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Ներածություն 

1 Նախապատրաստական աշխատանք 

1.1 Կուրսային, ավարտական և մագիստրոսական աշխատանքներին 

ներկայացվող պահանջները  

Բակալավրիատի յուրաքանչյուր ուսանող ուսուցման առաջին տարիներում 

պարտավոր է գրել կուրսային աշխատանքներ: Հանրապետության 

համալսարաններում ընդլայնվում է այն գովելի պրակտիկան, որ բակալավրիատի 

ամեն մի շրջանավարտ պետք է ներկայացնի և պաշտպանի ավարտական 

(դիպլոմային) աշխատանք: Մագիստրատուրայի յուրաքանչյուր շրջանավարտ 

պարտավոր է պաշտպանել իր մագիստրոսական թեզը: Բացի այս երեք 

«պաշտոնական» տեսակներից, բակալավրիատի առաջին տարիներում ուսանողների 

նկատելի մասը գրում է նաև ռեֆերատներ տարբեր առարկաներից՝ ղեկավարվելով 

հիմնականում «սրտի մղումով», առաջադրված թեմայի հանդեպ իրենց անհատական 

հետաքրքրությամբ:  

Համլսարանական ուսանողի ինքնուրույն հետազոտությունը՝ ի դեմս 

կուրսային աշխատանքի, նրա առաջին քայլն է դեպի ինքնուրույն գիտական 

հետազոտությունը: Կուրսային աշխատանքի համեմատ բակալավրիատի 

ավարտական աշխատանքը զգալիորեն ավելի էական բնույթ է կրում: Ավարտական 

աշխատանքը պատրաստելու խնդրի առանձին կողմերին՝ և այդ գործընթացին 

ամբողջությամբ, լուրջ ուշադրություն են հատկացնում ինչպես ավարտական 

աշխատանքի գիտական ղեկավարը և այդ աշխատանքը գրախոսող դասախոսը, 

այնպես էլ մասնագիտական ամբիոնի ղեկավարությունը: Իսկ մագիստրոսական 

աշխատանքի ստատուսը ընդհանրապես առանձնահատուկ է, քանի որ հենց 

մագիստրոսական աշխատանքում է իրեն բացահայտորեն դրսևորում մագիստրոսի 

ընդհանուր գիտական կուլտուրան, աշխատասիրությունը, բանիմացությունը, 
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ժամանակակից գիտության նվաճումներին քաջատեղյակությունը,  ինքնուրույն 

հետազոտության արդյունքները: Մագիստրոսական աշխատանքը հնարավորություն 

է ընձեռում դատել հեղինակի պոտենցիալ հնարավորությունների մասըն, կռահել, թե 

ի՞նչ սպասելիքներ կարելի է ունենալ ամենամոտ ապագայում նրա հետազոտական 

աշխատանքի առումով: Մագիտրոսական աշխատանքին հատկացվող կարևորության 

մասին է վկայում մասնավորապես այն հանգամանքը, որ ըստ կանոնակարգի 

մագիստրոսական աշխատանքների պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ է 

նշանակվում «դրսում» աշխատող որևէ ճանաչված մասնգետ: 

Կուրսային, ավարտական և մագիստրոսական աշխատանքների 

նախապտրաստման և ավարտի գործընթացը կազմված է երկու հիմնական փուլերից, 

որոնք են թեմայի հետազոտությունը և արդյունքների ներկայացումը: Իր հերթին, 

ինչպես մենք վերը մանրամասնորեն քննարկեցինք, հանձնարարված թեմայի 

հետազոտությունը իրականացվում է նույնպես երկու հիմնական փուլերով՝ թեմայի 

վերլուծությամբ և բացահայտված ենթախնդիրների լուծման գաղափարների 

(հիպոթեզների) առաջադրմամբ: Քանի որ ուսանողական ինքնուրույն աշխատանքում 

ուսանողն իր առաջին քայլերն է կատարում դեպի գիտական հետազոտություն, ապա 

դրանց բովանդակությունը հիմնականում կազմում է համապատասխան գիտական 

հրատարակումներում առկա նյութերի հավաքումը, դրանց դասակարգումը, թեմայի 

վերաբերյալ տեսակետների բացահայտումը, համապատասխան փաստարկների 

քննադատական վերլուծությունը և ճշգրտումը: 

Եթե հաշվի առնենք, որ ուսանողական ռեֆերատի նպատակն այն է, որ 

դասակարգված և փաստարկված եղանակով ներկայացնել ռեֆերատի թեմայի 

վերաբերյալ հիմնային տեսակետները, ապա պարզ կդառնա, որ ռեֆերատն իր 

բնույթով նույնական է և կուրսային աշխատանքի, և ավարտական աշխատանքի, և 

մագիստրոսական թեզի տեսական ակնարկային մասին: Այսինքն, ռեֆերատ գրելը 

բակալավրի մոտ օգտակար ու անհրաժեշտ հմտություն է ձևավորում կուրսային 
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աշխատանք գրելու առումով, իհարկե, շատ ավելի սահմանափակ ծավալի 

աղբյուրների նյութի հիման վրա:  

Իհարկե, բոլորս էլ գիտենք, որ արդեն բակալավրիատի առաջին կուրսից 

սկսած ուսանողները նյութերը սովորաբար «քաշում են» Համացանցից: Այդ 

բացասական երևույթը դժվար չէ վերածել դրականի, եթե ուսանողից պահանջենք ոչ 

թե տվյալ ծավալի տեքստ ներկայացնել ռեֆերատի թեմայի մասին, այլ նրան 

հանձնարարենք ներկայացնել թեմայի վերաբերյալ հիմնական տեսակետները, 

շարադրել յուրաքանչյուր տեսակետի փաստարկները, մատնանշել 

գրականությունում հայտնի առարկությունները քննարկվող հայեցակետերի դեմ: 

Նշված պահանջների դեպքում Համացանցից նյութ «քաշելը» կլինի միանգամայն 

դրական գործ, բայց ոչ բավարար աշխատանք, քանի որ հավաքված նյութը պետք է 

նաև դասակարգել և վերլուծել:  

Ելնելով ռեֆերատի բնույթի նշված ըմբռնումից, մենք կարող ենք ուսանողի 

ինքնուրույն աշխատանքի բոլոր մնացած ձևերի կառուցվածքը և հետազոտության 

քայլերը բացորոշել որպես ռեֆերատի կառուցվածքի և հետազոտական աշխատանքի 

բարդացման և ուժեղացման աստիճաններ: Այսպիսով, ուսանողական ռեֆերատի 

կառուցվածքում պետք է առկա լինի Ներածությունը, թեմայի հիմնական մասերը 

լուսաբանող երկու-երեք Գլուխները և շատ համառոտ Եզրակացությունը: Ռեֆերատի 

բովանդակությունը արտացոլում է դրա աղբյուրներում պարունակված նյութերըը, 

իսկ հետազոտական կողմը ներառում է այդ աղբյուրներում շարադրված թեմայի 

վերաբերյալ հիմնական տեսակետների բացահայտումը, դրանց փաստարկների և 

դրական կողմերի շարադրանքը, աղբյուրներում դրանց հանդեպ քննադատական 

դիտողությունների ներկայացումը:  

Ի լրումն վերոնշված պահանջներին, կուրսային աշխատանքը գործնականում 

ներգրավում է 4-6 աղբյուրներ, գլուխները բաժանվում են երկու-երեք ենթագլուխների, 

եզրակացությունը լինում է ավելի հանգամանալից: Կուրսային աշխատանքի 

հետազոտական կողմը պետք է ապահովի թեմային վերաբերող հիմնական 



Հեղինակ՝ փ.գ.դ, պրոֆեսոր Ռոբերտ Ջիջյան 

 

տեսակետների ու դրանց փաստարկների բավարար ծավալով շարադրանքը: 

Ցանկալի է, որ այն կենտրոնանա մրցակից տեսակետների փոխադարձ 

դիտողությունների ու քննադատությունների իմաստավորման վրա:    

Ավարտական աշխատանքի հիմնական աղբյուրների քանակը ցանկալի է 10-ից 

15-ի շրջանակներում , որպեսզի ապահովի յուրաքանչյուր գլխի քննարկումը երեք-

չորս աղբյուրների նյութերի ու գաղափարների հիման վրա: Ավարտական 

աշխատանքի հետազոտական կողմը պետք է կենտրոնանա մրցակից տեսակետների 

տրամաբանական, փաստարկային և բովանդակային թերությունների բացահայտման 

վրա: 

Մագիստրոսական թեզում օգտագործված գրականության ցանկը պետք է 

ներգրավի իր թեմային վերաբերող հիմնական աղբյուները՝ սովորաբար 20-ից 30-ի 

շրջանակներում: Մագիստրոսական թեզի հետազոտական կողմը պետք է 

կենտրոնանա մրցակից տեսակետների թերությունների բացահայտման վրա, ինչպես 

նաև այդ թերություններն ուղղելու և ճշգրտելու փորձերի վրա՝ ընդհուպ մինչև 

սեփական ամբողջական տեսակետի մշակումը: Մագիստրոսական թեզի գերխնդիրը 

կարելի է համարել գիտական հոդվածի ներկայացումը՝ թեզում ստացված 

արդյունքների հիման վրա: 

Ինչպես տեսնում ենք, ուսանողական ինքնուրույն աշխատանքներին 

ներկայայացվող պահանջները աճում են ինչնպես դրանց հիմքը կազմող աղբյուրների 

քանակի առումով, այնպես էլ ուսանողի կատարած աշխատանքի ինքնուրույնության 

աստիճանի տեսակետից: Վերջինիս հիմնական բովանդակությունը կազմում են 

աշխատանքի թեմայի շուրջ ձևակերպված տարբեր հայեցակետերի քննադատական 

վերլուծությունը ուսանողի կողմից: Դա նշանակում է, որ ուսանողական ինքնուրույն 

աշխատանքի թեման ընտրելիս, առաջին հերթին, պետք է հաշվի առնել նրա 

պրոբլեմային բնույթը և հարցադրման կարևորությունը: Դրա մասին մենք ավելի 

մանրամասնորեն կխոսենք ստորև: 
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1.2 Նյութերի հավաքման տեխնոլոգիա 

Ուսանողական ինքնուրույն աշխատանքները ունեն մի 

առանձնահատկություն, որի կարևորությունը դժվար է գերագնահատել: Ես նկատի 

ունեմ այն հանգամանքը, որ յուրաքանչյուր ուսանողական ինքնուրույն աշխատանք 

կատարվում է փորձված դասախոսի ղեկավարությամբ: Ցանկացած աշխատանքի 

հաջողության առյուծի բաժինը պայմանավորված է կատարողի անհատական 

փորձով հենց տվյալ աշխատանքի ոլորտում: Եվ քանի որ թե' ռեֆերատը, թե' 

կուրսայինը, թե' ավարտական ու մագիստրոսական աշխատանքները ուսանողը 

կատարում է առաջին անգամ իր կյանքում, ապա նրա անհատական փորձն այդ 

ասպարեզում նվազագույն աստիճանի է, որի պատճառով գործնականորեն 

անհավանական է, որ նա միայն սեփական ուժերով կկարողանա հաջողությամբ այն  

իրագործել: Ասվածից պարզ է, որ այս վիճակում ուսանողին կարող է փրկել միայն 

նրա ինքնուրույն աշխատանքի գիտական ղեկավարը: Ընդ որում, այստեղ կարևոր է 

ոչ այնքան դասախոսի փորձը հետազոտական աշխատանքի ոլորտում, որքան նրա 

հատուկ փորձը ուսանողական աշխատանքներ ղեկավարելու ասպարեզում: Ավելորդ 

է նշել, թե որքան կարևոր է գիտական ղեկավարի ուշադրությունը և 

ջանասիրությունը իր «սանիկների» ինքնուրույն աշխատանքը կազմակերպելու 

գործում: 

Ուսանողն ինքնուրույն աշխատանք կատարելու իր առաջին փորձը 

սովորաբար սկսում է ռեֆերատ գրելով, իսկ դրա առաջին քայլը ռեֆերատի թեմայի 

ընտրությունն է: Քանի որ մասնագիտական գիտելիքների վերաբերյալ առաջին 

կուրսի ուսանողն ունի միայն ամենաընդհանուր պատկերացումներ, իսկ իրենից 

պահանջվելու է հիմնականում թեմայի նյութի համակարգված շարադրանք, ապա 

նպատակահարմար է համապատասխան ամբիոնի միացյալ ռւժերով կազմել 

ռեֆերատների թեմաների այնպիսի ցանկ, որը կարող է «ձգել» նորեկներին իրենց 

արդիականությամբ, կարևորությամբ և պրոբլեմայնությամբ: Ուսանողներին տվյալ 

թեմայով հետաքրքրելու նպատակով միանգամայն ճիշտ կլինի, եթե մենք ռեֆերատի 
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թեմայի կողքին նշենք նաև մեկ-երկու աղբյուր, որոնց վերնագրերն իսկ կարող են 

հրապուրիչ հնչել առաջին կուրսեցու համար: Ցավոք, նման բնույթի 

հրատարակումները հայերեն լեզվով չափազանց սակավաթիվ են, իսկ 

հանրամատչելի բնույթի ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով հրատարակված գրքերը 

մեր համալսարանների գրադարաններում հնարավոր է գտնել միայն բացառության 

կարգով: Նշված իրավիճակում գործնական ելքը այն է, որ հանձնարարվող 

գրականությունը լինի մատչելի գոնե Համացանցում:    

Ի տարբերություն ռեֆերատների թեմաներից, կուրսաին աշխատանքների, և 

հատկապես ավարտական ու մագիստրոսական աշխտանքների թեմաները պետք է ի 

սկզբանե լինեն պրոբլեմային, պարունակեն մրցակցող հայեցակետեր: Գիտական 

ղեկավարի դերն այստեղ չափազանց կարևոր է և բարդ, քանի որ կուրսայինների 

դեպքում ղեկավարը պետք է հաշվի առնի երկրորդ և երրորդ կուրսի բակալավրիատի 

ուսանողների համապատասխան տեսական նախապատրաստվածությունը: Մյուս 

կողմից, ավարտական ու, հատկապես, մագիստրոսական թեզի ընտրության դեպքում 

ցանկալի է, որ թեման լինի հեռանկարային՝ հետագայում այն ատենախոսության 

թեմա դարձնելու իմաստով, կամ առնվազն, համապատասխան գիտական հոդված 

գրելու առումով:   

       Ընտրված թեմայի վրա աշխատանքը սկսվում է հետազոտության 

նախնական պլանը կազմելով: Դա կարելի է համարել գիտական ղեկավարի 

պարտավորությունը, քանի որ թեմայի հետ նոր ծանոթացող ուսանողների 

համեմատությամբ դասախոսի գիտելիքներն շատ ավելի հարուստ են և խորապես 

յուրացված: Նույնիսկ եթե մագիստրոսական թեզ գրող ուսանողը բավականաչափ 

ծանոթ է իր թեմային, ասենք նրա ավարտական աշխատանքը որոշակի առնչություն է 

ունեցել դրա հետ, դասախոսի կողմից առջադրված պլանը ոչ մի չափով չի խոչնդոտի 

կատարվելիք հետազոտությանը, քանի որ այդ պլանը նախնական է և այն կարող է 

նկատելիորեն փոփոխվի համապատասխան գրականությունը մշակելու արդյունքով:   
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Ինքնուրույն աշխտանքն իրագործելու երրորդ քայլը  գրականության 

նախնական ցանկի կազմումն է: Որպես կանոն, թեմայի վերաբերյալ այդ աղբյուրներն 

առաջադրում է ուսանողի ինքնուրույն աշխատանքի ղեկավարը, հիմնվելով թեմայի 

վերաբերյալ իր ընդհանուր գիտելիքների պաշարի վրա: Թեև ղեկավարի կողմից 

առաջադրված գրականությունը միայն աշխատանքի ամենասակզբնական քայլերին է 

վերաբերում և այն էապես հարստանալու է ձեռնարկված աշխատանքի ընթացքում, 

հատկապես ավարտական ու մագիստրոսական աշխատանք նախապատրաստելիս, 

այդուհանդերձ, աշխատանքի ղեկավարին ես խորհուրդ կտայի ծանոթանալ այդ 

թեմայի շուրջ անգլերեն Wikipedia-յի հոդվածին, քանի որ այն իր գրականության 

ցանկում ներգրավում է հարցի շուրջ բոլոր նորագույն հրատարակումները:  

Միանգամայն հասկանալի է, որ գրականության նախնական ցանկն անընդմեջ 

հարստանում է ուսանողական աշխատանքը կատարելու ամբողջ գործընթացում: Այդ 

ցանկի մեջ են ներգրավում ոչ միայն այն գրականությունը, որը մանրամասնորեն 

մշակվել է ուսանողի կողմից և նկատելի չափով նպաստել նրա աշխատանքին, այլ 

նաև այն աղբյուրները, որոնցում միայն մեկ-երկու օգտակար միտք է հաջողվել 

հայտնաբերել: Կարող է տարօրինակ հնչի, սակայն փաստ է, որ ուսանողի 

ինքնադրսևորմանը նկատելիորեն նպաստում են այն աշխատությունները, որոնցում 

տեղ են գտել ոչ ճշգրիտ ձևակերպումներ կամ թերըմբռնումներ: Հենց դրանց 

քննադական վերլուծության ու ճշգրտման շնորհիվ է ուժեղանում ուսանողի 

վերլուծական միտքը, որն ի պատիվ հայտնի միջնադարյան փիլիսոփա Վիլյամ 

Օկամի անվանել են «Օկամի ածելի»՝ մի անողոք զենք, որ կտրում և դեն է նետում այն 

բոլորը, ինչ աղճատում և մթագնում է հետազոտվող առարկայի ադեկվատ ըմբռնումը: 

Ի դեպ, որոշ գիտնականներ լայն ճանաչման են արժանացել հենց նրանով, որ իրենց 

գիրքը դարձել է աշխույժ քննարկումների առարկա՝ այդ աշխտությունում 

արտահայտված հայեցակետերի թերի կողմերի հերքումների հաշվին:   
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Այդ առումով պետք է համակարգված աշխատանք տարվի, որպեսզի ուսանողը 

հստակորեն հասկանա հայազգի հեղինակների գործերի հիշատակման ու 

օգտագործման կարևորությունը: Իրոք, «եթե ոչ մենք, ապա ո՞վ»: 

Ձեռքի տակ ունենալով գրականության ցանկը, ուսանողը ուշ թե շուտ՝ 

կախված նրա ջանասիրությունից և կազմակերպվածությունից, սկսում է աղբյուրների 

մշակումը և նյութերի հավաքումը, որոնց տակ հասկացվում է աղբյուրների 

տեքստերից օգտակար մեջբերումների հավաքումը՝ աղբյուրների այսպես կոչված 

«կոնսպեկտների» կազմումը, հետագա շարադրանքում օգտագործելու նպատակով: 

Ես կարծում եմ, որ համալսարանական կրթության երկարատև պատմությամբ 

«սրբագործված» այս ավանդույթը կարիք ունի էական բարելավման: Բանն այն է, որ 

թեմայի վերաբերյալ ունենալով նվազագույն, լոկ նախնական պատկերացում, 

ուսանողը չի կարող բավարար  աստիճանով լրիվ ու ճշգրիտ ընտրություն կատարել 

նրա կողմից մշակվող գրականության տեքստերում: Իրավիճակն արմատապես 

կբարելավվի, եթե մշակվող աղբյուրի «մեջբերումների կոնսպեկտից» առաջ ուսանողը 

կազմի այդ աղբյուրում քննարկվող այն հարցադրումների ցուցակը, որոնք 

անմիջապես վերաբերում են իր ինքնուրույն աշխատանքի թեմային: Կազմելով տվյալ 

աղբյուրի հարցադրումների ցուցակը, ուսանողն ամբողջական պատկերացում 

կստանա այդ աղբյուրում ներկայացված իրեն համար օգտակար տեղեկությունների 

վերաբերյալ և այդ հիմքով շատ ավելի ճշգրիտ ու լրիվ կկատարի իր աշխատանքի 

համար պիտանի տեղեկությունների ընտրությունը:  

  Մի կարևոր ճշգրտում ևս: Նախնական (հիմնական) աղբյուրների 

հարցացանկի կազմումը այն սկզբունքային կարևորությունը ունի, որ ի մի բերելով և 

համախմբելով ու դասակարգելով այն հարցադրումները, որոնք քննարկվում են 

գրականությունում, ուսանողը փաստորեն ճշգրտում է իր աշխատանքի նախնական 

պլանը կամ, ավելի ճիշտ, ստանում է իր կատարելիք աշխատանքի 

մանրամասնացված հիմնական պլանը : Իհարկե, մշակված աղբյուրների 

հարցադրումների հիման վրա կազմված պլանը այնքանով է հիմնային, որքանով 
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հիմնային և ընդգրկուն է եղել ղեկավարող դասախոսի օգնությամբ կազմված 

գրականության նախնական ցանկը: Քանի որ այդ ճշգրտված ու լրացված պլանը 

կազմվում է մշակված աղբյուրների հարցադրումների ցուցակները համախմբելով ու 

դասակարգելով, իսկ ուսանողը այդպիսի գործ կատարելու շատ սահմանափակ փորձ 

ունի և նյութին էլ դեռևս բավարար չափով չի տիրապետում, ապա ճշգրտված 

հիմնային պլանը նապատակահարմար է կազմել ուսանողի ղեկավարի անմիջական 

մասնակցությամբ:  

Այժմ մի քանի խոսք «երեք անգամ կարդալու» սկզբունքի մասին: Դա մի 

տարածված, և բավականին հիմնավոր, տեսակետ է, որի համաձայն նոր 

ուսումնական նյութը (գիրքը կամ ծավալուն հոդվածը) արդյունավետորեն 

յուրացնելու համար, այն պետք կարդալ երեք անգամ. 

1. Առաջին անգամ կարդալ «թերթելով», առանձին էջերը կարդալով 

«անկյունագծով»՝ կրկնվող բառերի իմաստից մակերեսային պատկերացում 

կազմելով համապատասխան բաժինների բովանդակության մասին, 

2. Երկրորդ անգամ կարդալ ուշադիր եղանակով, ընթացքում նշելով կարևոր 

թվացող մտքերը և հաջող ձևակերպումները, 

3. Երրորդ անգամ կարդալով վերջնական ընտրություն կատարել՝ մեջբերումների 

նպատակով:     

Փորձելով «տնտեսել» ժամանակը, ուսանողը սովորաբար իր աշխատանքի համար 

պիտանի նյութերը հավաքում է «մի անգամ կարդալով», ինչը սակայն բացասական է 

անդրադառնում հավաքած նյութերի որակի վրա, անխուսափելիորեն տեղ տալով 

նույն իմաստն ունեցող նյութերի կրկնությանը: Մյուս կողմից, հաշվի առնելով, որ 

ուսանողական ինքնուրույն աշխատանքի աղբյուրները գիտական բնույթի գրքեր ու 

հոդվածներ են, ես կառաջարկեի գիրքն առաջին անգամ «թերթելով» կարդալը 

փոխարինել գրքի բովանդակության էջի ուշադիր ընթերցումով՝ նպատակ դնելով 

առանձնացնել գրքի այն բաժինները, որոնք անմիջական առնչություն ունեն 
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ուսանողի թեմայի հետ: Հոդվածի դեպքում նույն նպատակով պետք է առաջին հերթին 

ուշադրությամբ կարդալ նրա ամփոփումը, ենթավերնագրերը և եզրակացությունը: 

Ուսանողական աշխատանքի հավաքած նյութերի հարստությունը (մեծ ծավալը) 

առաջ է բերում դրանց դասակարգման լուրջ և կարևոր խնդիրը: Եթե հավաքած 

նյութերը մնան չդասակարգված, ուսանողի մտային հայացքի առջև գաղափարների 

այնպիսի խառնաշփող կբացվի, որ այդ իրավիճակում ոչ մի օգտակար կամ 

նշանակալից եզրակացություն հնարավոր չի լինի հետևեեցնել: Ո՞րն է բազմապիսի ու 

բազմաբնույթ մեծածավալ նյութերի դասակարգման արդյունավետ եղանակը: 

Նյութերի դասակարգման հիմքը Ճշգրտված պլանի կետերն են, որոնք կազմվել են 

հիմնական աղբյուրների մշակման արդյունքում (տես' վերը 4 և 5 կետերը): Հիշեցնեմ, 

որ մեր առաջարկով յուրւքանչյուր աղբյուրի համար կազմվում է համապատասխան 

հարցադրումների ցանկը, որոնց համախմբման ու դասակարգման արդյունքով 

ձևավորվում է ուսանողական աշխատանքի հիմնական պլանը: Այժմ, ունենալով 

պլանի հստակ կետերը, եթե մենք մեր բոլոր հավաքած նյութերը տեղավորենք ըստ 

այդ կետերի՝ համապատասխան Ֆայլերի մեջ, ապա կստանանք բավականաչափ 

դասակարգված նյութեր: Ուսանողին կմնա պլանի ամեն մի կետի ներսում կատարել 

որոշակի լրացուցիչ դասակարգում՝ ըստ առկա նյութերի միջև իմաստային ու 

տրամաբանական կապերի:           

 

2. Հետազոտական փուլ 

2.1 Ուսանողի ինքնուրույն հետազոտության քայլերը 

Գոյություն ունեն հետազոտության բավականին ինքնուրույն երկու ոլորտներ՝ 

տեսական բնույթի հետազոտություն և փորձարարական բնույթի հետազոտություն: 

Առաջին ոլորտում ձևակերպված խնդիրը լուծվում է ընդհանուր գիտելիքների, 

օրենքների, սկզբունքների ու բանաձևերի հենքով: Երկրորդի հիմքը՝ հետազոտության 

արդյունքով բացահայտվող փաստերն են: Տեսական հետազոտության նպատակը 

հարցի ընդհանուր լուծումը առաջադրող դրույթի (հիպոթեզի) ձևակերպումը և 
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հիմնավորումն է: Փորձարարական հետազոտության առարկան ինչ որ կոնկրետ 

պրոբլեմային իրավիճակ է և որոնման արդյունքը վերաբերում է հենց այդ կոնկրետ 

դեպքին: Տեսական հետազոտությունը կատարվում է այս աշխատության առաջին 

մասում ներկայացված ընդհանուր մեթոդով, որի բովանդակությունը կազմում է 

լուծման գաղափարի (հիպոթեզի) առաջադրումը՝ ուսումնասիրվող խնդրի 

վերլուծության և լուծման գաղափարի համադրության միջոցով: Փորձարարական 

հետազոտությունում կենտրոնական տեղ են գրավում աշխատանքի կատարման 

կոնկրետ եղանակները՝ մեթոդիկաները: 

Քանի որ իր ինքնուրույն աշխատանքում ուսանողն առաջին քայլերն է կատարում 

դեպի գիտական հետազոտության բաղձալի, բայց բարդ աշխարհը, ապա 

նպատակահարմար է սկզբնական շրջանում նրա առջև դնել համեստ ու 

հաղթահարելի խնդիրներ: Նշված առումով ճիշտ կլինի ուսանողի ինքնուրույն 

աշխատանքը նպատակաուղղել դեպի ուսումնասիրվող թեմայի վերաբերյալ 

մրցակցող կարծիքների ու հայեցակետերի բացահայտումը, դրանց դասակարգումը և 

քննադատական վերլուծությունը: 

Թեմայի վերաբերյալ մրցակցող կարծիքների ու հայեցակետերի հիմնական մասը 

սովորաբար այս կամ այն չափով մատնանշված են լինում ուսանողի կողմից մշակվող 

աղբյուրներում, քանի որ նախորդ հետազոտությունների վերլուծական ուրվագիծը 

ներկայացնելն այսօր ընդհանուր պահանջ է գիտական հրատարակումների 

ոլորտում: Այդուհանդերձ, տվյալ թեման ուսումնասիրող ուսանողն ունի այն 

առավելությունը, որ նախորդ հետազոտողների մոտ միշտ չէ, որ տվյալ թեման 

ուշադրության կենտրոնում է եղել, հետազոտողի գլխավոր նպատակը կարող է այլ 

թեմա հանդիսանա, իսկ տվյալ թեմային նա կարող է անդրադարձաց լինի իր հատուկ 

նկատառումով կամ տեսանկյունով: Եվ քանի որ ուսանողի համար տվյալ թեման 

կենտրոնական է և նա ձգտում է այն արտացոլել ամբողջությամբ ու հաշվի առնել 

բոլոր հիմնական հայեցակետերը, ապա որոշակի հավանականությունով նրա կողմից 

առանձնացված մրցակցող հայեցակետերի խումբը կարող է ավելի լրիվ լինի:  
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  Հայեցակետերի առանձնացումը ինքնանպատակ չէ. հիմնական խնդիրը դրանց 

գնահատականն է՝ աչալուրջ և օբյեկտիվ քննադատական վերլուծության հենքով: 

Այստեղ ուսանողը նախ պետք է նյութն այնքան յուրացնի, որ կարողանա 

յուրաքանչյուր քննարակվող հայեցակետում առանձնացնի նրա հիմնադրույթները և 

կարևոր եզրակացությունները, դրանց մեջ առանձնացնի բավարար 

հիմնավորվածները և դրանք ներկայացնի որպես քննարկվող հայեցակետի դրական 

կողմ: 

Հայեցակետերի վերլուծության մյուս կարևոր կողմը հակառակն է՝ այն իմաստով, 

որ այստեղ խնդիրը կայանում է քննարկվող հայեցակետերի անհամոզիչ դրույթների 

բացահայտման մեջ: Իհարկե, ուսանողը նախ պետք է օգտագործի  մրցակից 

տեսակետների փոխադարձ քննադատական դիտողությունները: Ծանոթանալով այդ 

դիտողություններին, ուսանողը կարող է վերանայել դրանք և փորձել ճշգրտել 

առանձին դիտողությունները՝ օգտագործելով իր անկողմնակալ օբյեկտիվ 

դիրքորոշման առավելությունը:  

Ուսանողի «իսկականից ինքնուրույն» հետազոտությունը սկսվում է նրա 

ավարտական աշխատանքի կամ մագիստրոսական թեզի այն պահից, երբ նա 

վերոնշված քայլերով խորանալով իր թեմայի վերաբերյալ հայեցակետերի 

բովանդակության մեջ այնքան է տիրապետում այդ նյութերին, որ արդեն 

կարողանում է ինքնուրույնաբար նկատել դրանց թերությունները: Վերջին խնդրի 

իրագործման «տեխնոլոգիան» հետևյալն է. Պետք է նախ և առաջ ստուգել, թե քննվող 

տեսակետի հեղինակը որքանո՞վ է ստույգ ձևակերպել իր հիմնական 

հասկացությունների սահմանումները, որքանո՞վ են անթերի նրա կողմից 

ուսումնասիրվող օբյեկտների բաժանումները, որքանո՞վ են հավաստի նրա կողմից 

օգտագործված փաստարկները, և վերջապես, արդյո՞ք չկան փաստական տվյալներ, 

որոնք հակասում են տվյալ հայեցակետի հեղինակի ըդհանրացումներին, 

վարկածներին և/կամ եզրակացություններին:  
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Միանգամայն հասկանալի է, որ քննարկվող հայեցակետերի սխալների ու թերի 

կողմերի բացահայտումն ինքնանպատակ չէ: Այդ քննական ու քննադատական 

աշխատանքը, անշուշտ, զարգացնում և ուժեղացնում է ուսանողի վերլուծական 

միտքը: Սակայն ուսանողի հետազոտական աշխատանքի առաջին հաղթանակի 

շեփորը հնչում է այն պահին, երբ նրան հաջողվում ճշգրտել կամ ուղղել 

բացահայտված թերություններից որևէ մեկը: Կարելի է պնդել, որ ուսանողի կողմից 

կատարվող յուրաքանչյուր ճշգրտում և օբյեկտիվորեն, և սուբյեկտիվորեն որոշակի 

ներդրում է իր թեմայի հետազոտության ոլորտում: Փաստորեն, առաջադրված 

սահմանումների ու հայեցակետերի ճշգրտման գործընթացում է ձևավորվում և 

զարգանում ուսանողի ինքնուրույն հետազոտություն կատարելու կարողությունը: 

Վերջապես, ինքնուրույն մտածողության ամենավառ դրսևորման մասին: Մեր 

քննարկումներում հենց սկզբից ընդգծվեց, որ ուսանողական ինքնուրույն 

աշխատանքի թեման պետք է լինի պրոբլեմային, առնվազն պետք է պարունակի 

ենթահարցեր, որոնց շուրջ գիտնականների մոտ կան տարակարծություններ, 

իարարամերժ հայացքներ: Մինչ այժմ մենք քննարկում էինք, թե ինչպե՞ս 

բացահայտել այդ մրցակից տեսակետները և դրանց շրջանակներում ինչպե՞ս 

կատարել մասնավոր բնույթի ճշգրտումներ: Այդ բոլորի հենքով ուսանողը կարող է 

արդեն իր ուժերը փորձել հետազոտության «ամենագլխավոր» ոլորտում, այն է՝ 

առաջադրել որևէ պրոբլեմային հարցի սեփական պատասխանը: 

Այդպիսի խնդիր լուծելը ջանասեր ուսանողի համար արդեն մի ինչ որ արտակարգ 

պահանջ չէ: Նախորդած աշխատանքով նա արդեն պարզել է իր համար, թէ այդ 

պրոբլեմային հարցի շուրջ ի՞նչ տեսակետներ կան, որո՞նք են դրանց ուժեղ և թույլ 

կողմերը, ինչպիսի՞ շտկումներ է հնարավոր կատարել: Այժմ մնում է հաշվի առնելով 

կատարված վերլուծական աշխատանքի արդյունքներն՝ առաջադրել քննարկվող 

հարցի լուծման այնպիսի գաղափար, որը զերծ լինի բացահայտված թերություններից: 

Այս աշխատության առաջին մասին ծանոթանալով, ուսանողը պետք է որ հստակորեն 

պատկերացնի, որ իր հարցի լուծման նոր գաղափարը նա որոնելու է 
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համնամանության միջոցով, նման նախատիպ խնդիրների լուծումների 

շրջանակներում: Իհարկե, լուրջ հարցերի դեպքում լուծման առաջին փորձերը լինում 

են անհաջող, և ուսանողը պարտադրված է հաջորդաբար ընդլայնել նախատիպ 

խնդիրների որոնման շրջանակները: Եվ եթե նոր լուծման գաղափարի որոնման 

գործընթացը ձգձգվում է, ապա ըստ հիպոթեզների մեթոդի վերոներկայացված 

ռազմավարության, ուսանողը պետք է փորձի ամեն ինչ «սկսել սկզբից»՝ վերադառնա 

հարցի ձևակերպմանը, խորացնի նրա վերլուծությունը, Ճշգրտի հետազոտվող հարցի 

էական կողմերի համախումբը, դրա հիման վրա նորովի ուրվագծի նախատիպ 

խնդիրների շրջանակը և նորից սկսի լուծման նոր գաղափարի համադրության 

փորձերը՝ կրկին դիմելով համանմանության օգնությանը:  

Այստեղ հիմնականում ավարտվում է բուն հետազոտական աշխատանքը, և 

ուսանողը հանգիստ խղճով կարող է անցնել ստացվաց արդյունքների եզրափակիչ 

ամփոփմանը: Նախ կատարված քննադատական վերլուծության և ուղղումների 

հիմքով գնահատել առկա մրցակից տեսակետները և մատնանշել դրանցից առավել 

հաջողը: Այնուհետև ներկայացնել թեմայի հետազոտության այն կարևոր 

ենթահարցերը, որոնք դեռևս չեն ստացել բավարար լուծում՝ նույնիսկ առավել հաջող 

հայեցակետում: Կատարված աշխատանքի արժեքն էապես կբարձրանա, եթե 

հաջողվի առաջադրել ստացված արդյունքի համոզիչ ընդհանրացում: Վերջապես, 

եզրակացությունը շահեկան է դառնում նաև, երբ այնտեղ  մատնանշվում են թեմայի 

հետագա հետազոտության առավել կարևոր ուղղությունները: 

Ուսանողի ինքնուրույն աշխատանքում մեր մեթոդական խորհուրդներն 

արդյունավետորեն օգտագործելու նպատակով դրանք ներկայացնենք կոնկրետ 

կետերի ձևով.   

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՏԵՐԸ 

1. Թեմայի վերաբերյալ առկա մրցակից տեսակետների բացահայտում և 

դասակարգում: 

2. Ներկայացնել հիմնական տեսակետների դրական կողմերը: 
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3. Ներկայացնել մրցակից հիմնական տեսակետների փոխադարձ 

քննադատական դիտողությունները: 

4. Վերլուծել և Ճշգրտել այդ դիտողությունները: 

5. Բացահայտել ներկայացված տեսակետների թերի կողմերը՝ հատկապես 

կապված այդ հեղինակների կողմից օգտագործված սահմանումների, 

բաժանումների, փաստարկների, ընդհանրացումների, վարկածների և 

եզրակացությունների հետ: 

6. Փորձել ինքնուրույն ուղղել բացահայտված թերությունները: 

7. Այդ քննադատական վերլուծության և ուղղումների հիմքով գնահատել առկա 

մրցակից տեսակետները և մատնանշել առավել հաջող հայեցակետը: 

8. Մատնանշել թեմայի հետազոտության այն կարևոր ենթահարցերը, որոնք 

դեռևս չեն ստացել բավարար լուծում՝ նույնիսկ առավել հաջող հայեցակետում: 

9. Փորձել ստանալ այդ ենթահարցերի սեփական լուծումներ: 

10. Ամփոփել կատարված աշխատանքը, ձևակերպելով հետազոտվող խնդրի 

առավել բավարար լուծումը: 

11. Փորձել առաջադրել ստացված արդյունքի համոզիչ ընդհանրացում: 

12. Մատնանշել թեմայի հետագա հետազոտության առավել կարևոր 

ուղղությունները: 

 

Խմբավորելով տվյալ բաժնում քննարկված կետերը, մենք ստանում ենք ուսանողի 

ինքնուրույն աշխատանքի գործընթացի հետևյալ ընդհանուր կառուցվածքը. 

1. «Նյութերի հավաքում» 

1.1 Նախնական պլանի կազմում: 

1.2 Գրականության նախնական ցանկի կազմում: 

1.3 Հիմնական տեսակետների առանձնացում և դասակարգում: 

1.4 Հիմնական հացադրումների բացահայտում՝ նախնական գրականության 

հարցադրումների ցուցակը կազմելու միջոցով: 
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1.5 Նախնական պլանի ճշգրտում և ընդլայնում: 

1.6 Գրականության մշակում ըստ պլանի կետերի՝ առանձնացված նյութերը 

տեղադրելով համապատասխան ֆայլերում: 

2. Նյութերի վերլուծություն 

2.1 Պլանի յուրաքանչյուր կետի վերաբերյալ հիմնական տեսակետների 

առանձնացում և դասակարգում: 

2.2 Ներկայացնել հիմնական տեսակետների դրական կողմերը:  

2.3 Ներկայացնել մրցակից տեսակետների փոխադարձ քննադատական 

դիտողությունները:  

2.4 Վերլուծել և Ճշգրտել այդ դիտողությունները:  

2.5 Բացահայտել ներկայացված տեսակետների թերի կողմերը՝ հատկապես 

կապված այդ հեղինակների կողմից օգտագործված սահմանումների, 

բաժանումների, փաստարկների, ընդհանրացումների, վարկածների և 

եզրակացությունների հետ: 

2.6  Փորձել ինքնուրույն ուղղել բացահայտված թերությունները: 

3. Այդ քննադատական վերլուծության և ուղղումների հիմքով գնահատել առկա 

մրցակից տեսակետները և մատնանշել առավել հաջող հայեցակետը:  

4. Հետազոտության խնդրի ձևակերպում. մատնանշել թեմայի հետազոտության 

այն կարևոր հարցերը (ենթախնդիրները), որոնք դեռևս չեն ստացել բավարար 

լուծում՝ նույնիսկ առավել հաջող հայեցակետում: 

4.1 Առանձնացված հարցերի (ենթախնդիրների) վերլուծական վերամշակում՝ 

ստանդարտ տեսքի բերելու նպատակով: 

4.2 Հարց-ենթախնդիրների ներկայացում սխեմատիկ ձևով: 

4.3 Փորձել խնդիրները լուծել «ուղիղ եղանակով»՝ հետևեցնելով անհրաժեշտ 

եզրակացություններ: 

4.4  Փորձել խնդիրները լուծել «ենթախնդիրների բաժանման եղանակով»: 

4.5 Փորձել խնդիրները լուծել «հանդիպակած շարժումով»: 
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5. Առաջադրել չլուծված հարցերի (ենթախնդիրների) վարկածներ 

 

2.2 Գիտելիքների դերը ինքնուրույն հետազոտության գործընթացում  

Ենթադրենք, որ մենք հիացած ենք հիպոթեզների մեթոդից և համոզված ենք, որ 

այն ապահովում է ցանկացած գիտական հիմնահարցի լուծման արդյունավետ 

հետազոտությունը: Այդպիսի իրավիճակում արդյո՞ք ավելորդ չեն դառնում 

մասնագիտական գիտելիքները և հիմնահարցերի լուծման մասնագիտական 

եղանակներն ու մեթոդները:  

Իհարկե, ոչ: Գիտական հիպոթեզը հենվում է հետազոտվող հիմնահարցի 

վերլուծության վրա, իսկ վերլուծության ամեն մի քայլ ներգրավում է 

համապատասխան ռելեվանտ գիտելիքներ, որոնցում առյուծի բաժինը պատկանում է 

ուսումնասիրվող ոլորտի մասնագիտական գիտելիքներին: Մյուս կողմից, ցանկացած 

հիպոթեզ առաջադրելիս ղեկավարվում են անմիջական և մերձավոր նախատիպերի 

լուծումներով, իսկ դրանք նույնպես պատկանում են համապատասխան 

մասնագիտական ոլորտին:     

Այդուհանդերձ, պետք է հաշվի առնել, որ գիտական հետազոտության և 

հիմնահարցերի լուծման ընթացքում գիտելիք է հանդիսանում միայն այն 

տեղեկատվությունը, որը խորապես հասկացված է հետազոտողի կողմից: Ավելին, 

հետազոտողը կարող է արդյունավետորեն օգտագործել միայն այն գիտելիքները, 

որոնք նա հաջողությամբ կիրառել է խնդիրներ ու հիմնհարցեր լուծելիս:  

Միանգամայն պարզ է, որ ոչ մի տեսական հիմնահարց կամ խնդիր հնարավոր 

չէ լուծել չունենալով համապատասխան գիտելիքների անհրաժեշտ պաշար: Արդյո՞ք 

այստեղից կարելի է հետևեցնել, որ որքան մեծ է հետազոտողի գիտելիքների 

պաշարը, այնքանով ավելի մեծ է ուսումնասիրվող խնդրի լուծման 

հավանականությունը: Պարզվում է, որ ոչ: Նախ, որպեսզի գիտելիքների պաշարը 

գիտական հետազոտության և խնդիրների լուծման գործընթացում լինի օգտակար և 

արգասավոր, այն պետք է լավ ըմբռնված գիտելիք լինի: Թերըմբռնված գիտելիքը 
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սխալ եզրակացությունների և սխալ գաղափարների հիմնական աղբյուրն է: 

Գիտելիքների պաշարի ըմբռնվածության աստիճանի ակնհայտ դրսևորումներից 

մեկը նրա համակարգվածությունն է: Եթե հետազոտողի մասնագիտական 

գիտելիքների պաշարը լրիվ չէ համակարգված, ամբողջովին սիստեմատիկ չէ, ապա 

համապատասխան աստիճանի հավանականություն կա, որ նրա 

եզրակացությունները և հատկապես ուսումնասիրվող խնդիրների նրա կողմից 

առաջարկվող լուծումները լինեն սխալ: Իրապես օգտաբերը և անփոխարինելին 

ամբողջովին համակարգված, սիստեմատիկ գիտելիքների պաշարն է: Դժվար է 

նույնիսկ գնահատել, ի՞նչն է ավելի վատ՝ գիտելիքների անհրաժեշտ պաշարը 

չունենալը, թե՞ բավարար ծավալի, բայց չհամակարգված գիտելիք ունենալը: 

Անհրաժեշտ գիտելիքների պաշարի բացակայությունը իրեն անհապաղ զգացնել է 

տալիս: Հետազոտողը ստիպված է լինում լրացնել իր գիտելիքների պաշարը՝ դիմելով 

համապատասխան դասագրքերի կամ մենագրությունների: Եվ եթե դա արվում է 

սիստեմատիկ եղանակով, ապա հետազոտողը տիրապետում է ոսումնասիրվող 

խնդիրների լուծման համար գիտելիքների օպտիմալ պաշարի: Իրավիճակը շատ 

ավելի բարդ է լինում այն դեպքում, երբ հետազոտողի գիտելիքների պաշարը 

բավարար ծավալ ունի, բայց լրիվ չէ համակարգված: Այս պարագաներում 

հետազոտողին սպասում են փորձություններ և անսպասելի անհաջողություններ՝ 

անսիստեմ և թերըմբռնված գիտելիքների պատճառով: Եզրակացություն. գիտական 

հետազոտության համար պիտանի գիտելիքների պաշարը պետք է լինի 

համակարգված և լավ ըմբռնված:  

Ամեն մի մասնագիտական մեթոդ վերաբերում է միայն այդ ոլորտի խնդիրների 

որոշ նեղ տեսակին: Կարելի է ասել, որ մասնագիտական մեթոդը առաջարկում է 

խնդիրների լուծման ստանդարտ: Որոշ մեթոդաբաններ և փիլիսոփաներ կարող են 

պնդել, որ հիմնահարցերի և հետազոտական խնդիրների լուծման ընթացքում 

ստանդարտների կիրառումը խրախուսելի չէ կամ էլ նույնիսկ կարող է 

բացասականորեն ազդել երիտասարդ գիտնականի ստեղծագործական 
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մտածողության կարողությունների վրա: Այդպիսի գնահատականը մակերեսային է: 

Լիովին պարզ է մի հանգամանք. որքան մեծ քանակի մասնագիտական մեթոդների է 

տիրապետում տվյալ երիտասարդ հետազոտողը, այնքանով ավելի արդյունավետ է 

նրա հետազոտական աշխատանքը: Սխալ կլիներ ենթադրել, որ հետազոտական 

արդյունավետ աշխատանքը վկայում է հետազոտողի ոչ-ստեղծագործական 

մտածողության մասին: Ստանդարտների կիրառումը միայն այն դեպքում է 

բացասական, երբ մասնագետն իր հետազոտություններն իրականացնում է միայն 

ստանդարտների միջոցով: Բայց մասնագիտական մեթոդները վերաբերում են տվյալ 

մասնագիտության միայն առանձին խնդիրների տեսակներին: Մասնագիտական 

ստանդարտների կիրառումը երիտասարդ մասնագետի հետազոտական բազմակերպ 

աշխատանքի միայն մի կողմն է կազմում: Ավելին, տարբեր պրոբլեմային 

իրավիճակներում ստանդարտները տարբեր եղանակաով են կիրառվում: Երևի սխալ 

չի լինի պնդել, որ իրականում ստեղծագործական մտածողությունը ստանդարտների 

նորարական կիրառումն է, իսկ ստեղծագործական մտքի բարձրագույն նվաճումը՝ 

նոր ստանդարտի ստեղծումն է: Այսպես, մաթեմատիկական հավասարումների 

ցանկացած տեսակի լուծման արդյունավետ ստանդարտի՝ ալգորիթմի ամեն մի 

հաջողված առաջադրանք այդ ոլորտի կարևոր նվաճում է:  

Որքան էլ դա տարօրինակ հնչի, ըստ գիտության պատմության 

վկայությունների, աշխարհի վերաբերյալ գիտական պատկերացումները ընթացել են 

սխալ ուղիով հիմնականում որոշ «ակնհայտ փաստերի» պատճառով: Բացատրեմ իմ 

եզրակացությունը մի քանի օրինակների միջոցով: Պտղոմեոսի դարաշրջանում 

«ակնհայտ փաստ» էր, որ Արեգակը, Լուսինը, այն ժամանակներում հայտնի հինգ 

մոլորակները և բոլոր աստղերը շարժվում են երկնակամարով՝ ամեն օր կատարելով 

մեկ ամբողջական պտույտ: Ամեն մի մարդ կարող էր դիտարկել երկնային 

մարմինների այդ պտույտը՝ ցերեկը դիտարկելով Արեգակի շարժումը 

երկնակամարով, գիշերը դիտարկելով Լուսնի և աստղերի շարժումը: Նման 

«ակնհայտ», բայց իրականում թերկողմնորոշող փաստ հայտնի է նաև Արիստոտելի 
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ֆիզիկական ուսմունքի կապակցությամբ: Դիտարկվող «ակնհայտ փաստերի» 

անմիջական ազդեցությամբ Արիստոտելի օրոք բոլորը համոզված էին, որ ցանկացած 

մարմին շարժվում է այն ժամանակ, երբ նրա վրա ուժ է ներգործում: Իրոք, որպեսզի 

մեծ ժայռաբեկորը տեղից շարժվի, անհրաժեշտ է ամբողջ ուժով հրել այն: Եվ այն 

պահին, երբ դադարում են հրել, ժայռաբեկորը դադարում է շարժվել: Այս «ակնհայտ 

փաստը» թույլ չտվեց Արիստոտելին ձևակերպել իներցիայի օրենքը: Այդ իսկ 

պատճառով նա չկարողացավ բացատրել նետած իրերի շարժումը օդում: 

Գիտությունների հիմնային օրենքներն ու սկզբունքներն այնքան բնական են 

թվում, այնքան պարզ, որ կրթություն ունեցող մարդու մոտ այն տպավորությունն է 

ձևավորվում, թե այլ ձևով իրադարձություները չեն էլ կարող ընթանալ: Եթե առաջին 

մարմինը շարժվում է երկրորդի հադեպ v1 արագությամբ, իսկ երկրորդը՝ երրորդի 

հանդեպ՝ v2 արագությամբ, ապա հնարավոր է արդյո՞ք, որ առաջին մարմնի շարժման 

արագությունը երորդի հանդեպ չլինի v1 + v2:  Եթե էլեկտրամագնիսական շարժումը 

ալիքային բնույթ ունի, ապա արդյո՞ք պարզ չէ, որ նա չի կարող մասնիկի 

հատկություններ դրսևորել: Այսպիսի «անսասան սկզբունքներն» են, որ մերժվել են 

հարաբերականության տեսության և քվանտային մեխանիկայի շնորհիվ: «Անսասան 

սկզբունքը» կասկածի տակ դնելը, և առավել ևս՝ մերժելը, գիտնականից պահանջում է, 

մի կողմից, մտավոր խիզախություն՝ որը հոգեբանական բնութագիր է, մյուս կողմից 

այն պահանջում է մտքի արտակարգ հետևողանականություն, որն էլ 

տրամաբանական մտածողության կարևոր բնութագիր է:  

Վերջապես նշենք, որ տեսական հայտնագործություններ կատարելու անմիջական 

միջոցը՝ հեռավոր համանմանությունը մի կողմից պահանջում է վառ երևակայություն, 

մտքի ազատ թռիչք, մյուս կողմից՝ պիտանի գաղափարների և նոր մոտեցումների 

անդադար ու համառ որոնում:  

 

3. Աշխատության շարադրանքի տեխնոլոգիա 

3.1 Ուսանողական աշխատանքի շարադրանքի ըդհանուր կառուցվածքը 
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Ներկայումս ուսանողական ինքնուրույն աշխատանքը շարարադրվում է հետևյալ 

ընդհանուր կառուցվածքով. 

-ներածություն, 

- տեսական-պատմական ակնարկ, 

- թեմայի հիմնային խնդիրների լուսաբանման գլուխներ, 

- եզրակացություն, 

-գրականության ցանկ: 

Այստեղ ամեն ինչ այնքան պարզ է և հստակ, որ, ինչպես ասում են, 

մեկանաբանություններն ավելորդ են: Այդուհանդերձ հիշեցնեմ, որ ներածությունում 

պետք է նշել թեմայի արդիականությունը և կարևորությունը: Մեծ ծավալի 

աշխատությունների ներածությունում նկարագրում են նաև աշխատության 

ընդհանուր կառուցվածքը, բնութագրում են յուրաքանչյուր գլխի նպատակը և 

բովանդակությունը՝ ընթերցողին աշխատության վերաբերյալ նախնական պատկեր 

տալու նպատակով: Գիտական աշխատությունների, հատկապես 

ատենախոսությունների, ներածությունում համառոտ եղանակով նաև ուրվագծում են 

թեմայի ուսումնասիրվածության աստիճանը և նշում են թեմայի շուրջ հիմնական 

հրատարակումները: Ուսանողական ինքնուրույն աշխատանքի ներածությունը 

կարող է լինել ավելի համեստ ու համառոտ:  

 Ինքնուրույն աշխատանքի տեսական-պատմական ակնարկի բաժնում 

արդարացված է շեշտը դնել թեմայի շուրջ տարբեր տեսակետների բացահայտման ու 

դասակարգման վրա: Մագիստրոսական թեզում ճիշտ կլինի նույն մոտեցումը 

կիրառել նաև աշխատության յուրաքանչյուր գլխի հանդեպ: Եզրակացության մեջ 

անպայման պետք է ընդգծել ուսանողի կողմից ստացված նորույթը, այդ թվում նաև 

այն ճշգրտումները, որ նա առաջարկել է այլ հեղինակների հայեցակետերում: 

Կարևոր է պատշաճ ուշադրություն հատկացնել նաև աշխատության գրականության 

ցանկին, հատկապես յուրաքանչյուր աղբյուրի ներակայացման ընդհանուր 

կառուցվածքի ընդունված եղանակին, այդտեղ օգտագործվող կետադրական և 
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հատուկ նշաններին: Ցավոք, տարիների փորձը ցույց է տալիս, որ հենց 

գրականության ցանկում է ուսանողը հաճախ «կուտակում» տառասխալներն ու 

վրիպակները, հատկապես օտարալեզու աղբյուրների դեպքում:   

 

3.2 Աշխատության շարադրանքի քայլերը 

Չերկմտեք ուսանողական ինքնուրույն աշխատանքի ներքոբերված քայլերի մեծ 

քանակի պատճառով: Այդ քայլերից յուրաքանչյուրը շատ պարզ է, իսկ միասին 

վերցված նրանք կապահովեն ձեր աշխատանքի բարձր որակը:   

1.  «Հետ ու առաջ»:  Վերընթերցեք ձեր հոդվածի պլանի առաջին կետի ֆայլում 

հավաքած նյութերը և կարգավորեք այդ նյութերը որոշակի 

հաջորդականությամբ՝ ըստ նրանց միջև իմաստային կապերի: 

2.  «Չակետներ»: Կարգավորված ֆայլում առանձնացնրեք աղբյուրի այն 

սկզբունքային դրույթները, որոնք պետք է պահապանվեն ձեր 

աշխատությունում ուղիղ մեջբերումի (ցիտատի) ձևով՝ չակետներում:  

3. «Տե'ս»: Աղբյուրի այն սկզբունքային դրույթների մեջբերումների տեքստերը, որ 

շարադրանքի ամբողջականության պահանջով պետք է թեթևակիորեն 

փոփոխվեն ու «տեղայնացվեն», ներկայացրեք «Տե'ս» հղումի ձևով՝ առանց 

չակետների: 

4. «Տե'ս նաև»: Աղբյուրի կարևոր դրույթների այն տեքստերը, որոնք 

նպատակահարմար է ձեր աշխատությունում ներկայացնել քննարկումի 

տեսքով, ներկայացրեք «Տե'ս նաև» հղումի ձևով՝ նույնպես առանց չակետների: 

5. «Սովորական»: Կարգավորված ֆայլում տեղ գտած մնացած նյութերը, որոնք 

չունեն օրիգինալություն կամ սկզբունքային կարևորություն,  վերընթերցեք 

մաս-մաս և ինքնուրույն վերաշարադրեք ձեր բառերով:  

6. «Ստուգում»: Ճշգրտեք սեփական շարադրանքը՝ այն համեմատելով տվյալ 

ֆայլի համապատասխան ելակետային տեքստերի հետ:  
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7. Ավարտելով պլանի առաջին կետի շարադրանքը, չշտապեք անցնել երկրորդ 

կետին: Ստիպեք ձեզ վերընթերցել առաջին կետի շարադրանքը 

ամբողջությամբ: Նախ ուշադրություն դարձրեք հատվածների միջև 

իմաստային կապերին, և փորձեք կատարել անհրաժեշտ և/կամ ցանկալի 

ճշգրտումներ ու բարեփոխումներ: Այնուհետև նորից ուշադիր վերընթերցեք 

ամբողջ ֆայլի տեքստը քերականական-ուղղագրական նպատակով, որպիսզի 

ձեր գիտական ղեկավարին «հում» տեքստ չներկայացնեք:  

 

3.3 Շարադրանքի «հարդարման» աշխատանքներ 

8. Ձեր աշխատության տիտղոսաթերթը ձևակերպեք խնամքով՝ ըստ ձեր ամբիոնի 

պահանջի: Առաջին պատկերացումը ձեր աշխատանքի մասին ստանալու են 

հենց տիտղոսաթերթից: 

9. Մանրակրկտորեն ծանոթացեք ձեր ամբիոնում ընդունված հղումների 

տարբերակին (այբբենական կարգով կամ ըստ մեջբերումների 

հաջորդականության) և խստորեն հետևեք դրա պահանջներին՝ հատկապես 

ձեր գրականության ցանկում: Հաշվի առեք, որ գրախոսները սովորություն 

ունեն հատուկ ուշադրությամբ զննել հենց գրականության ցանկը: 

10. Վերընթերցեք ձեր աշխատությունը հատուկ նպատակով՝ վերացնել 

ուղղագրական բոլոր սխալները և վրիպակները: Տառասխալը նույնքան է 

փչացնելու տպավորությունը ձեր աշխատանքից, որքան դա անում է նոր 

շրջազգեստի վրա հայտնված կեղտաբիծը:  

11. «Զարդարեք» ձեր աշխատության շարադրանքը ոճական միջոցներով և նյութի 

հետ առնչվող աֆորիզմնեերով ու թևավոր խոսքերով՝ օգտվելով Համացանցի 

հարուստ շտեմարանից: 

12. Մի շաբաթ անց վերընթերցեք ձեր աշխատության տեքստը և փորձեք 

բարելավել նրա կառուցվածքը, ուժեղացնել փաստարկները և հարստացնել 
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շարադրանքը: Բայց չմոռանաք, որ աշխատության տրամաբանական կողմի 

բարելավումը և շարադրանքի կատարելագործումը անսահման գործընթաց է: 

13. Քննարկեք ձեր աշխատության ավարտած տարբերակը ձեր գիտական 

ղեկավարի հետ և հաշվի առեք նրա բոլոր դիտողությունները:  

 

3.4 Ատենախոսություն գրելու տասը գաղտնիքներ 

Իմ խելացի երիտասարդ ընթերցող, ես հույս ունեմ, որ վաղ թե ուշ դու ձեռնամուխ 

ես լինելու ատենախոսություն պաշտպանելու աշխատատար, բայց պատվավոր 

խնդրին: Քանի որ այդ հարցը դեռևս հրատապ չէ, ես կսահմանափակվեմ հետևյալ 

հակիրճ խորհուրդներով:  

1. Կարդա, գրի խելոք ատենախոս, 

Բայց միայն՝ քո թեմայի շուրջ: 

2. Ատենախոսության թեմայի շուրջ կարդալ ու գրել սկսիր մագիստրատուրա 

ընդունվելու առաջին  օրվանից: 

3. Ատենախոսը պետք է այնքան կարդա իր թեմայի շուրջ, մինչև որ իր թեման 

հասկանա այդ առարկան դասավանդող պրոֆեսորից էլ լավ: 

4. Ատենախոսը պետք է այնքան կարդա իր թեմայի շուրջ, որ ոչ մի 

ժամանակակից Սոկրատես չկարողանա իր հարցերով նրան դժվար վիճակի 

մեջ գցի: 

5. Ատենախոսը պետք է այնքան կարդա իր թեմայի շուրջ, մինչև որ նրա մոտ 

անդիմադրելի ցանկություն առաջանա սեփական ըմբռնումն ուսուցանել իր 

ոլորտի լավագույն մասնագետներին: 

6.  Ատենախոսը պետք է այնքան կարդա իր թեմայի շուրջ, որ նրա բոլոր 

ծանոթները խուսափեն իրեն հանդիպելուց՝ որպեսզի նորից չլսեն հերթական 

դասախոսություն նրա ատենախոսության հարցերից: 
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7. Ատենախոսը պետք է այնքան կարդա ու գրի իր թեմայի շուրջ, որ նրա կինը 

(ամուսինը) բաժանվելու դիմում գրի՝ լիովին անուշադրության մատնված 

լինելու պատճառով: 

8. Ատենախոսը պետք է այնքան գրի իր թեմայի շուրջ, որ լիովին յուրացնի 

հոդված ու ատենախոսություն գրելու ժամանակակից ձևերն ու 

տեխնոլոգիաները: 

9. Ատենախոսը պետք է իր թեմայի շուրջ կարդա ու գրի ամեն օր՝ առնավազն 1 

ժամ: 

10.   Ատենախոսը պետք է իր թեմայի շուրջ գրի գոնե կես էջ՝ բայց ամեն օր: 

 

 


