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Խմբագրական խորհրդի նախագահ`
Տիգրան Սարգսյան

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի նախագահ

Գլխավոր խմբագիր՝
Նաիրա Հակոբյան

Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական ման

կա
վարժական համալսարանի պրոֆեսոր, հոգեբանական գի
տու
թյունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Պատասխանատու քարտուղար՝
Խաչատուր Աբով յանի անվան հայկական պետական մանկավարժա
Կամո Վարդանյան
կան համալսարանի գիտահետազոտական կենտրոնի ղեկավար, հո
գեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Խմբագրական կոլեգիա`
Ռուբեն Միրզախանյան

Գուրգեն Խաչատրյան

Ռուզաննա Հակոբյան
Նորայր Ղուկասյան
Արտուշ Ղուկասյան
Վահրամ Առաքելյան
Սահակ Մինասյան
Արտեմ Սարգսյան

Աելիտա Դոլուխանյան

Սրբուհի Գևորգյան

Հերբերտ Քերիխ
Հայկ Պետրոսյան

Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժա
կան համալսարանի ռեկտոր, պատմական գիտությունների դոկտոր,
պրոֆեսոր
Վանաձորի Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական մանկա
վարժական ինստիտուտի ռեկտոր, բանասիրական գիտությունների
դոկտոր, պրոֆեսոր
Գավառի պետական համալսարանի ռեկտոր, իրավաբանական գի
տությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարա
րության Կրթության ազգային ինստիտուտի տնօրեն
Գորիսի պետական համալսարանի ռեկտոր, ֆիզիկամաթեմատիկական
գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտի

ռեկտոր, մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Շիրակի պետական համալսարանի ռեկտոր
Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադե
միայի թղթակից անդամ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր,
պրոֆեսոր
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավար
ժական համալսարանի հայ գրականության և նրա դասավանդման
մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ, Հայաստանի Հանրապետության գիտու
թյունների ազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ, բանասիրական
գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական
համալսարանի պրոռեկտոր, հոգեբանական գիտությունների դոկտոր,
պրոֆեսոր
Բելգիայի Գենտի համալսարանի պրոֆեսոր, միջազգային սոցիոլո
գիական ասոցիացիայի անդամ
Մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Ասյա Բերբերյան

 ուս–հայկական (Սլավոնական) համալսարանի հոգեբանության ամ
Ռ
բիոնի վարիչ, հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Ժակլին Մեսժեն

 րանսիայի Լիոնի Ժան–Մուլեն 3 համալսարանի պրոֆեսոր, միջազ
Ֆ
գային հոգեբանական ասոցիացիայի անդամ
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Լյուդմիլա Բալյասնիկովա

Սերգեյ Աթանասյան

Իրակլի Իմեդաձե

Դմիտրի Շևչենկո

Օլգա Տրիֆոնովա

Յան Դոլակ

Լիլիա Բալասանյան

Իննա Սարգսյան

Տիգրան Միքայելյան

Անի Մանուկյան

 ուսաստանի Գերցենի անվան պետական մանկավարժական հա
Ռ
մալսարանի մանկավարժական գիտությունների ՅՈՒՆԵՍԿՕ–ի
ամբիոնի համաղեկավար, բանասիրական գիտությունների թեկնածու
Մոսկվայի քաղաքային մանկավարժական համալսարանի ուսումնա
կան աշխատանքների գծով պրոռեկտոր, մանկավարժական գիտու
թյունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Վրաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի թղթակից

անդամ, հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, Դ. Ն.
Ուզնաձեի հոգեբանության ինստիտուտի տնօրեն
Ռուսաստանի Դաշնության պետական հումանիտար համալսարանի
մար
քեթինգի և գո
վազ
դային գործունեության վարչության պետ,
տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր
Մոսկվայի քաղաքային մանկավարժական համալսարանի ասպիրան
տուրայի և դոկտորանտուրայի բաժնի վարիչ, քիմիական գիտություն
ների թեկնածու, դոցենտ
Բռնոյի Մասարիկ համալսարանի թանգարանագիտության և ժառան
գության ՅՈՒՆԵՍԿՕ–ի ամբիոնի վարիչ, պատմական գիտությունների
դոկտոր (Չեխիա)
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավար
ժական համալսարանի օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի
ամբիոնի դոցենտ, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու,
դոցենտ
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավար
ժական համալսարանի ռուսաց լեզվի ամբիոնի վարիչ, մանկավար
ժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավար
ժական համալսարանի օտար լեզուների ֆակուլտետի դեկան,
բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավար
ժական համալսարանի արտասահմանյան լեզուների և նրանց դա
սավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ, մանկավարժական գի
տությունների թեկնածու, դոցենտ

Միջբուհական կոնսորցիումի «Մանկավարժության և հոգեբանության հիմ
նախնդիրներ» գիտական հանդեսը միտված է նպաստելու Հայաստանի Հանրա
պետությունում բարձրագույն մանկավարժական կրթական համակարգի բարե
լավմանը և առաջընթացին: Պարբերականում զետեղվում են գիտատեսական և
գիտամեթոդական բնույթի հոդվածներ, որոնք կօժանդակեն մանկավարժության և
հոգեբանության բնագավառների առջև ծառացած խնդիրների լուծմանը, կրթության
կառավարման հիմնախնդիրների լուսաբանմանը, համաշխարհային փորձի ուսում
նասիրմանը և միջազգային կրթական գործընթացների առաջադրած դրույթների
համակարգված և միասնական ներդրմանը:
Գիտական հանդեսը նախատեսված է մանկավարժների, հոգեբանների, բարձ
րագույն կրթության համակարգում աշխատողների և առհասարակ մանկավարժա
հոգեբանական գիտությունների զարգացմամբ շահագրգիռ յուրաքանչյուրի համար:
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ԲՈՎ ԱՆԴ ԱԿՈ ՒԹՅՈ ՒՆ
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ
ԺԵՆԱ ՌՈԴԵՍ
Ինչպես նվազագույնի հասցնել դասարանի խառնաշփոթը
համագործակցային մեթոդի կիրառմամբ �����������������������������������������������������������������������������������15
ԻՐԻՆԱ ԲՈՒՌԱԿՈՎԱ
 եխնոոգիական մոտեցման կիրառումը ուսանողների մասնագիտական
Տ
պատրաստության որակի կառավարման մեջ���������������������������������������������������������������������������� 23
ՄԱՐԱԼ ՕՄԱՐՈՎԱ
Գիտական աստիճանաշնորհման համակարգի արդիանականացման իրավական հարցեր �������31
ՄԱՐԱԼ ՕՄԱՐՈՎԱ
Միջմշակութային հաղորդակցության ազդեցությունը ուսանողների
էթնոլեզվաբանական վարքի վրա���������������������������������������������������������������������������������������������� 45
ՍՎԵՏԼԱՆԱ ԿՈԲԱՉԵՎՍԿԱՅԱ
Մինչհամալսարանական համագործակցության կազմակերպումը՝ որպես համալսարանի
միջազգային գործունեության ռազմավարական ուղղություններից մեկը������������������������������������ 50

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ
ԱՐՇԱԿ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ
Հայրենասիրական դաստիարակության խնդիրները հայկական մշակույթի
դասավանդման համատեքստում (ավագ դպրոցում)�������������������������������������������������������������������61
ՍՈՒՍԱՆՆԱ ԱՆԳՈՒՐՅԱՆ
 եռավար ուսուցման տեխնոլոգիաների կիրառումը օտար լեզվի
Հ
հեռակա կրթության դասընթացում���������������������������������������������������������������������������������������������71
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ՍԱՄՍՈՆ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ
Սոցիոլոգիական գիտությունների թեկնածու, ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի
սոցիոլոգիայի տեսության և պատմության ամբիոնի ասիստենտ

«ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՄԲ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ
ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԳՐԵԼՈՒ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
 ամալսարանական ուսանողի ինք
Հ
նուրույն հետազոտություններն ուսա
նողների մասնագիտական գործունե
ության փորձարկման կարևորագույն
փուլերից են և ուղղված են ապագա մաս
նագետների մոտ մասնագիտական հե
տազոտությունների կարողությունների
և ձիրքի ձևավորմանն ու ամրապնդմա
նը: Մասնավորապես, կուրսային աշխա
տանքն ուսանողի առաջին քայլն է դեպի
ինքնուրույն գիտական հետազոտությու
նը, իսկ մագիստրոսական աշխատանքի
կարգավիճակն ընդհանրապես առանձ
նահատուկ է, քանի որ հենց մագիստ
րոսական աշխատանքում է իրեն բա
ցահայտորեն դրսևորում մագիստրոսի
ընդհանուր գիտական կուլտուրան, աշ
խատասիրությունը, բանիմացությունը,
ժամանակակից գիտության նվաճումնե
րին քաջատեղյակությունը, ինքնուրույն
հետազոտության արդյունքները: Մա
գիստրոսական աշխատանքը հնարավո
րություն է ընձեռում դատելու հեղինա
կի պոտենցիալ հնարավորությունների
մասին, կռահելու, թե ի՞նչ սպասելիքներ
կարելի է ունենալ ամենամոտ ապագա
յում նրա հետազոտական աշխատանքի
առումով:
Հանգուցային բառեր և արտահայ
տություններ. սոցիոլոգիա, մասնագի
տու
թյուն, ուսանողական ինքնուրույն
գիտական աշխատանք:
Չնայած, որ ուսանողական գիտա
կան աշխատանքների պատրաստումն
ու դրանց սահմաններում մասնագիտա
կան ուսումնասիրությունների իրակա
նացումն ուսումնական գործընթացի կա
րևորագույն տարրերից է, այս խնդրին

նվիրված համալիր հետազոտություն
ները սակավաթիվ են [1], իսկ սոցիո
լոգիայի բնագավառում ուսանողական
ինքնուրույն գիտական աշխատանքների
պատրաստման մեթոդաբանության վե
րաբերյալ` գրեթե բացակայում են:
Առհասարակ գոյություն ունեն ու
սան ող ակ ան ին քն ուր ույն գիտ ակ ան
աշխ ատ անքն եր ի տիպ աբ անմ ան մի
շարք մոտեցումներ: Բացի կուրսային,
ավարտական և մագիստրոսական աշ
խատանքներից, որոնք բուհերի մեծ
մա
սում պար
տա
դիր բնույթ են կրում
և ամփոփում են ուսումնական հերթա
կան շրջափուլը (ուսումնական տարին,
կամ ուսումնական ամբողջ ծրագիրը)՝
առանձնացնում են նաև ռեֆերատը, զե
կույցը և էսսեն, որոնք մի շարք բուհե
րում ունեն պարտադիր բնույթ, սակայն
հիմնականում կիրառվում են առանձին
դասընթացների ժամանակ` դասախոսի
ընտրությամբ [2]:
Կուրսային, ավարտական և մագիստ
րոսական աշխատանքների նախապատ
րաստման և ավարտի գործընթացը
կազմված է երկու հիմնական փուլերից,
որոնք են թեմայի հետազոտությունը և
արդյունքների ներկայացումը:
Իր հերթին, ինչպես մենք վերը ման
րամասնորեն քննարկեցինք, հանձնա
րարվ ած թեմ այի հետ ազ ոտ ութ յունն
իրականացվում է նույնպես երկու հիմ
նական փուլերով՝ թեմայի վերլուծու
թյամբ և բացահայտված ենթախնդիրնե
րի լուծման վարկածների (հիպոթեզների)
առաջադրմամբ և ստուգմամբ:
Քայլերի հերթականության առումով
արդյունավետ ուսանողական գիտական
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հետազոտությունը պետք է բաղկացած
լինի հետևյալ փուլերից՝
•
պլանի մշակում.
•
նյութերի հավաքում.
•
մեթոդի ընտրություն.
•
գործիքների (հարցաթերթ, հար
ցաշար, դիտարկման կամ բովանդա
կային վեր
լու
ծու
թյան բլանկ, և այլն)
կազմում և փորձարկում.
•
բուն հետազոտություն (հետա
զոտողի դաշտային աշխատանքները).
•
ստացված տվյալների մշակում.
•
տվյալների վերլուծություն.
•
տվյալների ձևակերպում գրա
վոր աշխատանքի տեսքով` ըստ տվյալ
բուհի և ֆակուլտետի կողմից առա
ջադրվող պահանջների.
•
աշխատանքի համապատասխան
ներկայացում և պաշտպանություն (գնա
հատականի ստացում):

մատնանշել գրականությունում հայտնի
առարկությունները քննարկվող հայե
ցակետերի դեմ:
Ուսանողական գրավոր աշխատան
քի կառուցվածքում պետք է առկա լի
նի ներածությունը, թեմայի հիմնական
մասերը լուսաբանող գլուխները և եզ
րակացությունը: Աշխատանքի բովան
դակությունն արտացոլում է դրա աղ
բյուրներում պարունակված նյութերը,
իսկ հետազոտական կողմը ներառում է
այդ աղբյուրներում շարադրված թեմայի
վերաբերյալ հիմնական տեսակետների
բացահայտումը, դրանց փաստարկնե
րի և դրական կողմերի շարադրանքը,
աղբյուրներում դրանց հանդեպ քննա
դատական դիտողությունների ներկա
յացումը:
Կուրսային, ավարտական աշխատան
քի հետազոտական կողմը պետք է ապա
հովի թեմային վերաբերող հիմնական
տեսակետների ու դրանց փաստարկ
ների բավարար ծավալով շարադրան
քը: Ինչ վերաբերում է մագիստրոսա
կան աշխատանքին (մագիստրոսական
ատենախոսությանը), ապա դրան ներ
կայացվող պահանջներն ավելի խիստ
են: Ինչպես նշում են հեղինակները,
մագիստրոսական ատենախոսությունը
տարբերվում է բակալավրի ավարտա
կան աշխատանքից հիմնախնդրի ման
րամասն մշակվածությամբ, հետազո
տության գիտական ուղղվածությամբ:
Սովորաբար մագիստրոսական ատենա
խոսությունը գնահատվում է հետևյալ
չափանիշներով՝
•
հիմնախնդրի տեսական և գի
տահետազոտական մշակվածությունը.
•
հետազոտության մեթոդիկայի
համապատասխանութունը դրված խնդ
րին.
•
հիմնախնդրի լուծմանն ուղղված
մոտեցումների ամբողջականությունը,
համակարգայնությունն ու բազմաբևե
ռությունը.
•
կոնկրետ գիտական և (կամ) կի
րառական հիմնախնդրի լուծման ար

Կուրսային, ավարտական և մա
գիստր ոս ակ ան աշխ ատ անքն եր ին
ներկայացվող պահանջների սանդ
ղակը
Քանի որ ուսանողական ինքնուրույն
աշխատանքում ուսանողն իր առաջին
քայլերն է կատարում դեպի գիտական
հետազոտություն, ապա դրանց բովան
դակությունը հիմնականում կազմում է
համապատասխան գիտական հրատա
րակումներում առկա նյութերի հավա
քումը, դրանց դասակարգումը, թեմայի
վերաբերյալ տեսակետների բացահայ
տումը, համապատասխան փաստարկ
ների քննադատական վերլուծությունը
և ճշգրտումը:
Այս փուլում կարևորվում է գիտական
ղեկավարի կողմից ուսանողի տեսական
աշխատանքների ուղղորդումը: Ուսա
նողից պետք է պահանջել ոչ թե տվյալ
ծավալի տեքստ ներկայացնել թեմայի
մասին, այլ նրան հանձնարարել ներ
կայացնել թեմայի վերաբերյալ հիմնա
կան տեսակետները, շարադրել յուրա
քանչյուր տեսակետի փաստարկները,
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դյունավետությունն ու արժեքը տվյալ
գիտակարգի համար:
Մագիստրոսական թեզի հետազո
տական կողմը պետք է կենտրոնանա
մրցակից տեսակետների թերություննե
րի բացահայտման վրա, ինչպես նաև այդ
թերություններն ուղղելու և ճշգրտելու
փորձերի վրա՝ ընդհուպ մինչև սեփա
կան ամբողջական տեսակետի մշակու
մը: Մագիստրոսական թեզի գերխնդիրը
կարելի է համարել գիտական հոդվածի
ներկայացումը՝ թեզում ստացված ար
դյունքների հիման վրա:
Ինչպես տեսնում ենք, ուսանողական
ինքնուրույն աշխատանքներին ներկա
յացվող պահանջներն աճում են ինչպես
դրանց հիմքը կազմող աղբյուրների
քանակի առումով, այնպես էլ ուսանո
ղի կատարած աշխատանքի ինքնուրույ
նության աստիճանի տեսակետից: Վեր
ջինիս հիմնական բովանդակությունը
կազմում են աշխատանքի թեմայի շուրջ
ձևակերպված տարբեր հայեցակետերի
քննադատական վերլուծությունը ուսա
նողի կողմից: Դա նշանակում է, որ ու
սանողական ինքնուրույն աշխատան
քի թեման ընտրելիս, առաջին հերթին,
պետք է հաշվի առնել հիմնահարցերի
պրոբլեմային բնույթը և հարցադրման
կարևորությունը:

կապես ավարտական ու մագիստրոսա
կան աշխատանքների թեմաները պետք է
ի սկզբանե լինեն պրոբլեմային, պարու
նակեն մրցակցող հայեցակետեր: Մյուս
կողմից՝ ավարտական ու, հատկապես,
մագիստրոսական թեզի ընտրության
դեպքում ցանկալի է, որ թեման լինի հե
ռանկարային՝ հետագայում այն ատենա
խոսության թեմա դարձնելու իմաստով,
կամ առնվազն, համապատասխան գի
տական հոդված գրելու առումով:
Ընտրվ ած թեմ այով աշխ ատ անքն
սկսվում է հետազոտության նախնա
կան պլանը կազմելով: Ինքնուրույն աշ
խատանքն իրագործելու երրորդ քայլը
գրականության նախնական ցանկի
կազմումն է: Միանգամայն հասկանալի
է, որ գրականության նախնական ցանկն
անընդմեջ հարստանում է ուսանողա
կան աշխատանքը կատարելու ամբողջ
գործընթացում: Այդ ցանկի մեջ են ներգ
րավում ոչ միայն այն գրականությունը,
որը մանրամասնորեն մշակվել է ուսա
նողի կողմից և նկատելի չափով նպաս
տել նրա աշ
խա
տան
քին, այլ նաև այն
աղբյուրները, որոնցում միայն մեկ-երկու
օգտակար միտք է հաջողվել հայտնա
բերել:
Ձեռքի տակ ունենալով գրականու
թյան ցանկը` ուսանողը ուշ թե շուտ՝
կախված նրա ջանասիրությունից և
կազմակերպվածությունից, սկսում է
աղբյուրների մշակումը և նյութերի հա
վաքումը, որոնց տակ հասկացվում է
աղբյուրների տեքստերից օգտակար
մեջբերումների հավաքումը, աղբյուր
ների` այսպես կոչված «կոնսպեկտների»
կազմումը հետագա շարադրանքում օգ
տագործելու նպատակով: Այդ առումով
աշխատանքը կշահի, եթե մշակվող աղ
բյուրի «մեջբերումների կոնսպեկտից»
առաջ ուսանողը կազմի այդ աղբյուրում
քննարկվող այն հարցադրումների ցու
ցակը, որոնք անմիջապես վերաբերում
են իր ինքնուրույն աշխատանքի թե
մային: Կազմելով տվյալ աղբյուրի հար
ցադրումների ցուցակը` ուսանողն ամ

Նյութերի հավաքման տեխնոլո
գիա
Քանի որ մասնագիտական գիտելիք
ների վերաբերյալ առաջին կուրսի ու
սանողն ունի միայն ամենաընդհանուր
պատկերացումներ, իսկ իրենից պա
հանջվելու է հիմնականում թեմայի նյու
թի համակարգված շարադրանք, ապա
նպատակահարմար է համապատաս
խան ամբիոնի միացյալ ռւժերով կազ
մել գրավոր աշխատանքների թեմաների
այնպիսի ցանկ, որը կարող է «ձգել» նո
րեկներին արդիականությամբ, կարևո
րությամբ և պրոբլեմայնությամբ:
Կուրսային աշխատանքների, և հատ
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բողջական պատկերացում կստանա այդ
աղբյուրում ներկայացված իրեն համար
օգտակար տեղեկությունների վերաբե
րյալ և այդ հիմքով շատ ավելի ճշգրիտ
ու լրիվ կկատարի իր աշխատանքի հա
մար պիտանի տեղեկությունների ընտ
րությունը:
Մի կարևոր ճշգրտում ևս: Նախնա
կան (հիմնական) աղբյուրների հար
ցացանկի կազմումն այն սկզբունքային
կարևորությունն ունի, որ, ի մի բերելով
և համախմբելով ու դասակարգելով այն
հարցադրումները, որոնք քննարկվում
են գրականությունում, ուսանողը, փաս
տորեն, ճշգրտում է իր աշխատանքի
նախնական պլանը կամ, ավելի ճիշտ,
ստանում է իր կատարելիք աշխատանքի
մանրամասնացված հիմնական պլանը:
Ուս ան ող ակ ան աշխ ատ անք ի հա
վաքած նյութերի հարստությունը (մեծ
ծավալը) առաջ է բերում դրանց դասա
կարգման լուրջ և կարևոր խնդիրը: Ո՞րն
է բազմապիսի ու բազմաբնույթ մեծա
ծավալ նյութերի դասակարգման ար
դյունավետ եղանակը: Նյութերի դա
սակարգման հիմքը Ճշգրտված պլանի
կետերն են, որոնք կազմվել են հիմնա
կան աղբյուրների մշակման արդյուն
քում:

կան կոնկրետ պրոբլեմային իրավիճակ
է, և որոնման արդյունքը վերաբերում է
հենց այդ կոնկրետ դեպքին: Տեսական
հետազոտությունը կատարվում է այս
աշխատության առաջին մասում ներկա
յացված ընդհանուր մեթոդով, որի բո
վանդակությունը կազմում է լուծման
գաղափարի (հիպոթեզի) առաջադրումը՝
ուսումնասիրվող խնդրի վերլուծության
և լուծման գաղափարի համադրության
միջոցով: Փորձարարական հետազոտու
թյունում կենտրոնական տեղ են գրա
վում աշխատանքի կատարման կոնկ
րետ եղանակները՝ մեթոդիկաները:
Թեմայի վերաբերյալ մրցակցող կար
ծիքների ու հայեցակետերի հիմնական
մա
սը սո
վո
րա
բար այս կամ այն չա
փով մատնանշված է ուսանողի կողմից
մշակվող աղբյուրներում, քանի որ նա
խորդ հետազոտությունների վերլուծա
կան ուրվագիծը ներկայացնելն այսօր
ընդհանուր պահանջ է գիտական հրա
տարակումների ոլորտում: Այդուհան
դերձ, տվյալ թեման ուսումնասիրող ու
սանողն ունի այն առավելությունը, որ
նախորդ հետազոտողների մոտ միշտ չէ,
որ տվյալ թեման ուշադրության կենտ
րոնում է եղել, հետազոտողի գլխավոր
նպատակը կարող է այլ թեմա հանդի
սանա, իսկ տվյալ թեմային նա կարող
է անդրադարձած լինի իր հատուկ նկա
տառումով կամ տեսանկյունով:
Հայեցակետերի առանձնացումն ինք
նանպատակ չէ. հիմնական խնդիրը
դրանց գնահատականն է՝ աչալուրջ և
օբյեկտիվ քննադատական վերլուծու
թյան հենքով: Այստեղ ուսանողը նախ՝
պետք է կար ող ան ա յուր աք անչ յուր
քննարակվող հայեցակետում առանձ
նացնել դրա հիմնադրույթները և կա
րևոր եզր ակ աց ութ յունն եր ը, դրանց
մեջ առանձնացնել բավարար հիմնա
վորվածները, դրանք ներկայացնել որ
պես քննարկվող հայեցակետի դրական
կողմ:
Այստեղ հիմնականում ավարտվում
է բուն հետազոտական աշխատանքը, և

Հետազոտական փուլ. ուսանողի
ինքնուրույն հետազոտության քայ
լերը
Գոյություն ունեն հետազոտության
երկու ոլորտներ՝ տեսական, և փորձա
րարական բնույթի հետազոտություն:
Առաջին ոլորտում ձևակերպված խնդի
րը լուծվում է ընդհանուր գիտելիքների,
օրենքների, սկզբունքների ու բանաձևե
րի հենքով: Երկրորդի հիմքը՝ հետազո
տության արդյունքով բացահայտվող
փաստերն են: Տեսական հետազոտու
թյան նպատակը հարցի ընդհանուր լու
ծումը առաջադրող դրույթի (հիպոթեզի)
ձևակերպումը և հիմնավորումն է: Փոր
ձարարական հետազոտության առար
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ուսանողը կարող է անցնել ստացված
արդյունքների եզրափակիչ ամփոփ
մանը: Նախ՝ անհրաժեշտ է կատար
ված քննադատական վերլուծության և
ուղղումների հիմքով գնահատել առկա
մրցակից տեսակետները և մատնան
շել դրանցից առավել հաջողը: Այնու
հետև ներկայացնել թեմայի հետազո
տության այն կարևոր ենթահարցերը,
որոնք դեռևս չեն ստացել բավարար
լուծում՝ նույնիսկ առավել հաջող հայե
ցակետում: Կատարված աշխատանքի
արժեքն էապես կբարձրանա, եթե հա
ջողվի առաջադրել ստացված արդյուն
քի համոզիչ ընդհանրացում: Վերջապես,
եզրակացությունը շահեկան է դառնում
նաև, երբ այնտեղ մատնանշվում են թե
մայի հետագա հետազոտության առա
վել կարևոր ուղղությունները:
Ուսանողի ինքնուրույն աշխատան
քում մեր մեթոդական խորհուրդներն
արդ յուն ավ ետ որ են օգտ ագ ործ ել ու
նպատ ակ ով դրանք ներկ այ ացն ենք
կոնկրետ կետերի ձևով.
•
թեմայի վերաբերյալ առկա մր
ցակից տեսակետների բացահայտում և
դասակարգում,
•	ներկայացնել հիմնական տեսա
կետների դրական կողմերը,
•
ներկայացնել մրցակից հիմնա
կան տեսակետների փոխադարձ քննա
դատական դիտողությունները,
•
վերլուծել և ճշգրտել այդ դիտո
ղությունները,
•	բացահայտել ներկայացված տե
սակետների թերի կողմերը՝ հատկապես
կապված այդ հեղինակների կողմից
օգտագործված սահմանումների, բա
ժանումների, փաստարկների, ընդհան
րացումների, վարկածների և եզրակա
ցությունների հետ,
•
փորձել ինքնուրույն ուղղել բա
ցահայտված թերությունները,
•
այդ քննադատական վերլուծու
թյան և ուղղումների հիմքով գնահատել
առկա մրցակից տեսակետները և մատ
նանշել առավել հաջող հայեցակետը,

•
մատնանշել թեմայի հետազո
տության այն կարևոր ենթահարցերը,
որոնք դեռևս չեն ստացել բավարար լու
ծում՝ նույնիսկ առավել հաջող հայեցա
կետում,
•
փորձել ստանալ այդ ենթահար
ցերի սեփական լուծումներ,
•
ամփոփել կատարված աշխա
տանքը՝ ձևակերպելով հետազոտվող
խնդրի առավել բավարար լուծումը,
•
փորձել առաջադրել ստացված
արդյունքի համոզիչ ընդհանրացում,
•
մատնանշել թեմայի հետագա
հետազոտության առավել կարևոր ուղ
ղությունները (տիպաբանութունը մշակ
վել է փ.գ.դ., պրո
ֆե
սոր Ռո
բերտ Ջի
ջյանի հետ հիմնախնդրի քննարկման
արդյունքում ):
Խմբ ավ որ ել ով տվյալ բաժն ում
քննարկվ ած կետ եր ը` ստան ում են ք
ուսանողի ինքնուրույն աշխատանքի
գործընթացի հետևյալ ընդհանուր կա
ռուցվածքը.
«Նյութերի հավաքում»՝
•
նախնական պլանի կազմում.
•
գրակ ան ութ յան նախն ակ ան
ցանկի կազմում.
•
հիմն ակ ան
տես ակ ետն եր ի
առանձնացում և դասակարգում.
•
հիմնական հացադրումների բա
ցահայտում՝ նախնական գրականու
թյան հարցադրումների ցուցակը կազ
մելու միջոցով.
•
նախնական պլանի ճշգրտում և
ընդլայնում.
•
գրականության մշակում՝ ըստ
պլանի կետերի՝ առանձնացված նյու
թերը տեղադրելով համապատասխան
ֆայլերում:
Նյութերի վերլուծություն՝
•
պլանի յուրաքանչյուր կետի վե
րաբերյալ հիմնական տեսակետների
առանձնացում և դասակարգում.
•
ներկայացնել հիմնական տեսա
կետների դրական կողմերը.
•
ներկայացնել մրցակից տեսա
կետների փոխադարձ քննադատական
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դիտողությունները.
•
վերլուծել և ճշգրտել այդ դիտո
ղությունները.
•
բացահայտել ներկայացված տե
սակետների թերի կողմերը՝ հատկապես
կապված այդ հեղինակների կողմից
օգտագործված սահմանումների, բա
ժանումների, փաստարկների, ընդհան
րացումների, վարկածների և եզրակա
ցությունների հետ.
•
փորձել ինքնուրույն ուղղել բա
ցահայտված թերությունները:
Այդ քննադատական վերլուծության և
ուղղումների հիմքով գնահատել առկա
մրցակից տեսակետները և մատնան
շել առավել հաջող հայեցակետը:
Հետ ազ ոտ ութ յան խնդր ի ձևա
կերպ ում. մատն անշ ել թեմ այի հե
տազոտության այն կարևոր հարցերը
(ենթախնդիրները), որոնք դեռևս չեն
ստացել բավարար լուծում՝ նույնիսկ
առավել հաջող հայեցակետում:
Առանձնացված հարցերի (ենթախն
դիրների) վերլուծական վերամշակում՝
ստանդարտ տեսքի բերելու նպատա
կով:
Հարց-ենթախնդիրների ներկայացում
սխեմատիկ ձևով:
Փորձել խնդիրները լուծել «ուղիղ
եղանակով»՝ անելով անհրաժեշտ եզ
րակացություններ:
Փորձ ել խնդ իրն եր ը լուծ ել «են
թախնդիրների բաժանման եղանակով»:
Փորձել խնդիրները լուծել «հանդի
պակած շարժումով»:
Առ աջ ադր ել չլուծվ ած հարց եր ի
(ենթախնդիրների) վարկածներ:

Ուսանողական աշխատանքի շա
րադրանքի ընդհանուր կառուցվածքը

սաբանման գլուխներ,
- եզրակացություն,
- գրականության ցանկ
- անհրաժեշտության դեպքում` հա
վելվածներ [3]:
Հ իշ եցն ենք, որ ներ ած ութ յուն ում
պետք է նշել թեմայի արդիականու
թյունը և կարևորությունը: Մեծ ծավա
լի աշխատությունների ներածությունում
նկարագրում են նաև աշխատության
ընդհանուր կառուցվածքը, բնութագ
րում են յուրաքանչյուր գլխի նպատակը
և բովանդակությունը՝ ընթերցողին աշ
խատության վերաբերյալ նախնական
պատկեր տալու նպատակով: Գիտա
կան աշխատությունների, հատկապես
ատենախոսությունների, ներածությու
նում համառոտ եղանակով նաև ուր
վագծում են թեմայի ուսումնասիրվա
ծության աստիճանը և նշում են թեմայի
շուրջ հիմնական հրատարակումները:
Ուսանողական ինքնուրույն աշխատան
քի ներածությունը կարող է լինել ավելի
համեստ ու համառոտ:
Ինքնուրույն աշխատանքի տե
սական-պատմական ակնարկի բաժնում
արդարացված է շեշտը դնել թեմայի
շուրջ տարբեր տեսակետների բացա
հայտման ու դասակարգման վրա: Մա
գիստր ոս ակ ան թեզ ում ճիշտ կլին ի
նույն մոտեցումը կիրառել նաև աշխա
տության յուրաքանչյուր գլխի հանդեպ:
Եզրակացության մեջ անպայման պետք
է ընդգծել ուսանողի կողմից ստացված
նորույթը, այդ թվում նաև այն ճշգրտում
ները, որ նա առաջարկել է այլ հեղինակ
ների հայեցակետերում: Կարևոր է պատ
շաճ ուշադրություն հատկացնել նաև
աշխատության գրականության ցանկին,
հատկապես յուրաքանչյուր աղբյուրի
ներկայացման ընդհանուր կառուցված
քի ընդունված եղանակին, այդտեղ օգ
տագործվող կետադրական և հատուկ
նշաններին: Աշխատության ավարտած
տարբերակը անհրաժեշտ է վերջնակա
նապես քննարկել գիտական ղեկավարի
հետ:

Ներկայումս ուսանողական ինքնու
րույն աշխատանքը շարադրվում է հե
տևյալ ընդհանուր կառուցվածքով.
- ներածություն,
- տեսական-պատմական ակնարկ,
- թեմայի հիմնային խնդիրների լու
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НАВЫКИ НАПИСАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ СТУДЕНЧЕСКИХ
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Ассистент кафедры теории и истории социологии факультета социологии ЕГУ,
кандидат социологических наук

В статье обосновывается необходимость обучения студентов навыкам написания само
стоятельных научных работ. На примере написания дипломных исследований предлагает
ся ряд учебно-методических подходов к работе с материалами, структурированию работы,
обоснованию выдвигаемых тезисов и презентации студентами своего научного исследования.

SKILLS OF WRITING STUDENT’S INDIVIDUAL ACADEMIC
RESEARCH WORK IN “SOCIOLOGY”

SAMSON MKHITARYAN
PhD in Sociology, Assistant Professor of the Chair of Theory and History of Sociology,
Faculty of Sociology, Yerevan State University

The article discusses the need in transferring skills of writing academic papers which are very
useful while students prepare their course and diploma works. As a part of academic writing, the
author proposes methodological approaches to teaching students how to write diploma works,
including collection of materials, structuring of the text and argumentation of the theses, as well
as representing the work for defense.
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