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ԻնքնուրույնԻնքնուրույնԻնքնուրույնԻնքնուրույն    աշխատանքիաշխատանքիաշխատանքիաշխատանքի    առանձնահատկություններըառանձնահատկություններըառանձնահատկություններըառանձնահատկությունները    
ավագ դպրոցի ավագ դպրոցի ավագ դպրոցի ավագ դպրոցի հասարակագիտության հասարակագիտության հասարակագիտության հասարակագիտության     

դասավանդմանդասավանդմանդասավանդմանդասավանդման    ժամանակժամանակժամանակժամանակ    
ԱղաջանյանԱղաջանյանԱղաջանյանԱղաջանյան    ԱրևիկԱրևիկԱրևիկԱրևիկ    

    
 ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... ճանաչողական ունակություններ, մնայուն գիտելիք-

ներ, համակարգված շարադրանք, մատչելիություն, սկզբնաղբյուր, զննականու-
թյուն, ռեֆերատ, գիտական հետազոտություն 

Սովորողների ստեղծագործական ներուժի բացահայտման և զարգացման 
շատ ձևեր կան, սակայն անվիճելի է, որ ամենաարդյունավետ ձևերից մեկը ան-
հատական, ինքնուրույն աշխատանքն է, որովհետև ամենաարժեքավոր, խոր և 
մնայուն գիտելիքները սեփական ստեղծագործական որոնումների ընթացքում են 
ձեռք բերվում, և ոչ թե յուրացվում են ուղղակի վերարտադրման ճանապարհով: 
Ընդհանրապես ինքնուրույն աշխատանքը բնութագրվում է տարբեր տեսանկյուն-
ներով, որոնցից այս հոդվածում կառանձնացնենք կառուցողական ինքնուրույն 
աշխատանքի տեսակը: Կառուցողական ինքնուրույն աշխատանքը ստեղծագոր-
ծական մոտեցում է պահանջում և ցույց է տալիս ինչպես վերլուծել իրադարձու-
թյունները, երևույթները, փաստերը՝ զարգացնելով սովորողների ճանաչողական 
ունակությունները, տեսական նյութը գործնականում կիրառելու կարողություն-
ները, պայմաններ ստեղծելով աշակերտների մտահասական գործունեության 
զարգացման համար: Այս աշխատանքը կատարելու ժամանակ սովորողներին 
տրվում է որոշակի ազատություն, ինքնուրույնություն ինչպես բովանդակության, 
այնպես էլ աշխատանքի հնարների ընտրության մեջ: «Կառուցողական բնույթի 
ինքնուրույն աշխատանքը կարելի է վերածել ստեղծագործական-հետազոտական 
աշխատանքի, ինչը ավագ դասարանի աշակերտի ինքնուրույն գործունեության 
գագաթնակետն է և համարվում է սկզբունքորեն նոր և մնայուն գիտելիք ձեռք բե-
րելու միջոց» [1, 18]: 

Ինքնուրույն աշխատանք կատարելու իր առաջին փորձը ավագ դասարանի 
աշակերտը սովորաբար սկսում է թեմայի ընտրությունից, իսկ դրա առաջին քայլը 
հիմնական աղբյուրների առանձնացումն է և լրացուցիչ տեղեկությունների հավա-
քումը: Քանի որ մասնագիտական գիտելիքների վերաբերյալ աշակերտն ունի 
միայն ամենաընդհանուր պատկերացումներ, իսկ իրենից պահանջվելու է հիմնա-
կանում թեմայի նյութի համակարգված շարադրանք, ապա նպատակահարմար է 
ուսուցչի հետ միացյալ ուժերով կազմել թեմաների այնպիսի ցանկ, որոնք կարող 
են հետաքրքրել աշակերտներին իրենց արդիականությամբ, կարևորությամբ և 
պրոբլեմայնությամբ: 19-րդ դարավերջի նշանավոր հայ մանկավարժները գտնում 
են, որ «ուսուցման գործընթացում անհրաժեշտ է միակցել տեսականն ու գործնա-
կանը, հոգալ, որ աշակերտը չկորցնի ինքնուրույնությունը, գիտակցական ու ակ-
տիվ մասնակցություն ցուցաբերի, իսկ ծրագրային նյութն այնպես պետք է անցնել, 
որ երեխան տրամաբանորեն յուրացնի և ոչ թե անիմաստ կերպով սերտի: Ըմբռնել 
տալ բացատրածը և հասնել հիմնավոր յուրացման, դրա համար պետք է ղեկա-
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վարվել մատչելիության ու զննականության սկզբունքներով» [2,153]:  
 Ընտրված թեմայի վրա աշխատանքը սկսվում է՝ ինքնուրույն աշխատանքի 

նախնական պլան կազմելով: Դա կարելի է համարել ուսուցչի պարտականությու-
նը, քանի որ թեմային նոր ծանոթացող աշակերտների համեմատությամբ ուսուց-
չի գիտելիքները շատ ավելի հարուստ են և խորապես յուրացված: Նույնիսկ եթե 
աշակերտը բավականաչափ ծանոթ է իր թեմային, ասենք, կարդացել է այդ մասին 
կամ որոշակի առնչվել է դրան, ուսուցչի կողմից առաջադրված պլանը ոչ մի չա-
փով չի խոչընդոտի կատարվելիք աշխատանքները, քանի որ այդ պլանը նախնա-
կան է, և այն կարող է նկատելիորեն փոփոխվել համապատասխան գրականու-
թյունը մշակելու արդյունքում:  

Ինքնուրույն աշխատանքն իրագործելու հաջորդ քայլը սկզբնաղբյուրների 
նախնական ցանկի կազմումն է: Որքան օգտագործվող սկզբնաղբյուրների շրջա-
նակը մեծ ու բազմաբնույթ լինի, այնքան ավելի բազմազան կլինեն մոտեցումները, 
հետևապես ամբողջական կլինի ուսումնասիրվող թեմայի պատկերը: Սկզբնաղբ-
յուրները կարող են լինել տարբեր տեսակի`փաստաթուղթ, քաղաքական ելույթ, 
օրենք, լուսանկար, վիճակագրական տվյալ և այլն: Որպես կանոն՝ թեմայի վերա-
բերյալ այդ աղբյուրներն առաջադրում է ուսուցիչը՝ հիմնվելով թեմայի վերաբեր-
յալ իր ընդհանուր գիտելիքների պաշարի վրա: Թեև ուսուցչի կողմից առաջա-
դրված գրականությունը միայն աշխատանքի ամենասկզբնական քայլերին է վե-
րաբերում և էապես փոփոխվում է ձեռնարկված աշխատանքի ընթացքում, միան-
գամայն հասկանալի է, որ գրականության նախնական ցանկը պարբերաբար 
հարստանում է աշխատանքը կատարելու ամբողջ գործընթացում: Այդ ցանկի մեջ 
են ընդգրկվում ոչ միայն այն գրականությունը, որը մանրամասնորեն մշակվել է 
աշակերտի կողմից և նկատելի չափով նպաստել նրա աշխատանքին, այլ նաև այն 
աղբյուրները, որոնցում միայն մեկ-երկու օգտակար միտք է հաջողվել հայտնաբե-
րել: Ձեռքի տակ ունենալով գրականության ցանկը՝ աշակերտը ուշ թե շուտ, կախ-
ված նրա ջանասիրությունից և կազմակերպվածությունից, սկսում է աղբյուրների 
մշակումը և նյութերի հավաքումը, որոնց մեջ մտնում են սկզբնաղբյուրների 
տեքստերից օգտակար մեջբերումները, սկզբնաղբյուրների այսպես կոչված կոնս-
պեկտների կազմումը, հիմնական հասկացությունների ու երևույթների, իրադար-
ձությունների ու փաստերի մեկնաբանումը, անձերի դերակատարումը և այլն: 

 «Կազմելով տվյալ գրականության ցուցակը՝ աշակերտն ամբողջական 
պատկերացում կստանա այդ աղբյուրում ներկայացված, իր համար օգտակար 
տեղեկությունների վերաբերյալ և այդ հիմքի վրա շատ ավելի ճշգրիտ ու լրիվ 
կկատարի իր աշխատանքի համար պիտանի տեղեկությունների ընտրությու-
նը»[3, 170]: Հիմնական աղբյուրների ցանկի կազմումը այն սկզբունքային կարևո-
րությունն ունի, որ համախմբում ու դասակարգում է այն հարցադրումները, 
որոնք քննարկվում են գրականությունում. աշակերտը փաստորեն ճշգրտում է իր 
աշխատանքի նախնական պլանը կամ, ավելի ճիշտ, ստանում է իր կատարելիք 
աշխատանքի մանրամասն պլանը:  

Քանի որ ինքնուրույն աշխատանքում ավագ դասարանի աշակերտն առա-
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ջին քայլերն է կատարում դեպի գիտական հետազոտության բարդ աշխարհը, 
նպատակահարմար է սկզբնական շրջանում նրա առջև դնել համեստ ու հաղթա-
հարելի խնդիրներ: Նշված առումով ճիշտ կլինի ինքնուրույն աշխատանքը նպա-
տակաուղղել դեպի ուսումնասիրվող թեմայի վերաբերյալ մրցակցող կարծիքների 
ու հայեցակետերի բացահայտումը, դրանց դասակարգումը և քննադատական 
վերլուծությունը: Թեմայի վերաբերյալ կարծիքների ու հայեցակետերի հիմնական 
մասը սովորաբար այս կամ այն չափով մատնանշված են լինում կամ ներկայաց-
վում են որպես հայտնի և ոչ քննադատելի տեսակետներ: Օրինակ՝ 12-րդ դասա-
րանում աշակերտին կարելի հանձնարարել գրել ռեֆերատ աշխատանք «Սոցիա-
լիստական հասարակարգի հակասությունների սրումը» թեմայով: Նախապես 
ուսուցչի հետ միասին կազմելով պլան՝ աշակերտը անդրադարձ է կատարում 
հետևյալ մոտեցումներին: Խորհրդային ժամանակաշրջանում՝ 1970-1980-ական 
թվականներին, ԽՍՀՄ Կոմկուսը հայտարարում էր խոշորագույն ձեռքբերումների 
և համաշխարհային գործընթացներում խորհրդային հասարակության մեծագույն 
նվաճումների մասին: Սակայն նույն այդ ժամանակահատվածում երկիրը մտել էր 
սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամի մեջ, բազմաթիվ հիվանդագին երևույթներ էին 
տեղի ունենում հասարակական կյանքի բոլոր բնագավառներում, ինչը հետագա-
յում անվանվեց «լճացում», իսկ նրանք, ովքեր համարձակություն էին դրսևորում 
քննադատել ստեղծված իրավիճակը, հետապնդվում էին կամ հայտնվում ճամ-
բարներում: Որպեսզի ավագ դասարանի աշակերտը կարողանա գնահական տալ 
ժամանակաշրջանի բացասական երևույթներին, նա անպայման պիտի ներկա-
յացնի, բացատրի, վերլուծի «լճացում», «ուրբանիզացիա», «ներքին միգրացիա», 
«նյութական բարիքների հավասար բաշխում», «բնակչության կենսամակարդակ», 
«սպառողական ապրանքներ» և այլ հասկացությունների էությունը, որոնց հան-
գամանալից ներկայացումը պետք է դնել նախապես կազմած պլանի հիմքում: 
Օրինակ՝ «Ինչո՞ւ էր դանդաղում տնտեսական աճը», «Որ՞ոնք էին սոցիալական 
բնագավառում տեղի ունեցած լճացման երևույթների պատճառներն ու հետևանք-
ները», «Ի՞նչ միջոցառումներ իրականացվեցին գյուղատնտեսության հիմնա-
խնդիրները լուծելու համար» և այլն: Նման հարցադրումները դնելով ինքնուրույն 
աշխատանքի նախապես կազմած պլանի հիմքում՝ ավագ դասարանի աշակերտը 
հաջորդաբար և տրամաբանված բացատրություններ է ներկայացնում՝ օգտագոր-
ծելով ինչպես տվյալ շրջանի հայտնի հասարակական քաղաքական գործիչների 
երկերն ու վկայությունները, այնպես էլ հետխորհրդային ժամանակաշրջանում 
կատարված վերլուծությունները: Հավաքված գրականության շարքում ներկայաց-
ված տեղեկատվության ընկալմանն առավելագույնս օգնում է տվյալ թեմայի վեր-
լուծությունը, երբ աշակերտը առանձնացնում է տվյալ թեմայի կառուցվածքային և 
տրամաբանական միավորները, բացահայտում է դրանց միջև եղած կապերը, 
ապա դրանք արձանագրում է կա՛մ պլանում, կա՛մ աղյուսակում: Այս մեթոդով 
աշխատելու կարողությունը օգնում է ավագ դպրոցի սովորողին ստացած ամբողջ 
տեղեկատվությունը համակարգել, իսկ դա էլ նպաստում է նյութի ավելի խորը ըն-
կալմանը: Այսինքն՝ հնարավոր չէ հասնել հանձնարարված թեմայի խոր ընկալ-
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մանն առանց տեղեկատվության մշակման հնարների հատուկ նպատակա-
ուղղված կարողությունների ձևավորման, այն է՝ կարդացած նյութի նկատմամբ 
վերաբերմունք ցույց տալու, ստացած տեղեկատվությանը, իրադարձություններին 
գնահատական տալու, պատմական հերոսների արարքները արժևորելու և այլն:  

 Այս մոտեցումով աշակերտը պարզում է իր համար, թե այդ հանձնարար-
ված թեմայի շուրջ ինչ տեսակետներ կան, որոնք են դրանց ուժեղ և թույլ կողմերը, 
ինչպիսի շտկումներ է հնարավոր կատարել: Ինքնուրույն աշխատանքի բոլոր մա-
սերի վերաբերյալ անհրաժեշտ նյութերի հավաքումից հետո կատարվում է նյու-
թերի դասակարգում՝ ըստ նախապես կազմած պլանի: Վերընթերցելով հավաքած 
նյութը՝ կարելի է նկատել բացթողումները, թերությունները, այն, թե  որ մասում 
ինչ կարելի է ավելացնել, ինչ պակասեցնել: Կարելի է նոր մաս ավելացնել, հրա-
ժարվել որոշ ենթաթեմաներից և այլն: Հավաքված ամբողջական նյութը խնամքով 
շարադրվում է՝ ըստ համապատասխան գլուխների, իսկ վերջաբանում կամ եզ-
րակացության մեջ տրվում են ինքնուրույն տեսակետները, անձնական դիրքորո-
շումներն ու մոտեցումները: Աշխատանքի կարևոր փուլերից է թեմայի (զեկուցում, 
ռեֆերատ) պաշտպանությունը:  

Ավագ դասարանների աշակերտների ինքնուրույն աշխատանք կատարելու 
կարողությունները ներառում են որոշակի կառուցվածքային տարրեր. 

1. նոր փաստերի և երևույթների ընկալում ինքնուրույն ջանքերի և բացա-
հայտումների միջոցով, այլ ոչ թե դասագրքի նյութի արհեստական և պարտա-
դրված ներկայացում, 

2. յուրաքանչյուր սովորողի հետաքրքրություններին համապատասխան 
թեմայի ընտրություն, նպատակային աշխատանքի և արժանահավատ եզրակա-
ցություն անելու կարողություն, 

3. սովորողի կողմից հետազոտական աշխատանքի կարգավորում, հիմնա-
խնդիրների ձևակերպում, նախատեսվող արդյունքի կանխատեսում, ստուգում և 
հիմնավորում: 

Նպատակահարմար է, որ ընտրված թեման մինչև վերջ ուսումնասիրված 
չլինի աշակերտի կողմից, որ դրա կատարումը ոգևորի նրան, քանի որ այս աշխա-
տանքի մեջ աշակերտը կարող է տեսնել իր սեփական միտքը, իր անձնական մո-
տեցումը: «Ցանկալի չէ աշակերտներին հանձնարարել այնպիսի թեմաներ, որոնք 
կարելի է հեշտությամբ դուրս բերել համացանցից, արտագրել որևէ գրականու-
թյունից կամ արդեն ավարտված տեսքով վերցնել որևէ մեկից, շատ դեպքերում էլ 
աշխատանքը մնում է անավարտ» [4,12 ]:  

«Որպեսզի օգնենք աշակերտին անհրաժեշտ տեղեկատվական աղբյուրը 
գտնելու, մանավանդ եթե թեման այնքան էլ ծանոթ չէ, դրա ուսումնասիրությունը 
կարելի է սկսել այն գրքի կամ հոդվածի ընթերցումից, որը պարունակում է 
ընտրված թեմային վերաբերող ու դրա մասին գիտությանը հայտնի և առավել 
շրջանառված կամ տարածված տեսությունը: Դրանից հետո պետք է անցնել 
գլխավոր սկզբնաղբյուրին, իսկ հետո վերադառնալ ընտրված գրականության 
ուսումնասիրմանը» [ 5,121]: 



– 239 – 

 Ինքնուրույն աշխատանքը ավագ դասարանների աշակերտներին անհրա-
ժեշտ է աշխարհընկալման մեթոդների ընտրության, հասարակական հարաբե-
րությունների բացահայտման, հասարակական և բնական գործընթացների, 
երևույթների վերաբերյալ գիտելիքների ձեռքբերման, ճանաչողության գործընթա-
ցի ուղղորդման, պատմականության սկզբունքի կիրառման, ուսումնասիրվող 
երևույթի, իրադարձության, անձի գործունեության, փաստի հավաստիության և 
այլնի մասին ամբողջական և բազմակողմանի պատճառահետևանքային կապերի 
բացահայտման կարողությունների զարգացման համար: 

Այսպիսով, ինքնուրույն աշխատանքի բոլոր փուլերում պետք է նկատի ունե-
նալ, որ ակնկալած արդյունքներից գլխավորը ավագ դասարաններում սովորող-
ների ստեղծագործական կարողությունների զարգացումն է, սովորողի կողմից 
նոր գիտելիքների և հմտությունների ձեռքբերումը։ Սովորողները, ըստ առաջա-
դրանքների բովանդակության, ձեռք են բերում կոնկրետ կարողություններ: Օրի-
նակ՝ եթե ինքնուրույն աշխատանքը նվիրված է պատմական գործիչներին կամ 
նշանավոր մարդկանց, ապա աշակերտը այդ աշխատանքի կատարման արդյուն-
քում կիմանա ազդեցիկ մարդկանց արժանիքների, համոզմունքների դերակատա-
րությունը պատմության ընթացքի վրա կամ պատկերացում կկազմի այն մասին, 
որ պատմության ընթացքում նկարագրված փաստերը կարող են կրել պատմագրի 
տեսակետների կամ հայացքների ազդեցությունը, կձևավորի վերլուծական մտա-
ծողություն, որը հնարավորություն կտա նոր գաղափարներ և կարծիքներ հայտ-
նելու պատմական իրադարձությունների և երևույթների նկատմամբ, կզարգացնի 
տրամաբանական և հավանական լուծում գտնելու կարողություններ: 

 
 
 

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
1. Թորոսյան Կ., Չիբուխչյան Կ., Խաչատրյան Հ., 50 հարց ու պատասխան, 

Երևան, 2013թ., մաս 2, 136 էջ:  
2. Հարությունյան Շ. Ռ., Ինչպես աշխատել գրքի վրա (օգնություն հեռակայող 

ուսանողությանը), Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավար-
ժական ինստիտուտ, Երևան, 1976թ., 126 էջ: 

3. Սիմոնյան Ց., Ակնարկներ հայ դպրոցի և մանկավարժական մտքի պատմու-
թյունից, Երևան, 1971թ., 463 էջ: 

4. Ուսուցման բովանդակություն և դասավանդման ակտիվ մեթոդներ: 
Ձեռնարկ ուսուցիչների համար: Երևան, 2010թ., 282 էջ: 

5. Журавлева Н.И., От конспекта к диссертации. Учебное пособие по развитию 
навыков письменной речи, Москва, Флинта; Наука, 2002թ., 288 с. 

 
        



– 240 – 

    
    

Особенности самостоятельной работы Особенности самостоятельной работы Особенности самостоятельной работы Особенности самостоятельной работы     
при преподавании общественных наук в старших классахпри преподавании общественных наук в старших классахпри преподавании общественных наук в старших классахпри преподавании общественных наук в старших классах    

Агаджанян АревикАгаджанян АревикАгаджанян АревикАгаджанян Аревик    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: самостоятельная работа, познавательные навыки, стабиль-
ные знания, систематизированное изложение, доступность, источник, наблюдение, 
реферат, научное исследование 

В статье представляются основные цели самостоятельных работ при преподо-
вании общественных наук в старших классах. Представляются особенности само-
стоятельной работы и подходы учителя. Выявляется важность познавательных 
задач самостоятельных работ с точки зрения саморазвития и образования личност-
ных качеств старшеклассников.  
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The paper presents the basic goals of doing individual work in the process of 
teaching social science at high school. 

The article focuses on the peculiarities of individual work and the teacher’s 
approaches to it. The importance of the cognitive issues of independent work is 
discussed from the perspective of self-development and development of high-school 
students’ personal qualities. 

  
 

 
 

 
 

        


