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ՆՆՆՆախագծայինախագծայինախագծայինախագծային----հետազոտականհետազոտականհետազոտականհետազոտական    գործունեությունգործունեությունգործունեությունգործունեությունըըըը՝՝՝՝    որպես քիմիայի որպես քիմիայի որպես քիմիայի որպես քիմիայի 
ուսուցմանուսուցմանուսուցմանուսուցման    արդյունավետ միջոցարդյունավետ միջոցարդյունավետ միջոցարդյունավետ միջոց        

    ՀարությունյանՀարությունյանՀարությունյանՀարությունյան    ՆաիրաՆաիրաՆաիրաՆաիրա    
    

Հանգուցային բառՀանգուցային բառՀանգուցային բառՀանգուցային բառերերերեր.... ինքնուրույնություն, ստեղծագործական, 
մեթոդ, գիտելիք, կրթություն, շահագրգռություն    

Քիմիայի՝ որպես դասավանդվող առարկայի բովանդակային 
մեծ ծավալը, առանձին դեպքում նաև ոչ մատչելի տերմինաբանու-
թյունն ու անվերջ թվացող բանաձևերը շատ հաճախ այն դարձնում 
են ոչ այնքան սիրելի, ուստի առաջանում է ուսումնական գործըն-
թացը հետաքրքիր ու բովանդակալից կազմակերպելու խնդիր, 
որպեսզի սովորողները ընկալեն դասընթացը և ստանան գիտելիք-
ներ, ձեռք բերեն հմտություններ, որոնք հետագայում անհրաժեշտ 
կլինեն՝ անկախ սովորողի հետագա մասնագիտությունից:  

Արդի ժամանակաշրջանում քիմիական կրթության բովանդա-
կության ժամանակակից ուղղություններից մեկը մեթոդաբանական 
բաղադրիչի ուժեղացումն է, որը ենթադրում է սովորողների՝ գիտա-
կան մեթոդների մասին պատկերացումների ձևավորումը և նրանց 
տեղորոշումը համամարդկային ու մշակութային արժեքների հա-
մակարգում: Քիմիա առարկայի ուսուցման արդյունավետ միջոց է 
համարվում նախագծային-հետազոտական գործունեությունը:  

Սովորողների գիտական ճանաչողությունը ձևավորող հետա-
զոտական գործունեությունը որոնողական բնույթի բանական-
ստեղծագործական գործունեության հատուկ մի տեսակ է, որն 
ուղղված է ուսումնասիրվող օբյեկտի վերաբերյալ ճիշտ պատկե-
րացման ձևավորմանը, ինչն իրականացվում է գիտական ուսում-
նասիրության պահանջներին համապատասխան և ուղեկցվում է 
անհրաժեշտ գիտելիքների ու հմտությունների ձեռքբերմամբ: Վեր-
ջինս նշանակում է, որ ձևավորվում է նաև իրավասություն: Հենց 
հետազոտական գործունեության ընթացքում են ձևավորվում հիմ-
նական կարողություններից շատերը, եթե ոչ բոլորը՝ 1) արժեիմաս-
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տային, 2) մշակութային, 3) ուսումնաճանաչողական, 4) տեղե-
կատվական, 5) հաղորդակցական, 6) հանրաշխատանքային, 
7) անձնային կարողությունների ինքնակատարելագործման [2, 1]: 

Քիմիան այն առարկան է, որը տարատեսակ հետազոտու-
թյունների հսկայական հնարավորություններ է տալիս՝ սկսած 
կարճաժամկետ (մեկ դասի սահմաններում) հետազոտությունից, 
ավարտած գիտահետազոտական երկարատև խոր աշխատանքնե-
րով: Հետազոտական գործունեությունը սովորողներն իրականաց-
նում են ինչպես դասի ժամանակ, այնպես էլ դասերից հետո:  

Յուրաքանչյուր աշակերտի մեջ ապրում է սերը հայտնագոր-
ծությունների և հետազոտությունների նկատմամբ: Նույնիսկ վատ 
առաջադիմող աշակերտը ցուցաբերում է հետաքրքրություն 
առարկայի նկատմամբ, երբ նրան հաջողվում է ինչ-որ բան «բացա-
հայտել»: Ուստի հետազոտական աշխատանքը դպրոցում կարելի 
է դիտարկել որպես դասի ժամանակ խնդրահարույց իրավիճակ-
ների ստեղծում՝ ինչպես տեսական, այնպես էլ փորձի միջոցով լու-
ծումների որոնում, արդյունքների վերլուծություն, դիտարկում, 
այնուհետև եզրահանգումների կատարում և ամփոփում: Այսպի-
սին է դպրոցում գիտահետազոտական աշխատանքների տեխնոլո-
գիայի ոչ բարդ մեխանիզմը, որը կարելի է սկսել քիմիայի առաջին 
իսկ դասերից:   

Ուսումնական պարապմունքների կազմակերպման ճանաչ-
ված ավանդական ձևերի հետ մեկտեղ անհրաժեշտ է օգտագործել 
նաև դասերի ոչ ավանդական ձևերը՝ դաս-հետազոտություններ, 
փորձարարական և ստեղծագործական դաս-հաշվետվություններ, 
որոնք ձևավորում են հետազոտական գործունեություն: Հետաքրքիր 
են անցնում նախագծային դասերը, դաս-շնորհանդեսները, դաս-
փորձաքննությունները, դաս-ճանապարհորդությունները: Կարելի 
է պատրաստել դասախոսություն, դաս-անդրադարձ՝ որևէ գիտ-
նականի գործունեության դարաշրջանին վերաբերող և այլն: 
Ամփոփիչ դասերին կարելի է կիրառել դերային խաղեր, որոնց 
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մասնակցում են լրագրողներ, հետազոտական խմբերի ներկայա-
ցուցիչներ, պատմաբաններ, բնապահպաններ, ֆիզիկոսներ, քիմի-
կոսներ [1, 1]: 

Գիտելիքների փոքրիկ մասնիկների ինքնուրույն բացահայ-
տումը աշակերտին պատճառում է գերագույն հաճույք, որը թույլ է 
տալիս նրան զգալ իր հնարավորությունները, գնահատել կարո-
ղությունները, ինչի շնորհիվ աշակերտն ինքնահաստատվում է 
որպես անհատ [3, 117]: Այդ դրական զգացմունքների ամբողջակա-
նությունը դպրոցականը պահպանում է իր հիշողության մեջ, 
ձգտում վերապրել այն կրկին ու կրկին: Այդպիսով առաջանում է 
հետաքրքրություն ոչ միայն առարկայի, այլև, որ ավելի արժեքավոր 
է, բուն գործընթացի նկատմամբ, գիտելիքներ ձեռք բերելու շահա-
գրգռություն: 

Նշենք մի քանի հետաքրքիր հարցեր, որոնք կարելի է ուղղել 
աշակերտներին, և որոնց հիման վրա այնուհետև կազմել հետազո-
տական բնույթի ստեղծագործական խնդիրներ: 

1. Առաջարկել փաթեթավորման համար պիտանի պոլիմերա-
յին նյութի ստացման եղանակ՝ հաշվի առնելով բնապահպանա-
կան սահմանափակումները։ 

2. Ո՞րն է ժամկետանց դեղամիջոցների վտանգը: Առաջարկել 
դրանցից ձերբազատվելու ճանապարհներ: Գնահատել Հայաստա-
նում աճող դեղաբույսերի կիրառման հնարավորությունները: 

3. Առօրյա կյանքում մենք գործածում ենք տարբեր քիմիական 
նյութերի անվանումներով բազմաթիվ թևավոր խոսքեր: Օրի-
նակ`«Վրայից նավթալինի հոտ է գալիս»: Թվարկե´ք մի քանի այլ 
օրինակներ և հիմնավորե´ք դրանց իմաստը քիմիական տեսանկ-
յունից: 

4. Պարզել, թե ինչ թունավոր կամ վտանգավոր նյութեր են 
մինչև այժմ կիրառվում արդի տեխնոլոգիաներում, առաջարկել 
անվտանգ նյութերով դրանց փոխարինման ուղիներ, գնահատել 
մեր առաջարկած նոր նյութերի առավելություններն ու թերություն-
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ները ավանդական մոտեցումների համեմատությամբ: 
5. Առաջարկել պարզագույն սարքավորման կառուցվածք, որը 

կահազանգի բնակարանում ածխածնի մենօքսիդի առկայությունը, 
և որի գործունեության հիմքում ընկած է քիմիական ռեակցիա:  

Այս ճանաչողական հարցերից կարելի է կազմել մի շարք 
ստեղծագործական խնդիրներ։ Հետազոտական խնդիրների նա-
խագծման համար գործում է հետևյալ ընթացակարգը. 

▪ ելակետային փաստ, 
▪ խնդրի առաջադրում, 
▪ գրականության ուսումնասիրություն, 
▪ հակասությունների բացահայտում, 
▪ հետազոտության մեթոդների ընտրություն և գործնական 
կիրառում, 

▪ գիտական մեկնաբանություն,  
▪ վերլուծություն և ամփոփում, 
▪ սեփական եզրահանգումներ,  
▪ վերջնական արդյունքի ձևակերպում: 
Ուսումնական նախագիծը սովորողի տեսանկյունից իր ստեղ-

ծագործական ներուժի առավելագույն բացահայտման հնարավո-
րությունն է։ Այս գործունեությունը թույլ կտա ինքնադրսևորվել 
անհատապես կամ խմբում, փորձել իր ուժերը, ներդնել իր գիտե-
լիքները, օգտակար լինել, հրապարակավ ցույց տալ ձեռք բերած 
արդյունքը: Այն գործունեություն է, որն ուղղված է հետաքրքիր 
խնդիրների լուծմանը, որոնք աշակերտները հաճախ իրենք են 
ձևակերպում որպես խնդիր, երբ այս գործունեության արդյունքը՝ 
խնդրի լուծման հայտնաբերված եղանակը, կրում է գործնական 
բնույթ, ունի կարևոր կիրառական նշանակություն և, որ շատ 
կարևոր է, հետաքրքիր ու նշանակալից է հենց հայտնագործողի 
համար: 

Ուսումնական նախագիծը ոչ միայն տեղեկատվության, այլև 
վարկածի հավաքումն ու մշակումն է, ինչպես նաև գաղափարների 
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տեսական հիմնավորումը: Եվ վերջապես, այն հասարակական 
նշանակալի աշխատանք է, որտեղ արտահայտվում է հեղինակի 
կամ համահեղինակների անհատականությունը։ Նախագծային 
գործունեության գլխավոր արդյունքը կարելի է համարել աշա-
կերտների բարոյական և մշակութային աճը, քանի որ աշխա-
տանքի ընթացքում նրանք միմյանցից և ղեկավարից ստանում են 
բազում նոր տեղեկություններ և տպավորություններ, շնորհանդես-
ների ժամանակ լսում են բազմաթիվ կարծիքներ և դիտողություն-
ներ: Նրանք գործնականում գիտակցում են, որ ուրիշի շնորհան-
դեսը ներբեռնելը վտանգավոր է, ինչպես նաև ձեռք են բերում 
իրենց աշխատանքները պաշտպանելու փորձ։  

Նախագծային աշխատանքի արդյունքների գնահատման 
գործընթացում կարևոր է աշակերտների սեփական գործունեու-
թյան վերլուծության ունակությունների զարգացումը: 

Առանձնահատուկ տեղ է զբաղեցնում ինքնագնահատումը, 
որի նպատակն է սովորողների՝ սեփական փորձի իմաստավորու-
մը, հաջողության կամ ձախողման պատճառների բացահայտումը, 
սեփական խնդիրների գիտակցումը և դրանց լուծմանը նպաստող 
ներքին միջոցների փնտրումը: 

Ուսուցումը ուղղորդված և շահագրգիռ գործընթաց է, և 
ուսուցչի խնդիրն է յուրաքանչյուր աշակերտի ընդգրկել որոշակի 
գործողության, ինչը կնպաստի ճանաչողական ունակությունների 
ձևավորմանն ու զարգացմանը։ Գործողությունների շղթան պետք է 
ունենա հետևյալ կառուցվածքը` անհրաժեշտություն – շահա-
գրգռություն – նպատակ – գործողություն – անդրադարձում – ինք-
նավերլուծություն: Կարևոր է, որ ուսուցիչը ընդլայնի աշակերտի 
ճանաչողական գործունեության շրջանակները, զարգացնի տրա-
մաբանությունը, ինքնուրույն գործունեության կարողությունը և 
ստեղծագործական ունակությունները [1, 102]:  

Որպես նախագծային-հետազոտական աշխատանքի օրինակ 
կարելի է ներկայացնել «Պատանի քիմիկոսների համահայկական 
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մրցաշարը», որին արդեն 10 տարի է, ինչ Հայաստանի Հանրապե-
տության և Արցախի դպրոցականները մասնակցում են՝ իրակա-
նացնելով հետազոտական խոր աշխատանք։ «Պատանի քիմիկոս-
ների համահայկական մրցաշարը» փոխգործուն խաղի ձևով ներկա-
յացվող թիմային մրցույթ է, որտեղ դպրոցականները լուծում են 
քիմիայի բարդ ու հետաքրքիր խնդիրներ, բանավիճում գիտական 
թեմաների շուրջ, անում իրենց առաջին գիտական հայտնագործու-
թյունները: Մրցաշարի նպատակն է աշակերտներին ներգրավել 
գործնական աշխատանքներին, նպաստել նրանց ստեղծագործա-
կան կարողությունների և գիտական քննարկումներ վարելու 
հմտությունների զարգացմանը, խթանել քիմիայի արտադասարա-
նային աշխատանքները:  

Աշակերտներից կազմավորված թիմերը իրենց մարզիչների 
հետ մեկտեղ շուրջ երկու ամիս նախապատրաստվում են հե-
տաքրքիր և իր ձևաչափով եզակի մրցաշարին։ Աշխատանքի 
սկզբում ընտրվում է թեման, կատարվում է փաստերի հավաքա-
գրում, վարկածների առաջադրում, դրանց իսկությունը հաստա-
տող կամ հերքող ապացույցների ստուգում, տեսության կառու-
ցում, կիրառում կամ եզրակացություն: Խաղն ընթանում է 3 գործո-
ղությամբ: Ամեն մի գործողության ընթացքում յուրաքանչյուր թիմ 
հանդես է գալիս 3 դերով՝ զեկուցող, ընդդիմախոս, գրախոս: Զեկու-
ցողը ներկայացնում է առաջադրանքի լուծման իր թիմի տարբե-
րակը` հիմնական ուշադրությունը բևեռելով խնդրի քիմիական 
կողմի լուսաբանման վրա: Ընդդիմախոսը արտահայտում է իր 
քննադատական կարծիքը զեկույցի վերաբերյալ, պարզում առա-
ջադրանքի լուծման մեջ տեղ գտած անճշտություններն ու սխալ-
ները և հարցեր տալիս զեկուցողին: Գրախոսը կարճ գնահատա-
կան է տալիս զեկուցողի և ընդդիմախոսի ելույթներին, բնորոշում, 
թե ինչպես են նրանք կարողացել կատարել իրենց պարտականու-
թյունները, վերլուծում զեկուցողի և ընդդիմախոսի քննարկած 
խնդրի ընկալումը:  
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Շատ կարևոր է, որ աշակերտները ընդգրկուն գիտելիքներ 
ունենան քիմիայից, բնագիտական առարկաներից, զարգացած 
լինեն նրանց բանավիճելու կարողությունը, արագ մտածելու և 
կողմնորոշվելու ունակությունները: Աշխատանքի ընթացքում 
աշակերտների մեջ զարգանում է խնդիրը տեսնելու, առաջարկու-
թյուններ անելու, վարկածներ ձևավորելու, ապացույցներ գտնելու 
ու եզրակացություններ կատարելու ունակություններ: Աշակերտն 
աստիճանաբար լսողից դառնում է մասնակից, այնուհետև հետա-
զոտող և ընդգրկվում ուսումնահետազոտական, ստեղծագործա-
կան աշխատանքի։  

Նախագծային-հետազոտական գործունեության մեկ այլ օրի-
նակ է եվրոպական դպրոցների համագործակցության «Իթվինինգ» 
ծրագիրը։ Ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի դպրոցների 
ուսուցիչները հնարավորություն են ունենում իրականացնելու 
նախագծային ուսուցում` համագործակցելով Եվրոպայի տարբեր 
երկրների դպրոցների հետ: Հայաստանի կրթական համակարգը 
թույլ է տալիս դպրոցական դասընթացով նախատեսված առարկա-
ներից իրականացնել «Իթվինինգ» նախագծեր ինչպես դասի ըն-
թացքում, այնպես էլ դասից դուրս։  

Քիմիայի դասավանդման ընթացքում իրականացրել ենք մի 
շարք հետաքրքիր նախագծեր, որոնց ընթացքում աշակերտների 
մեջ ձևավորվել են համագործակցելու, ինքնուրույն փաստեր հա-
վաքագրելու, վերլուծելու, համադրելու կարողություններ։ Նախա-
գծեր իրականացնելիս միջառարկայական կապեր են հաստատ-
վում, որոնց ընթացքում աշակերտները երևույթներն ու բնության 
օրինաչափությունները դիտարկում են տարբեր տեսանկյուններից, 
ինչն օգնում է քիմիան ընկալել ոչ թե որպես առանձին առարկա, 
այլ որպես բնագիտական առարկաների մի մաս։ Աշակերտների 
մեջ զարգանում է թե´ ինքնուրույն, թե´ խմբերում աշխատելու կա-
րողությունը, որը դրական ազդեցություն է ունենում նրանց կրթա-
կան գործընթացի վրա առհասարակ: 
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«Իթվինինգ» հաջողված նախագծի օրինակ էր 
զարմանահրաշ աղյուսակը», որը նվիրված էր քիմիական տար
րերի պարբերական համակարգի ստեղծման 150-
իրագործվեց Իտալիայի և Ֆրանսիայի երկու դպրոցների հետ հա
մատեղ, որին մասնակից դարձավ շուրջ 50 աշակերտ։ Նախագծի 
նպատակն էր զարգացնել աշակերտների քննադատական մտա
ղությունը և գիտական երևակայությունը: Այն իրակա
միայում առաջին քայլեր կատարող աշակերտների հետ։ Առարկայի 
ուսումնասիրության առաջին փուլում հատկապես կարևո
աշակերտների մեջ առաջացնել հետաքրքրություն ա
առհասարակ բնական գիտությունների նկատմամբ [4, 133]

Աշակերտների առջև խնդիր էր դրվել ուսումնասիրել պար
րական համակարգը, նրա կառուցվածքը, այնտեղ ընդգրկված քի
միական տարրերի և նրանց առաջացրած պարզ միացությունների 
հատկություններն ու դրանց փոփոխության օրինա
ները և, կիրառելով ՏՀՏ գործիքակազմ, ստեղծել խաղեր, 
խաղեր (վիկտորինա) և զավեշտախաղեր քիմիական տարրերի 
ատոմների և երևույթների վերաբերյալ։ Խաղերը ստեղծվել են 
Scratch ծրագրավորման լեզվի, առեղծախաղերը՝ learningapps.org, 
իսկ զավեշտախաղերը՝ pixton.com առցանց հարթակների օգ
թյամբ (Նկար 1):  

 
 
 
 
 
 
 
    

    
Նկար 1. Քիմիական Նկար 1. Քիմիական Նկար 1. Քիմիական Նկար 1. Քիմիական զավեշտախաղզավեշտախաղզավեշտախաղզավեշտախաղ    

հաջողված նախագծի օրինակ էր «Մենդելեևի 
քիմիական տար-
-ամյակին: Այն 

վեց Իտալիայի և Ֆրանսիայի երկու դպրոցների հետ հա-
կից դարձավ շուրջ 50 աշակերտ։ Նախագծի 

տակն էր զարգացնել աշակերտների քննադատական մտածո-
կանացվեց քի-

յում առաջին քայլեր կատարող աշակերտների հետ։ Առարկայի 
ուսումնասիրության առաջին փուլում հատկապես կարևոր է 

առաջացնել հետաքրքրություն առարկայի և 
[4, 133]: 

Աշակերտների առջև խնդիր էր դրվել ուսումնասիրել պարբե-
կան համակարգը, նրա կառուցվածքը, այնտեղ ընդգրկված քի-

արզ միացությունների 
նաչափություն-

ները և, կիրառելով ՏՀՏ գործիքակազմ, ստեղծել խաղեր, առեղծա-
քիմիական տարրերի 

յալ։ Խաղերը ստեղծվել են 
learningapps.org, 

առցանց հարթակների օգնու-
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Աշակերտները դրսևորեցին բացառիկ ստեղծագործական մո
տեցում: Օրինակ՝ նախագծի ընթացքում աշակերտների ծա
ցումը միմյանց հետ, ինչպես նաև Ամանորի՝ միմյանց ուղղված 
շնորհավորանքները և ուղերձները քիմիական տար
րական համակարգի ենթատեքստում էին (Նկար 2, 3): ՏՀՏ գոր
ների օգտագործումը խթանեց աշակերտների շահագրգռությունը
շատ արդյունավետ անդրադարձավ քիմիայի ուսում
առաջին քայլեր կատարող աշակերտների վրա՝ կրթական գործ
թացը դարձնելով ավելի հետաքրքրաշարժ և իմաստալից
 

 
    
    
        
    

Նկար 2. Ծանոթացում քիմիայի լեղվովՆկար 2. Ծանոթացում քիմիայի լեղվովՆկար 2. Ծանոթացում քիմիայի լեղվովՆկար 2. Ծանոթացում քիմիայի լեղվով    
    
    
    
    
        
    
    

    
    

Նկար 3. ԱմանորՆկար 3. ԱմանորՆկար 3. ԱմանորՆկար 3. Ամանորիիիի    մաղթանք քիմիայի լեզվովմաղթանք քիմիայի լեզվովմաղթանք քիմիայի լեզվովմաղթանք քիմիայի լեզվով
    
Այս և մի շարք նմանատիպ նախագծեր ստեղծում են հա

գործակցային մեծ հնարավորություններ թե´ աշակերտների, թե
ուսուցիչների շրջանում: Դրանք նպաստում են փորձի փո
մանը, սեփական տեսակետն արտահայտելուն, զարգացնում են 

Աշակերտները դրսևորեցին բացառիկ ստեղծագործական մո-
ների ծանոթա-

միմյանց ուղղված 
շնորհավորանքները և ուղերձները քիմիական տարրերի պարբե-

կան համակարգի ենթատեքստում էին (Նկար 2, 3): ՏՀՏ գործիք-
շահագրգռությունը և 

անդրադարձավ քիմիայի ուսումնասիրման 
առաջին քայլեր կատարող աշակերտների վրա՝ կրթական գործըն-

իմաստալից։  

մաղթանք քիմիայի լեզվովմաղթանք քիմիայի լեզվովմաղթանք քիմիայի լեզվովմաղթանք քիմիայի լեզվով    

պ նախագծեր ստեղծում են համա-
աշակերտների, թե´ 

ցիչների շրջանում: Դրանք նպաստում են փորձի փոխանակ-
մանը, սեփական տեսակետն արտահայտելուն, զարգացնում են 
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վերլուծելու հմտությունները և խնդրահարույց իրավիճակներում 
ստեղծագործական մոտեցում ցուցաբերելու կարողությունը, ինչը 
շատ կարևոր է 21-րդ դարի կրթական մարտահրավերներին դիմա-
կայելու և կրթված, մտածող ու ստեղծագործող սերունդներ ձևավո-
րելու գործում։ 

Այսպիսով՝ աշակերտների ներգրավումը հետազոտական աշ-
խատանքներին զարգացնում է նրանց մտածողությունը, ստիպում 
է վարկածը ձևակերպելու համար կիրառել ձեռք բերած գիտելիք-
ները, իսկ այն ստուգելու արդյունքում աշակերտները ստանում են 
նոր գիտելիքներ: Այն մեծ հնարավորություններ է բացում ինչպես 
խնդրահարույց իրավիճակներ ստեղծելու և լուծելու, այնպես էլ 
առաջ քաշած վարկածի ճշտությունը ստուգելու համար: Հետևա-
բար հետազոտական աշխատանքը դրական ազդեցություն ունի 
աշակերտների մտավոր զարգացման գործում, իսկ ուսուցիչը հնա-
րավորություն ունի կառավարելու մտածողության, ուսուցման և 
ուսումնառության գործընթացները: 

    

ԳԳԳԳրականությունրականությունրականությունրականություն    

1. Աղաբաբյան Ա. Ա., Հարությունյան Ն. Գ. «Նախագծային մեթո-
դի կիրառման հնարավորությունները պատանի քիմիկոսների 
համահայկական մրցաշարին նախապատրաստվելիս», Բնա-
գետ 2014 (հատուկ թողարկում), 218 էջ:  

2. Девяшина Н.И. Проектно-исследовательская деятельность обу-
чающихся в процессе изучения химии, ЗАТО Александровск, 
2013. 

3. Щукина Г. И. Активизация познавательной деятельности уча-
щихся в учебном процессе. М.: Просвещение, 1982, 160 с. 

4. Harutyunyan N. “eTwinning and Chemistry” in the 10th newsletter 
of eTwinning Projects Visibility Group, pp. 133-135.  
https://pubhtml5.com/xzfd/axzu?fbclid=IwAR3utbuA6cfidDT26FdC
a7-cMmpyGGjjt3UMXGqgd1YyCzJP8MoZmWzaY5E 
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ПроектноПроектноПроектноПроектно----исследовательская деятельность обучающихсяисследовательская деятельность обучающихсяисследовательская деятельность обучающихсяисследовательская деятельность обучающихся    
в процессе изучения химиив процессе изучения химиив процессе изучения химиив процессе изучения химии    

АрутюнянАрутюнянАрутюнянАрутюнян    ННННааааиииирарарара    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова։։։։    самостоятельность, творческий, метод, знание, 
образование, мотивация    

Статья посвящена методике организации и проведения научно-иссле-
довательских проектов учащихся по химии. В связи с новыми стандартами 
образования, направленными на развитие личностных и метапредметных 
результатов обучения, становится актуальным проведение проектно-
исследовательских работ учащихся. Проектно-исследовательская деятель-
ность – это образовательная технология, предполагающая решение уча-
щимися исследовательской, творческой задачи под руководством педагога, 
в ходе которой реализуется научный метод познания. Такой вид работы с 
учащимися развивает не только практические умения учащихся, но 
способствует развитию самостоятельности и творческой активности.  

Задачей проектно-исследовательской деятельности является создание 
условий для организации деятельности учащихся: определять ее цели и 
задачи, выбирать средства реализации и применять их на практике, взаи-
модействовать с другими людьми в достижении общих целей, оценивать 
достигнутые результаты; а также создать условия для формирования у 
школьников навыков самостоятельного добывания новых знаний, сбора 
необходимой информации, умения выдвигать гипотезы, делать выводы. 
Проектно-исследовательская деятельность является одной из форм орга-
низации учебного процесса, она способствует повышению качества образо-
вания, демократизации стиля общения учителей и учащихся. Итогом при-
менения проектной и исследовательской деятельности является форми-
рование активной жизненной позиции обучающихся. Успех в современном 
мире во многом определяется способностью человека организовать свою 
жизнь как проект: определить дальнюю и ближайшую перспективу, найти 
и привлечь необходимые ресурсы, наметить план действий и, осуществив 
его, достичь поставленных целей. 
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Project Study as an Effective Means of Teaching Chemistry Project Study as an Effective Means of Teaching Chemistry Project Study as an Effective Means of Teaching Chemistry Project Study as an Effective Means of Teaching Chemistry         

HarutyunyanHarutyunyanHarutyunyanHarutyunyan    NairaNairaNairaNaira    
    SummarySummarySummarySummary  

Key words: Key words: Key words: Key words: independence, creative, method, knowledge, education, 
motivation    

The article is dedicated to the methodology of organizing and conducting 
scientific research projects of chemistry students. In connection with the new 
standards of education aimed at the development of individual and meta-subject 
learning outcomes, it becomes relevant to carry out project studies. Project 
study is an educational technology that involves students solving a research and 
creative task under the guidance of a teacher, during which the scientific 
method of cognition is implemented. This type of work with students develops 
not only their practical skills but also contributes to the development of 
independence and creative activity. 

The objective of project studies is to create conditions for the organization 
of students' activities: to determine goals and objectives, to choose means of 
implementation and apply them in practice, to interact with other people in 
order to  achieve common goals, to evaluate the results achieved; and also to 
create conditions for the formation of schoolchildren’s skills to obtain new 
knowledge independently, collect necessary information, be able to 
hypothesize and draw conclusions. Project study is one of the forms of 
organization of the educational process, which contributes to improving the 
quality of education, democratizing the communication style of teachers and 
students. The result of the application of project studies is the formation of an 
active life position of students. Success in the modern world is mainly 
determined by the ability of a person to organize his life as a project: to identify 
the long and short-term perspectives, to find and attract the necessary 
resources, to outline an action plan and, having implemented it, to achieve the 
goals set. 
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