական՝ 

թերություններով: 

71 – 80 (B -,  B) միավոր: Սովորողը կարողանում է՝ 

- Լուծել մի քանի քայլով լուծվող դասագրքային խնդիրներ՝ 

աննշան հուշումներով:  

- Կատարել վերահաշվարկներ, հարցերի քայլաշարքի ստեղծման 

համար կարիք ունի աջակցության: 

- Ինքնուրույն ցույց տալ պարզագույն կապեր, կողմնորոշվել 

տարբերակների ընտրության մեջ:  

81 – 85 (B+) միավոր: Սովորողը կարողանում է՝ 

- Լուծել 1-2-րդ բարդության շտեմարանային խնդիրներ՝ առանց 

աջակցության, 3-րդ բարդության խնդիրների լուծման մեջ ունի 

աջակցության կարիք:  

- Աննշան թերություններով տրամաբանական 

հաջորդականության պահպանումով  հարցաշարք ստեղծել, 

հաճախակի ռացիոնալ տարբերակ առաջարկել:  

- Ստեղծել ներ և միջառարկայական կապեր՝ որոշակի 

վրիպումներով: 

86 - 95 (A-, A) միավոր: Սովորողը կարողանում է՝ 

- Սխեմավորել և լուծել 3-րդ բարդության շտեմարանային և 

անծանոթ խնդիրներ՝ որոշակի աջակցությամբ:  

- Ստեղծել քայլաշարք՝ աննշան թերություններով, հիմնականում 

ճիշտ կողմնորոշվել տարբերակների ընտրության մեջ, ինքնուրույն 

առաջարկել ռացիոնալ տարբերակներ: 
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- Գտնել տվյալների միջև բարդ զուգորդումներ՝ մասնակի 

ուղղորդմամբ, օգտվել միջառարկայական ու ներառարկայական 

կապերից:  

96-100 (A+) միավոր: Սովորողը կարողանում է՝ 

- Առաջարկել ինքնատիպ լուծումներ շտեմարանային և բարդ, 

անծանոթ խնդիրների վերաբերյալ՝ գրեթե անթերի սխեմաներ ու 

տվյալների զուգորդումներ ստեղծելով: 

- Ստեղծել ռացիոնալ քայլաշարքեր:  

- Կատարել ներ և միջառարկայական գիտելիքների 

նպատակային ինտեգրում: 

Դասընթացի ավարտին քննարկված կարողունակությունների 

աստիճանական զարգացման արդյունքը սովորողների ինքնուրույն 

խնդիր լուծելու և լուծել սովորեցնելու հմտությունների ապահովումն է, 

որն առավել կատարելագործվում է «Կենսաբանության խնդիրների 

լուծման պրակտիկա» դասընթացի ուսումնառության արդյունքում: 

Առաջարկվող մեթոդիկան նպատակահարմար է նաև սովորողի՝ 

սովորեցնողի դերով հանդես գալու հմտությունների զարգացման 

համար, որը ժամանակակից ինտերակտիվ, համագործակցային 

ուսուցման կարևոր պահանջներից է, և այդ միջավայրում սովորողին 

անհրաժեշտ հաղորդակցային արժեքավոր կարողունակություն է, ինչը 

նաև հետագա մասնագիտական գործունեության հաջողության 

երաշխիքներից է: 

 

ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА «МЕТОДИКА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПО 

БИОЛОГИИ» 

Адамян Н. В. 

 

В статье представлена методoлогия преподавательской деятельности 

по курсу «Методика решения задач по биологии». В основе предлагаемой 

методики лежит способность построения обучающимися модели с целью 

самостоятельного решения задач. Для достижения поставленной цели 

используется модель создания схем и вопросов в логической 

последовательности. 

Ключевые слова: задачи по биологии, методика решения задач, 

вопросник, строение схем, логика, самостоятельность, стандартизирован-

ные компетенции. 
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METHODOLOGY FOR TEACHING THE COURSE ―METHODOLOGY FOR 

SOLVING PROBLEMS IN BIOLOGY‖ 

Adamyan N. V. 
 

The paper presents methodology for organizing the teaching of the 

coursе ―Methodology for Solving Problems in Biology‖. The proposed 

methodology aims at an autonomous elaboration of the biology problems 

solutions by the learner by creating schemes and logically ordered, sequences 

of questions. 

Keywords: biology problems, methodology for problem solving logics, 

questionnaire, schemes, autonomous learning, abilities based on the standards. 
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