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ԴասախոսությանԴասախոսությանԴասախոսությանԴասախոսության    կիրառումը կիրառումը կիրառումը կիրառումը պատմությանպատմությանպատմությանպատմության    
դասավանդմանդասավանդմանդասավանդմանդասավանդման    համատեքստումհամատեքստումհամատեքստումհամատեքստում    

ՔառյանՔառյանՔառյանՔառյան    ԷլլաԷլլաԷլլաԷլլա    
    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... մեթոդ, դասախոսություն, կրթության բովանդա-
կություն, պատմական փաստեր, գաղափարներ, սկզբունքներ, ժամանակագրու-
թյուն, պատճառահետևանքային կապեր, մշակութային հարթություն, ակնկալիք 

Ժամանակակից կրթությունը պահանջում է ոչ միայն ուսուցանվող առար-
կաների և դասընթացների բովանդակային փոփոխություն, այլև դասավանդման 
մեթոդների և մոտեցումների նորացում, ուսուցչի մեթոդական զինանոցի ընդլայ-
նում, դասավանդման ընթացքում սովորողների ակտիվության բարձրացում, 
ուսուցանվող նյութը գործնականում օգտագործելու կարողականություն և այլն: 
Սովորելը ուսումնական գործունեություն դառնում է միայն այն ժամանակ, երբ 
աշակերտը տիրապետում է ոչ միայն որոշակի գիտելիքների, այլև այդ գիտելիք-
ները ձեռք բերելու կարողություններին: Պատմության և հասարակագիտության 
դասերին տեղեկատվության երկու հիմնական աղբյուրներ են գերակշռում՝ 
ուսուցիչ և դասագիրք, ինչն այսօրվա արագ փոփոխվող աշխարհում բավարար 
չէ: Անհրաժեշտ է, որ սովորողը (հատկապես ավագ դասարանների) գիտելիքների 
միջոցով ընդլայնի իր մտահորիզոնը, ընկալի հասարակական հիմնախնդիրները, 
վերլուծի տարբեր իրավիճակները, ունենա անձնական կարծիք, գնահատի սե-
փական գործողությունները և այլն: Բնականաբար այս և նմանատիպ այլ խնդիր-
ներին լուծում տալու համար անհրաժեշտ է մեծացնել ուսուցչի դերակատարումը 
ուսուցման հետ կապված խնդիրներ առաջադրելու, աշակերտների հետ աշխա-
տելու, նոր ռազմավարություն, մեթոդաբանություն կիրառելու համար: Ուսուցիչը 
պետք է լավ տիրապետի նաև առարկայական ծրագրային ռեսուրսներին, դասա-
վանդման մեթոդներին և տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին, որպեսզի կապ 
ապահովի իր աշակերտների և գիտելիքների տարբեր աղբյուրների միջև, ինչի 
արդյունքում աշակերտները կկարողանան բացատրել առանձին հասկացու-
թյունները, հետազոտել գաղափարները, համադրել և վերլուծել պատմական 
փաստերն ու իրադարձությունները, գնահատել երևույթները, ձևակերպել նոր 
մտքեր, դատողություններ և եզրակացություններ անել:  

«Բազմաթիվ մեթոդներից ընտրություն կատարելիս ուսուցիչը նախապես 
որոշում է, թե ինչպես է ներկայացնելու տեղեկատվության աղբյուրը՝ ի՞ր միջոցով, 
թե՞ սովորողների համար կստեղծի անհրաժեշտ պայմաններ, որպեսզի նրանք 
ինքնուրույն յուրացնեն անհրաժեշտ տեղեկատվությունը» [1]: Սովորաբար ուսու-
ցիչների գերակշռող մասը տարիներ շարունակ ավանդական մոտեցումն է (դա-
սագրքից անհրաժեշտ հատվածների ընթերցում, բանավոր հարցում, հարց ու 
պատասխան և այլն) կիրառում դասապրոցեսը կազմակերպելու ժամանակ: 
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Մյուս դեպքում ուսուցիչն առաջնորդվում է այն տրամաբանությամբ, որ սովորող-
ները ինքնուրույն փնտրեն, գտնեն տեղեկատվության աղբյուրը և մշակեն առա-
ջադրանքները: Այս դեպքում ուսուցման արդյունավետությունը զգալիորեն 
մեծանում է. ուսումնառության բաղադրիչ է դառնում հետազոտությունը, որը կա-
րող է ներառել նաև դասախոսություն, բանավեճ և այլն: Ինչպես տեսնում ենք, եր-
կու դեպքում էլ դասախոսությունը` որպես մեթոդ, կիրառելի է, և խնդիրն այն չէ, 
որ մենք ցույց տանք սրանցից որևէ մեկի առավելությունը մյուսի նկատմամբ, այլ 
այն, որ մենք կարողանանք համարժեք և նպատակային ձևով կիրառել և դասա-
խոսությունը, և հետազոտական աշխատանքը, և ընդհանրապես` լիարժեք օգտա-
գործել ողջ մեթոդական զինանոցը:  

 Գաղտնիք չէ, որ դասախոսությունը` որպես ուսումնական պարապմունք-
ների կազմակերպման մեթոդներից մեկը, ենթադրում է ուսուցչի կողմից նյութի 
համակարգված ներկայացում: Դասախոսությունը կարող է լինել հաջողված և 
արդյունավետ, եթե սովորողները տեղյակ են քննարկվող նյութին և ցուցաբերում 
են որոշակի շահագրգռվածություն: Չնայած պատմական առարկաների ուսում-
նական ձեռնարկների բազմազանությանը՝ թեմայի բանավոր շարադրանքը շա-
րունակում է պահպանել իր կարևոր նշանակությունը: Դասախոսության առավե-
լությունները լավ է բնութագրել Լունաչարսկին. «Մարդկային խոսքը զորեղ է: Սա-
կայն կենդանի խոսքը, հնչող բառը ավելի ուժեղ է, քան տպագիրը: Այն հարուստ է 
ինտոնացիայի բազմազանությամբ, ջերմացված է զգացմունքով, դառնում է ավելի 
համոզիչ…» [2,10]: Բանավոր խոսքի շեշտադրումը, առոգանությունը, ձայնի 
բարձրացումը կամ իջեցումը, դադարը մատչելի են դարձնում նյութի բովանդա-
կությունը, սովորողների մոտ զարգացնում խոսքի կուլտուրա: 

 Դասախոսությունն ունի նաև այլ առավելություններ. արդյունավետ է մեծ 
խմբերում կիրառելու համար, չի պահանջում մեծ ծախսեր, հնարավոր է բաժանել 
դասախոսության բովանդակության կառուցվածքը, կարելի է պլանավորել, հնա-
րավոր է հստակ վերահսկել ժամանակը, ուսուցանվող նյութի ծավալը և այլն: Այն 
ունի նաև սահմանափակումներ. բավարար չէ սովորողների ներգրավվածությու-
նը նյութի հետ տարվող աշխատանքում, ենթադրում է նյութի ամրապնդման 
բացակայություն, դասախոսությունը որոշակի պահանջներ է ներկայացնում 
ուսուցչի անձին՝ նրանով պայմանավորելով մեթոդի կիրառման հաջողությունը, 
բացակայում է քննադատական մտածողությունը, սովորողները գործնականում 
անվերահսկելի են, գործընթացին առնչվող ոչ մի կարևոր որոշում չեն կայացնում 
և այլն: 

 Երբ ուսուցիչը աշակերտներին տեղեկատվական աղբյուրներին անմիջա-
կանորեն հաղորդակցվելու հնարավորություն է տալիս, նա ապահովում է սովո-
րողների մտավոր-ստեղծագործական ներուժի բացահայտումը և զարգացումը, 
իսկ ուսուցման ամենաարդյունավետ ձևերից մեկը հենց ինքնուրույն-անհատա-
կան աշխատանքն է, որովհետև ամենաարժեքավոր, խոր և մնայուն գիտելիքները 
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ձեռք են բերվում սեփական ստեղծագործական որոնումների և ոչ թե դասախո-
սության ընթացքում: Այսպես՝ 19-րդ դարավերջի նշանավոր հայ մանկավարժնե-
րը գտնում էին, որ «ուսուցման գործընթացում անհրաժեշտ է միակցել տեսականն 
ու գործնականը, հոգալ, որ աշակերտը չկորցնի ինքնուրույնությունը, գիտակցա-
կան ու ակտիվ մասնակցություն ցուցաբերի, իսկ ծրագրային նյութը պետք է անցնել 
այնպես, որ երեխան տրամաբանորեն յուրացնի և ոչ թե անիմաստ կերպով սերտի: 
Ըմբռնել տալ բացատրածը և հասնել հիմնավոր յուրացման, դրա համար պետք է 
ղեկավարվել մատչելիության ու զննականության սկզբունքներով» [3, 153]:  

 Բարձր դասարաններում «Պատմություն» առարկայի ուսուցման ժամանակ 
դասախոսությունն անխուսափելի է, ինչն ուսուցչից պահանջում է արդյունավետ, 
պլանավորված մոտեցում և կառուցված է փորձի ու կոնկրետ ժամանակի վրա: 
«Արդյունավետ դասախոսն իր մեջ համակցում է գիտնականի, գրողի, ռեժիսորի, 
դերասանի, շոումենի և ուսուցչի վարպետությունը»,– ասել է Վիլբեր Ջ. Մակկիչին 
[4, 113]:  

Դասախոսությունը պետք է լինի աշակերտակենտրոն, այսինքն՝ նպատակը 
պետք է լինի աշակերտների գիտելիքների, հմտությունների, դիրքորոշումների և 
այլ որակների զարգացումը, ոչ թե սոսկ տեղեկատվություն հաղորդելը: Նյութը 
ներկայացնելու ժամանակ ուսուցիչը հաճախ չի կարողանում այն ամբողջությամբ 
ներկայացնել, թեմայի մեծ ծավալը խանգարում է սովորողների կողմից այն լիար-
ժեք ընկալելուն: Դրա համար էլ ուսուցիչը պարտավոր է նախապես առանձնաց-
նել նյութի հիմնական, առանցքային փաստերը, գաղափարները, հասկացություն-
ները, երևույթները, իրադարձությունները և հանգամանորեն ներկայացնել 
դրանք, իսկ որոշ ոչ կարևոր, երկրորդական հարցերին անդրադառնալ մակերե-
սային ձևով:  

Առարկայական ծրագրերի բովանդակության յուրացումն ապահովելու հա-
մար ուսուցիչը պետք է ներկայացնի մի շարք հիմնարար գիտելիքներ, հմտու-
թյուններ, արժեքներ՝ շարունակաբար կիրառելով պարույրի սկզբունքը: Այսինքն՝ 
ամեն անգամ դրանք պետք է ներկայացվեն որակապես նոր մակարդակում:    Հա-
ճախ ուսուցանվող թեմաների բովանդակությունը ներկայացվում է առանձնաց-
ված, կտրտված, ինչի պատճառով սովորողի մոտ չի ձևավորվում ամբողջական 
գաղափար նյութի մասին: Այս իմաստով միջառարկայական կապերի օգտա-
գործման վերաբերյալ կրթության բովանդակության չափորոշչային պահանջները 
պատմական առարկաների բովանդակության յուրացման արդյունավետության 
բարձրացման պայմաններից մեկն է:     

Օրինակ՝ «Երկրորդ համաշխարհային պատերազմը» թեման դասախոսու-
թյամբ ներկայացնելու համար առանձնացնում եմ հետևյալ հիմնական գաղա-
փարները և հասկացությունները. համաշխարհային պատերազմի պատճառները, 
հակադիր խմբավորումների ձևավորումը, խմբավորումների մաս կազմող 
երկրների ռազմաքաղաքական պլանները, Լեհաստանի գրավումը և Երկրորդ 
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համաշխարհային պատերազմի սկիզբը, «տարօրինակ պատերազմ», «Ազատ 
Ֆրանսիա» շարժում, ԽՍՀՄ-ի կողմից տարածքների ընդլայնումը պատերազմի 
առաջին փուլում: Քանի որ առարկայական ծրագրի համաձայն՝ թեման ուսուցան-
վում է երկու մասով, ապա առաջին դասի համար ես սահմանափակվում եմ այս 
հասկացությունների հիման վրա դասախոսություն կազմելով: Դասախոսության 
սկզբում պլանավորում եմ աշակերտներին հիշեցնել Առաջին համաշխարհային 
պատերազմի պատճառները և գլխավոր արդյունքները, որպեսզի նրանց կողմից 
հեշտությամբ յուրացվեն ներկայացվող թեմայի հիմնական գաղափարները: Թե-
մայի յուրացման արդյունքում սովորողները կարողանում են բացատրել համաշ-
խարհային պատերազմի բնույթը, պատճառները, ներկայացնել Անգլիայի և 
Ֆրանսիայի դիրքորոշման արդյունքում Արևմուտքում ստեղծված տարօրինակ 
ռազմաքաղաքական իրավիճակը, Մերձբալթյան երկրների նվաճումը խորհրդա-
յին զորքերի կողմից և այլն: Դասախոսությանը զուգահեռաբար կազմում եմ նաև 
ռազմական գործողությունների ժամանակագրական աղյուսակ, որտեղ նշում եմ 
ֆաշիստական Գերմանիայի և ԽՍՀՄ-ի կողմից Արևելյան և Արևմտյան Եվրոպայի 
մի շարք երկրների գրավման ժամանակագրությունը: Որպեսզի դասախոսությու-
նը իրական և տեսանելի լինի սովորողների համար, դասի՝ իմաստի ընկալման 
փուլում օգտագործում եմ նաև տեսաֆիլմեր, որ աշակերտները հասկանան, 
զգան, որ պատմությունը շոշափելի է և մատչելի, և որ իրենք կարող են հաջողու-
թյամբ յուրացնել առարկայի բովանդակությունը: 

Դասախոսությունը նախապատրաստելու և ներկայացնելու համար այն 
մասնատում եմ երեք մասի՝ սկիզբ, ներածություն, հիմնական մաս, եզրակացու-
թյուն: Ներածական մասում խոսում եմ դասախոսության նպատակի, թեմայի 
կարևորության, ներկայացվող նյութի անհրաժեշտության, առավելությունների, 
գիտական հիմքերի, նյութի պատմական ժամանակագրության, ակնկալվող արդ-
յունքների մասին: Հիմնական մասում առանձնացնում եմ տվյալ նյութի առանց-
քային թեզերը, գաղափարները, հասկացությունները, որոնցից յուրաքանչյուրը 
ներկայացնում են հերթականությամբ: Եզրափակման փուլում ընդհանրացնում 
եմ նյութը, կատարում անդրադարձ առանցքային գաղափարներին, ամփոփում 
արդյունքները: 

Դասախոսությանս նպատակներից մեկն էլ այն է, որ սովորողների կողմից 
ընկալվի, որ անցյալի ու ներկայի (Արցախյան ազատամարտ) իրադարձություն-
ները խարսխված են ժամանակակից գաղափարների և արժեքային որակների 
վրա, որ պատմություն առարկայի խնդիրը միայն փաստերն ու իրադարձություն-
ները ներկայացնելը չէ: Նշված գաղափարների արծածումը սովորողների մեջ 
կձևավորի հայրենասիրություն, պատվախնդրություն, մարդասիրություն, ազա-
տամտություն և այլ առաքինություններ: 

 Դասախոսությունը՝ որպես մեթոդ, արդյունավետ է, եթե ներկայացված են 
որոշ առանձնահատկություններ. դասախոսության միջոցով շեշտվում է ուսում-
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նական նյութի առանցքային գաղափարների ամբողջական մեկնաբանությունը և 
սովորողների ուշադրության բևեռացումը այդ գաղափարների ընկալման, գնա-
հատման և կյանքում կիրառելու վրա: Ներկայացվում է եզրերի, փաստերի, իրա-
դարձությունների, ընդհանրացումների հսկայական քանակություն, որի միջոցով 
ակտիվացվում է հաղորդակցությունը պատմական տարբեր շրջափուլերի և մշա-
կույթների միջև: Դասախոսության մեթոդը ուսուցչին հնարավորություն է տալիս 
կարևորել պատմության շրջադարձային կետերը, ամենաբնորոշ փաստերի 
ուսումնասիրությունը, կարևորագույն իրադարձությունները, գաղափարներն ու 
սկզբունքները, որոնք ներկայացվում են առարկայական չափորոշչի միջոցով, և 
որոնք սովորողները պարտավոր են իմանալ ու կիրառել իրենց կյանքում: Դասա-
խոսության ժամանակ ներկայացված կարևոր մտքերն ու գաղափարները սովո-
րողների կողմից համեմատվում, կշռադատվում են իրենց նախորդ գիտելիքների 
և կենսափորձի հետ՝ ստեղծագործաբար և քննադատաբար մեկնաբանելով դրանց 
հասարակական ենթատեքստը: Դասախոսության մեթոդի օգտագործման միջո-
ցով ուսուցիչը անցյալի կենսափորձը կապում է ներկային և օգնում աշակերտնե-
րին գնահատել պատմության դերը մշակութային տարբեր հարթություններում, 
ինչպես նաև ընդլայնում է նրանց մտագործունեությունը ապագայի երևույթները 
հասկանալու համար: 

 Պատմական թեմաներով դասախոսությունների արդյունքները ցույց են տա-
լիս, որ պատմական իմացությունը և ժամանակի ընկալումը իրենց վրա կրում են 
հասարակական զարգացումների դրոշմը, որի պատճառով պատմաբանները 
ընտրողաբար են մոտենում այն հարցերին, որոնց պատասխանները շարունա-
կում են փնտրել:  
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В статье обоснована необходимость эффективного использования метода 
лекций на уроках истории, его преимущества и ограничения. На примере 
объясняется, как можно представить исторический материал так, чтобы он был 
понятным и воспринимаемым для школьников старших школ. Изложены ожида-
ния от лекций по историческим темам: умения старшеклассников по-новому вос-
принимать и комментировать историческое прошлое, анализировать социально-
экономические, социальнօ-политические развитие, а также осмысливать и оцени-
вать их.  
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The paper presents the necessity of usage of lecture method making history lessons 
more effective, the advantages and limitations of the method. Here is explained by the 
example how to present historical information by the means of lecture method for being 
accessible and perceptible to high school students. 

The paper states the expectations of lectures on historical themes, the abilities of 
afresh perception and commentary the historical past events by students, analyzing 
social-economical, public-political developments, realization and assessment.  
  


