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ԴԴԴԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ    ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ    ԲԱՐՁՐԱՑՆՈՂԲԱՐՁՐԱՑՆՈՂԲԱՐՁՐԱՑՆՈՂԲԱՐՁՐԱՑՆՈՂ    
ՆՈՐԱԳՈՒՅՆՆՈՐԱԳՈՒՅՆՆՈՐԱԳՈՒՅՆՆՈՐԱԳՈՒՅՆ    ՄԵԹՈԴՆԵՐԸՄԵԹՈԴՆԵՐԸՄԵԹՈԴՆԵՐԸՄԵԹՈԴՆԵՐԸ    ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ    ԴԱՍԵՐԻՆԴԱՍԵՐԻՆԴԱՍԵՐԻՆԴԱՍԵՐԻՆ    
    

Մովսիսյան Մովսիսյան Մովսիսյան Մովսիսյան Հռիփսիմե Հռիփսիմե Հռիփսիմե Հռիփսիմե     
 
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... չափորոշչային պահանջներ, նորարարական մեթոդ-

ներ, համագործակցային ուսուցում, մեթոդ, աշակերտակենտրոն ուսուցում, 
խմբային աշխատանք: 

 
Ներկայումս ՀՀ հանրակրթության ոլորտում իրականացվող բարեփոխում-

ներն ուղղված են նախկին ուսուցչակենտրոն համակարգի փոխարեն աշակեր-
տակենտրոն ուսուցման համակարգի ներդրմանը: Այս անցումը պահանջում է 
ուսուցման ավանդական մոտեցումների վերանայում, ուսուցման նորարարական 
տեխնոլոգիաների կիրառում: Ուսուցման նորարարական տեխնոլոգիաները կազ-
մում են փոխկապակցված տեխնոլոգիաների համակարգ, որոնք ուղղված են յու-
րաքանչյուր աշակերտի անհատական ընդունակությունների դրսևորմանը՝ դա-
սերի ընթացքում ուսուցիչ-աշակերտ հավասարազոր գործընկերության իրակա-
նացման միջոցով: 

Նորարարական մեթոդները օգնում են նաև արդյունավետ դասավանդմանը: 
Հայոց և համաշխարհային պատմություն առարկաների դասավանդման 

բնագավառում նորագույն մեթոդների կիրառումը հնարավորություն է տալիս 
ավելի հանգամանորեն վերլուծելու պատմական իրադարձություններն ու 
երևույթները, նպաստում է պատճառահետևանքային կապերի վերլուծությանը, 
սովորողների հետաքրքրության աճին, ապահովում է նրանց ներգրավվածությու-
նը դասապրոցեսին, ստեղծագործական մտածողության և մտքերն ազատ արտա-
հայտելու հմտության զարգացմանը և այլն [1, 252]: Այդ մեթոդներից ես հատկա-
պես կառանձնացնեի «Պատմական հիշողության օղակներ» [2, 247], «Պատմական 
փոփոխությունների շրջանի աղյուսակ» [3, 137], «Հնգյակ» [4, 51], «Ապագայի 
անիվ», «Վենի դիագրամ» [5, 51], «Քարտեզագրում» մեթոդները, որոնք նպաստում 
են վերլուծական մտքի զարգացմանը, սեփական կարծիք ձևավորելուն, սեփական 
մտքերը գրագետ շարադրելու հմտությունների և ունակությունների ձևավորմանը 
և, ամենակարևորը, հնարավորություն են տալիս ավելի հիմնավոր յուրացնելու 
ուսումնական նյութը: 

Այսպես, «Ապագայի անիվ» մեթոդի միջոցով աշակերտները կարողանում են 
առանձնացնել որևէ պատմական իրադարձության պատճառներն ու հետևանքնե-
րը [6, 95]: 

Օրինակ՝ «Հայ-հռոմեական պատերազմը» թեման 6-րդ դասարանում ուսու-
ցանելիս դասը սկսում եմ մտագրոհով: Գրատախտակին գրում եմ «Պատերազմ» 
բառը ուղղահայաց դիրքով: Աշակերտները այդ բառի յուրաքանչյուր տառով 
առաջարկում են պատերազմը բնորոշող բառեր կամ արտահայտություններ՝ 

Պ Պ Պ Պ – պայթյուն, պարտվել, պաշարել    
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ԱԱԱԱ- աղետ 
Տ Տ Տ Տ ----    տանկեր    
ԵԵԵԵ----երկպառակտություն    
ՐՐՐՐ    
Ա Ա Ա Ա ––––    արշավանք,ավար    
Զ Զ Զ Զ ––––    զոհեր, զենքեր 
Մ Մ Մ Մ ––––    մահ, մարտադաշտ 
 Իմաստի ընկալման փուլում դասարանը բաժանում եմ չորս համագործակ-

ցային խմբերի, յուրաքանչյուրը բաղկացած 5 աշակերտներից: Խմբերին հանձնա-
րարում եմ կարդալ դասը և տետրում գրել պատերազմի պատճառները և առիթը 
(10-15րոպեների սահմաններում): Այնուհետև խմբերը ներկայացնում են իրենց 
գրառումները: Ամբողջ դասարանով քննարկում ենք և ընդհանրացնում պատե-
րազմի առիթը, պատճառները, գլխավոր ճակատամարտերը:  

 Դասի կշռադատման փուլում «Ապագայի անիվ» մեթոդի միջոցով դասարա-
նի հետ վեր ենք հանում պատերազմի պատճառներն ու հետևանքները:    

 Դասավանդման գործընթացում շատ կարևոր է նաև համագործակցային 
ուսուցումը, որը դասավանդման մեջ բազմազանություն է մտցնում և գործուն ու 
արդյունավետ ուսումնառության հնարավորություն է ընձեռում [7, 145]:  

 Աշակերտները տարբեր են. կան աշակերտներ, որոնք արագ են ըմբռնում 
նյութը, ուսուցչի բացատրությունը, կան նաև այնպիսի աշակերտներ, որոնց ժա-
մանակ է պետք յուրացնելու նյութը, լրացուցիչ բացատրություն ստանալու: 
Որպես կանոն՝ այդպիսի աշակերտները վախենում են արտահայտվելուց, հար-
ցեր տալուց: Նման դեպքերում երեխաներին միավորում եմ համագործակցային 
խմբերում (3-5հոգի) և տալիս եմ նրանց ընդհանուր հանձնարարություն: Այնպիսի 
իրավիճակ է ստեղծվում, որ յուրաքանչյուրը պատասխանատու է ոչ միայն իր աշ-
խատանքի համար, այլ ամբողջ խմբի համար: Թույլ աշակերտները աշխատում են 
ստանալ իրենց համար անհասկանալի հարցերի պատասխանները ընկերներից: 
Խմբի բոլոր անդամները շահագրգռված են, որ բոլորը ըմբռնեն նյութը և կարողա-
նան այն լավ ներկայացնել: Այդ ճանապարհով, միասնական ուժերով պրոբլեմը 
լուծվում է: Աշակերտները համագործակցում են և պարտավորված են զգում 
իրենց ընկերների ուսումնառության համար: Յուրաքանչյուր խումբ կամ զույգ աշ-
խատում է միասնական, համախմբված, մի մարդու նման` ուսուցչի կողմից իրենց 
տրված հանձնարարությունը կատարելու նպատակով: 

9-րդ դասարանում «Լեռնային Ղարաբաղ» թեման ամփոփելիս օգտագործում 
եմ խմբային հետազոտման մեթոդը: Նախապես դասարանը ըստ նախասիրու-
թյունների բաժանում եմ հինգ համագործակցային խմբերի՝ (յուրաքանչյուր 
խմբում հինգ աշակերտ)՝ աշխարհագրագետներ, պատմաբաններ (2 խումբ), 
տնտեսագետներ, հնագետ- ճարտարապետներ: Խմբերին տրվել է հետևյալ հանձ-
նարարությունները. 

Առաջին խումբ՝ աշխարհագրագետներ- ուսումնասիրել և ներկայացնել ԼՂՀ-ի 
տարածքը, աշխարհագրական դիրքը, սահմանները, գետերը, լճերը և քաղաքները: 

Երկրորդ խումբ՝ պատմաբանների 1-ին ենթախումբ - ուսումնասիրել և ներ-
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կայացնել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցը 1921թվականին: 
Երրորդ խումբ՝ պատմաբանների 2-րդ ենթախումբ - ուսումնասիրել և ներ-

կայացնել Լեռնային Ղարաբաղի անկախության հռչակման և պետականության 
ձևավորման հետ կապված իրադարձությունները, ադրբեջանա-ղարաբաղյան հա-
կամարտության, պատերազմական գործողությունների ծավալումը: 

Չորրորդ խումբ՝ տնտեսագետներ- ներկայացնել ԼՂՀ-ի արդյունաբերությու-
նը և գյուղատնտեսությունը: 

Հինգերորդ խումբ՝ հնագետ-ճարտարապետներ- ուսումնասիրել և ներկա-
յացնել ԼՂՀ-ի պատմաճարտարապետական հուշարձանները: 

Հաջորդ ժամին խմբերը ներկայացրեցին իրենց կատարած աշխատանքը 
տվյալ հարցերի շուրջ: 

Դասի կշռադատման փուլում կատարվեց դասի ամփոփում «Պատմական 
հիշողության օղակներ» մեթոդով՝ համաձայն հետևյալ սխեմայի. 

 
 
Խմբերը գնահատվեցին ռուբրիկի միջոցով. 
 
Չափանիշ 1-ին 

խումբ 
2-րդ 
խումբ 

3-րդ 
խումբ 

4-րդ 
խումբ 

5-րդ 
խումբ 

Խմբի 
կազմակերպվածությունը 

     

Հանձնարարության ճիշտ 
և հստակ ներկայացնելը 

     

Ներկայացման ոճը      
Օրինակների, փաստերի 
օգտագործումը 

     

Շնորհանդեսի 
առկայությունը 
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Յուրաքանչյուր չափանիշ գնահատվում է առավելագույնը 2 միավոր:  
Համագործակցային ուսուցման առավելություններից է նաև, որ այն լուծում է 

մի շարք դաստիարակչական, սոցիալական խնդիրներ, աշակերտների մեջ դաս-
տիարարկում է ինքնավստահություն, պատասխանատվություն, քննադատու-
թյան և ինքնաքննադատության ունակություններ, հանդուրժողականություն, նե-
րողամտություն: 

Համագործակցային ուսուցման ընթացքում աշակերտը սովորում է օբյեկտի-
վորեն գնահատել իր և իր ընկերների գիտելիքները, հաշվի առնել խմբի մյուս ան-
դամների կարծիքները, ինչու չէ, նաև կարևորել սեփական անձը: 

Կիրառվող մեթոդները թույլ են տալիս բարձրացնել դասապրոցեսի արդյու-
նավետությունը և այն հնարավորինս համապատասխանեցնել պետական կրթա-
կան չափորոշիչների պահանջներին:  

Կայուն գիտելիքներից բացի, նորարարական մեթոդների կիրառումը նպաս-
տում է աշակերտների մոտ մի շարք կոմպետենցիաների ձևավորմանը՝ դաստիա-
րակելով կոլեկտիվում աշխատելու ունակություն, հանդուրժողականություն, 
հարգանք ուրիշի կարծիքի նկատմամբ, ինքնավստահություն և այլն: 
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НОВЫЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕННОВЫЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕННОВЫЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕННОВЫЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ    
ПРЕПОДАВАНИЯ НА УРОКПРЕПОДАВАНИЯ НА УРОКПРЕПОДАВАНИЯ НА УРОКПРЕПОДАВАНИЯ НА УРОКАХ ИСТОРИИАХ ИСТОРИИАХ ИСТОРИИАХ ИСТОРИИ    

    
Мовсисян Мовсисян Мовсисян Мовсисян Рипсиме Рипсиме Рипсиме Рипсиме     

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:        стандартные требования, инновационные методы, изучение 

кооператива, метод, сосредоточенное студентами изучение, рабочая группа. 
Материал, который представлен в статье, относится к учебным реформам, 

которые дают возможность сделать учебный процесс более интересным, разнооб-
разным и результативным. Новые методы, взаимодействующие методы обучения, 
внедрённые в учебный процесс, дают возможность обеспечить требования, 
предъявляемые образовательными стандартами, развить творческие способности 
учащихся, их критическое мышление, творческо-аналитические способности и воз-
можности. 
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OF TEACHINGOF TEACHINGOF TEACHINGOF TEACHING    HISTORY LESSONSHISTORY LESSONSHISTORY LESSONSHISTORY LESSONS    
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SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words:    standard requirements, innovative methods, cooperative learning, 

method, student-centered learning, working group.    
The article refers to the educational reforms that provided an excellent 

opportunity for making the process of education more interesting, differentiated and 
efficient. The implementation of the new methods at school as well as cooperative 
teaching provided certain educational criteria developing students skills and abilities for 
creative and analytical thinking.  


